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 راهمنای نویسندگان
 ایندها، به این نکات توجه فرمشود در نگارش و ارسال مقالهارجمند تقاضا می از نویسندگان

 
مسؤول  ي. ارسال مقاله براي مجله صرفاً از طریق ثبت نام یکی از نویسندگان (که به عنوان نویسنده1

 ) مقدور است.  www.populationmag.irمکاتبات در نظر گرفته خواهد شد) در وبگاه (
یز تضمین آن و تکراري نبودن آن از سوي نویسنده (گان) و ن اصیل بودن. ارسال مقاله به معناي تضمین 2

و  یرسمورد بر يگریدر حال حاضر توسط ناشر د وشده نچاپ  يگریژورنال د ایدر مجله است که مقاله 
 .است گرفتهنقرار  يداور

افزار) ارسال گردد. یا باالتر نرم 2010هاي (تهیه شده با نسخه wordو  pdf. مقاله باید در دو فرمت 3
ست. پذیرش اقرار گرفته  تأکیدمقاله منوط به رعایت نکاتی است که در این راهنما مورد  يپذیرش اولیه

الت منتشر ه است. ضمناً مقانهایی مقاله و چاپ آن منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران تخصصی مجل
 شده لزوماً بیانگر دیدگاه سازمان ثبت احوال کشور نیست.

 هاي ارسالی باید داراي بخش اصلی و بخش چکیده انگلیسی به شرح زیر باشد:مقاله. 4
مکاتبات با  کامل مقاله؛ نام کامل نویسنده(گان) (نام نویسنده عهده دار آ) بخش اصلی (پارسی): عنوان

ن؛ ز نویسندگاي متناظر هر یک اعالمت ستاره مشخص شود)؛ آخرین مدرك تحصیلی، شغل و نام مؤسسه
ي فارسی ؛ چکیده)اههمر(شماره تلفن  و نشانی پستی؛) e-mailنشانی ((گان)، شامل نشانی کامل نویسنده

ختصارات اتوجه کنید، در چکیده از  کلمه. 250اصلی مقاله به صورت توصیفی در حداکثر  ينتیجه(شامل 
ختصر و بدون واژه)؛ مقدمه (م 10و حداکثر  3)؛ واژگان کلیدي (حداقل .غیرمعمول و فرمول استفاده نشود

اصلی ي ود.) ؛ بدنهشاده میها ارجاع دبه آنکه هاي انجام شده قبلی اي از پژوهشخالصهعنوان، شامل 
ري (درصورت گیري؛ سپاسگزا، تفسیر و تحلیل مسأله، نتایج)؛ بحث و نتیجهمقاله (شامل بیان مسأله، روش

 ها.ها؛ پیوستلزوم)؛ مرجع
ي ؛ نام مؤسسهبـ) بخش چکیده (انگلیسی): عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ نام نویسنده (گان) به انگلیسی

دي انگلیسی کلمه)؛ واژگان کلی 250ي انگلیسی (حداکثر نویسندگان به انگلیسی؛ چکیدهمتناظر هر یک از 
 )هاي ماشینی اجتناب گردد.اکیداٌ از ارسال ترجمه(
متر انتخاب نتیسا 5راست و چپ  ن،پایی باال، از متن حاشیه ها،صفحه تمام براي مقاله بنديدر صفحه. 5

 اظلح 10 ازهبا  اند Times New Roman و قلم انگلیسی11اندازه  با  B Nazaninقلم متن  .گردد
ها ها باالي آن و عنوان شکلعنوان جدولکجاي متن قرار داد.  هر توان دریا جدول را می نمودار، شود.

دست به هاافزارسعی شود نمودارهایی که از محاسبات و با استفاده از نرم نوشته شود.  10زیر آن با قلم 
ضبط کنید.  TIFF یاTIF  ها را با قالبصورت ابتدا آنطور مستقیم وارد متن شود. در غیر اینآید بهمی

یت تصویر وارد کنید. براي حفظ کیفرا در محل مورد نظر شکل  Insert سپس با استفاده از جعبه ابزار
 . ددگر جتنابا  JPEG و BMP ،PNG ،GIFهايروي صفحه کاغذ از به کارگیري تصویرهایی با قالب

http://www.populationmag.ir/
http://www.populationmag.ir/


 

 
 

 

 

 .شوند يگذارمقاله شماره يهابخش ریها و زاست بخش الزم
 خارج نشده است هاهیازحاش یفرمول ایجدول، شکل  چیکه ه دیشو مطمئن
 . دیینما نگارش یارسبه پرا  اعداد

 حرف (عدد) و پرانتز فاصله قرار داده نشود. نیب

ي آن است. به عنوان خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحهالگوي نقل منبع در متن مقاله شامل نام . 6
 ).4: 1380 ،مثال، (امانی

ار)، عنوان، نویسنده، نام (سال انتش بع به این شکل است: نام خانوادگی. الگوي نقل منبع در بخش منا7
 ي چاپ. مکان، نام ناشر، شماره

باروري.  ). روند تکوینی شاخص نوگرایی و سنجش آن با نسبت1376معینی، سیدرضا؛ پایدارفر، علی ( -1
 . 97-112، صص 20و19، شماره فصلنامه جمعیت

رجمه اثر در درصورت ترجمه بودن اثر، نام مترجم پس از عنوان ذکر شود و تاریخ انتشار و نام نشر ت. 8
 مثال: الگو جایگزین شود.

 ). مالتوس و دو مارکس. ترجمه صدقیانی، ابراهیم، تهران؛ انتشارات امیرکبیر 1357( سووي، آلفرد -1
تشار)، عنوان، این شکل است: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال ان . الگوي نقل منبع در بخش انگلیسی به9

 ي چاپ. مثال:مکان، نام ناشر، شماره

1- Aghajanian, A.; Mehryar, A.M. (1990). Fertility Transition in the Islamic 
Republic of Iran: 1976-1996. Asia-Pacific Population Journal, 14, 3-42 
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بررسی تمایل به فرزندآوري در آستانه ازدواج و برخی 
 عوامل مرتبط با آن در ایران

 
 

 1نوید نفیسی
 2حسین ضرغامی
 3محمد شیري

 چکیده
 1393آوري شده توسط پژوهشکده آمار در سال هاي ملی جمعدر این مقاله با استفاده از داده

هاي در جفرزندآوري (و میزان فرزندان دلخواه) زو)، به بررسی رابطه تمایل به 12858(تعداد 
ر مورد آستانه ازدواج با برخی عوامل اقتصادي، اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی (بعضی باورها د

شود. جنسیت رابطه معناداري با تمایل به فرزندآوري و تعداد فرزندان فرزندآوري) پرداخته می
ا تعداد خواهر و بندآوري براي مردان بیشتر است. افراد ویژه تمایل به فرزهدلخواه دارد و این دو ب

ق روستایی ي به فرزندآوري دارند. در مورد سکونت، هر دو براي مناطبیشتربرادر بیشتر، تمایل 
اده از ولی رابطه تمایل به فرزندآوري و سکونت معنادار نیست. تحصیالت و استف ،است بیشتر

ن دلخواه دارند. درآمد همسر یل به فرزندآوري و تعداد فرزنداداري با تمااینترنت رابطه منفی معنی
دار نیست. این روابط دار دارد، ولی رابطه درآمد با تعداد فرزند دلخواه معنیبا هر دو رابطه معنی

ت. در میان باورها، نوسازي (و افکار مرتبط با آن) با تمایل به فرزندآوري اس تأثیردهنده نشان
ولی در مورد تعداد فرزندان  ،ا تمایل به فرزندآوري داردترین رابطه را بقوياهمیت راحتی فردي 

دهنده تنوع و پیچیدگی دلخواه پس از یک باور دینی در مورد مخارج فرزندان قرار دارد. نتایج نشان
 ارتباط باورهاي فرهنگی با تمایل به فرزندآوري و تعداد فرزندان دلخواه است.

 
 

 باروري، ایران.به فرزندآوري، فرزندان دلخواه،  تمایل واژگان کلیدي:
 
 

                                                 
 کارشناس ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه تهران -1
 شناسی، دانشگاه تهراندکتري جمعیت -2
 شناسی، دانشگاه تهران؛ پژوهشکده آماردکتري جمعیت -3
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 مقدمه و بیان مساله

یافته به یکی از مشکالت جهانی باالخص در کشورهاي توسعه 1هاي اخیر کاهش باروريدر دهه
تجربه  2هاي باروريگیري را در نرختبدیل شده است. ایران نیز در چند دهه گذشته کاهش چشم

گذاران در مورد درك علل کاهش ویژه براي سیاستههاي زیادي را بکرده و این موضوع نگرانی
هاي آینده باعث تواند در دههوجود آورده است. کاهش باروري میهباروري و افزایش دوباره آن ب

و  هاي اقتصادي، اجتماعیویژه در بخشهکشور شده و مشکالت زیادي را ب 3سالمندي جمعیت
وجود آورد. نظریات زیادي براي تبیین کاهش باروري ارائه شده و طیف وسیعی از هسالمت ب

متغیرهاي اقتصادي، اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی توسط آنها مورد توجه قرار گرفته است. گرچه 
هاي ناخواسته وجود دارند، ولی در کشورهایی که میزان باروري نزدیک به جنین ها و سقطباروري

گیري تر از آن قرار دارد، سطح پوشش و میزان استفاده از وسایل پیشیا پایین 4سطح جانشینی
خویش را  6ریزي در مورد فرزندآوريباالست و این به افراد توانایی کنترل و برنامه 5از بارداري

یا عدم تواند به بررسی علل تحقق در آستانه ازدواج می 7دهد. همچنین مطالعه تمایالت باروريمی
عوامل مرتبط با باروري را  تأثیرها در آینده کمک کند؛ بنابراین آل زوجتحقق تعداد فرزندان ایده

ها بر تمایل به فرزندآوري نیز بررسی کرد. در اثر در دسترس بودن آن تأثیربایست از طریق می
دارند و داشتن فرزند گیري از بارداري، تمایالت باروري در مرکز مطالعات باروري قرار وسایل پیش

 ). 2013، 8یک تصمیم مدلل است (آجزن و کلوباس
 

 پیشینه تحقیق
و عوامل مرتبط با آن  9باروري هايآلتحقیقات بسیاري در ایران به بررسی تمایالت و ایده

)، به بررسی 1389جا به برخی از آنها اشاره خواهد شد. کالنتري و دیگران (اند که در اینپرداخته
شهر تبریز  متأهلشناختی گرایش به فرزندآوري و برخی عوامل مرتبط با آن در جوانان جامعه

شناختی عوامل موثر بر تمایل به )، به بررسی جامعه1394اند. پیلتن و رحمانیان (پرداخته
)، 1394اند. راد و ثوابی (ساله شهر جهرم پرداخته 45تا  25 متأهلن فرزندآوري زنان و مردا

ساله ساکن شهر تبریز  15-50 متأهلگرایش به باروري و عوامل اجتماعی مرتبط با آن را در زنان 
شدن فرهنگی و گرایش به )، به مطالعه رابطه جهانی1392اند. عنایت و پرنیان (مطالعه کرده

                                                 
1-Fertility decrease  
2-Fertility rates 
3-Population aging 
4-Replacement level 
5-Contraceptive use 
6-Childbearing 
7-Fertility intentions  
8-Ajzen, I. & Klobas, J. 
9-Fertility ideals  



 

 

 

 ٣                                                                        ...       در آستانه ازدواج و یبه فرزندآور  لیمتا برریس 

 
آل )، باروري ایده1393اند. محمودیانی گیالن (ساله شهر شیراز پرداخته 14-29باروري در زنان 

)، به 1391آن را در شهر کرمانشاه بررسی کرده است. حسینی و بگی ( هايکنندهزنان و تعیین
)، 1393اند و حسینی و بگی (بررسی تمایالت باروري زنان کرد شهر مهاباد پرداخته

شناختی تمایالت فرزندآوري زنان عی، فرهنگی و جمعیتهاي اقتصادي، اجتماکنندهتعیین
 اند. درمانی همدان را بررسی کرده -کننده به مراکز بهداشتیهمسردار مراجعه

 
 نظریات باروري

چون اجتماعی هم -تغییرات اقتصادي تأثیربر  1برخی از نظریات از جمله نظریه گذار جمعیتی
 تأکید، سالمت، کار زنان و تحصیل بر کاهش باروري 4، شهرنشینی3شدن، صنعتی2نوسازي

رود و هاي باروري باال از بین میکنند. در اثر این تغییرات کالن و ساختاري، بسیاري از بنیانمی
ها و هنجارها از جمله در مورد چنین این تغییرات موجب دگرگونی در بسیاري از افکار، ارزشهم

رنگ هاي مدرن کمورهاي سنتی و دینی در مقابل این ارزششود. بسیاري از بافرزندآوري می
پردازان بجاي این تغییرات ). در مقابل، برخی از نظریه1996 6؛ کرك1945 5شوند (دیویسمی

چنین گسترش و اشاعه افکار و باورهاي مدرن بر کاهش تغییرات فرهنگی و هم تأثیرساختاري بر 
). بسیاري از افکار و 1996 8؛ بونگارتز و واتکینز1987 7لند و ویلسونکنند (کلمی تأکیدباروري 

هاي جمعی و اینترنت در سراسر هاي اجتماعی، رسانهتوانند از طریق تماسباورهاي جدید می
 جهان گسترش یابند.

گیري عقالنی خانواده در فرزندآوري را به عنوان نتیجه تصمیم ریات اقتصاد خرد باروري، عموماًنظ
نظران حوزه اقتصاد ، یکی از صاحب9کنند. گري بکردرآمد و هزینه بررسی می قالب اقتصادي

افزاید. براساس نظر بکر، با افزایش را به این نظریه می 10باروري، مفهوم کلیدي کیفیت فرزندان
ها هاي آنان تعداد فرزندان مورد نظر خانوادهاهمیت کیفیت فرزندان و همچنین افزایش هزینه

تواند عقالنی نیست و می ). اما تمایالت افراد براي فرزندآوري لزوما1960ً(بکر، یابد کاهش می
 تأثیراز باورهاي آنان در مورد فرزندآوري و نتایج و پیامدهاي آن باشد. این باورها تحت  متأثر

هاي افراد قرار دارد. بسیاري از فضاي فرهنگی و اجتماعی جامعه و همچنین انتظارات و خواسته
                                                 
1. Demographic transition theory 
2. Modernization 
3. Industrialization  
4. Urbanization  
5. Davis, K. 
6. Kirk, D. 
7. Cleland, J. & Wilson, C. 
8. Bongaarts, J. & Watkins, S.C. 
9. Becker, G.S. 
10. Quality of children 
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توانند به عنوان مستقیم بر تمایالت باروري می تأثیرهاي مدنظر نظریات باروري عالوه بر متغیر

اي بر تمایالت افراد به فرزندآوري، از طریق باورهاي آنان در مورد فرزندآوري، متغیرهاي زمینه
 ).2013گذار باشند (آجزن و کلوباس، تأثیر

 
 داده و روش

هاي ملی گردآوري شده توسط پژوهشکده آمار در سال ه، دادههاي مورد استفاده در این مقالداده
هاي در آستانه ازدواج نفر از زوج 12858باشد. تعداد نمونه مورد بررسی شامل می 1393
) به منظور SPSSافزار هاي آماري (با استفاده از نرمکننده به مراکز بهداشت است. آزمونمراجعه

هاي در آستانه ازدواج با برخی تعداد فرزندان دلخواه زوج بررسی رابطه تمایل به فرزندآوري و
همسر،  گذار شامل جنسیت، سکونت (شهري و روستایی)، تحصیالت، درآمد، درآمدتأثیرمتغیرهاي 

گی مثبت و چنین تعدادي از باورهاي فرهنزمان استفاده از اینترنت، تعداد خواهر و برادر و هم
ها داري در تحلیل همبستگیفاده قرار گرفته است. سطح معنیمنفی در مورد فرزندآوري مورد است

ح زیر درنظر گرفته شده است. باورهاي فرهنگی مثبت و منفی در مورد فرزندآوري به شر 0,05
 است:

هاي بدون فرزند بیشتر احساس خوشبختی هاي صاحب فرزند نسبت به خانواده: خانواده1باور
 کنند.می
 دار شوند.هدهند دیرتر بچاعتمادي به همسرشان ترجیح میدلیل بیها به : االن خیلی2باور
 شود.ها میپذیري آدمقویت قدرت مسئولیتتدار شدن باعث : بچه3باور
 کنند.تا بچه بیاوري مردم آدم را سرزنش می 2: این روزها اگر بیش از 4باور
 گیرد.را از آدم می دار شدن سخت است و راحتی: بچه5باور
 ود.یار والدین خواهند بفرزندان در زمان کهنسالی کمک :6باور
 شود.شدن میش فرزند مانع از بچه دارهاي باالي پرور: هزینه7باور
 روح است.: زندگی بدون بچه سرد و بی8باور
 رساند.: بچه خوب نعمت است خرج آن را هم خدا می9باور
 ه هم بخورد.شود تناسب اندام مادر بدار شدن باعث می: بچه10باور
 شود.: وجود فرزند سبب استحکام کانون خانواده می11باور
 دار شدن است.هها مهمتر از بچ: پیشرفت تحصیلی و شغلی خانم12باور
 کنند.: این روزها اگر بچه نداشته باشی مردم آدم را سرزنش می13باور
 شود.زند می: نگرانی و عدم اطمینان از آینده سبب عدم تمایل به داشتن فر14باور
 آورند.هاي شاغل را حمایت کند، مردم بیشتر بچه میخانم ها را مخصوصاً: اگر دولت خانواده15باور
 چه کند.ب: آدم پولش را براي چیزهایی که دوست دارد خرج کند بهتر است تا اینکه خرج 16باور
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 نتایج

فرزند است. مردان تمایل  2,29دواج در ایران هاي در آستانه ازتعداد فرزند دلخواه براي زوج
 2,2ردان و مبراي  2,4است،  بیشتري به فرزندآوري داشته و تعداد فرزند دلخواه آنان نیز بیشتر

دار است. براي زنان. رابطه جنسیت با تمایل به فرزندآوري و تعداد فرزندان دلخواه نیز معنی
از مناطق شهري است.  بیشترستایی رود، تعداد فرزندان دلخواه مناطق روطور که انتظار میهمان

 1جدول  فرزند است. 2,26و براي مناطق شهري  2,48تعداد فرزند دلخواه براي مناطق روستایی 
، دهنده همبستگی تمایل به فرزندآوري و تعداد فرزندان دلخواه با متغیرهاي جنسیت، سکونتنشان

طور که انخواهر و برادر است. هم تحصیالت، درآمد، درآمد همسر، استفاده از اینترنت و تعداد
دار است ولی با تمایل به فرزندآوري شود رابطه سکونت با تعداد فرزند دلخواه معنیمشاهده می
 بیشتررود براي مناطق روستایی داري ندارد، اما این رابطه مثبت است و انتظار میرابطه معنی

 باشد.
 داري با تمایل به فرزندآوري و تعداد فرزندان دلخواه دارد و با افزایشتحصیالت رابطه منفی معنی

خواهند. در مورد نیز می کمتري براي فرزندآوري داشته و تعداد فرزند کمترتحصیالت افراد تمایل 
ه فرزندآوري باستفاده از اینترنت نیز وضعیت به همین ترتیب است. استفاده از اینترنت با تمایل 

داري دارد و با افزایش استفاده از اینترنت، تمایل به و تعداد فرزندان دلخواه رابطه منفی معنی
 یابد. فرزندآوري و تعداد فرزندان دلخواه کاهش می

 
: همبستگی تمایل به فرزندآوري و تعداد فرزندان دلخواه با متغیرهاي جنسیت، سکونت، )1( جدول

 خواهر و برادر درآمد همسر، استفاده از اینترنت و تعدادتحصیالت، درآمد، 
 

  تمایل به فرزندآوري تعداد فرزند دلخواه
 جنسیت -0,075)0,01( -0,059)0,01(
 سکونت 0,011)0,168( 0,055)0,01(
 تحصیالت -0,047)0,01( -0,052)0,01(
 درآمد 0,037)0,01( -0,012)0,095(

 درآمد همسر -0,057)0,01( -0,069)0,01(
 استفاده از اینترنت -0,054)0,01( -0,050)0,01(
 تعداد خواهر و برادر 0,058)0,01( 0,143)0,01(

 
در مورد درآمد وضعیت کمی متفاوت است؛ گرچه رابطه درآمد فرد با تمایل به فرزندآوري مثبت 

ولی رابطه آن با تعداد فرزندان  ،یابداست و با افزایش درآمد تمایل براي فرزندآوري افزایش می
دار نیست ولی منفی است. این به این معنی است که افزایش تمایل به دلخواه با اینکه معنی

به افزایش تعداد فرزندان دلخواه منجر نمی شود و براساس نظریه گري بکر  فرزندآوري لزوماً
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ر با تمایل به فرزندآوري و تعداد تواند به افزایش کیفیت فرزندان مربوط باشد. اما درآمد همسمی

یابند. داري دارد و با افزایش درآمد همسر هردو کاهش میفرزندان دلخواه رابطه منفی و معنی
دار تعداد خواهر و برادر فرد با تمایل به فرزندآوري و تعداد فرزندان دلخواه رابطه مثبت و معنی

یابد. رزندآوري و تعداد فرزندان دلخواه افزایش میدارد و با افزایش تعداد خواهر و برادر تمایل به ف
اجتماعی که فرد در آن بزرگ شده و  -فضاي فرهنگی تأثیردهنده تواند نشاناین مساله می

 چنین تجربه خانواده پرجمعیت بر تمایل به فرزندآوري باشد.هم
ا باورهاي فرهنگی دهنده همبستگی تمایل به فرزندآوري و تعداد فرزندان دلخواه بنشان 2جدول 

به فرزندآوري  مورد مطالعه در این تحقیق در مورد فرزندآوري است. همبستگی کلیه باورها با تمایل
رابطه مثبت با تمایل  15و  13، 11، 9، 8، 6، 3، 1دار است. باورهاي و تعداد فرزند دلخواه معنی

رابطه منفی.  16و  14، 12، 10، 7، 5، 4، 2به فرزندآوري و تعداد فرزند دلخواه دارند و باورهاي 
ترین همبستگی به ترتیب قوي 13و  2، 15، 4، 14، 10، 7، 16، 12، 6، 1، 11، 9، 3، 8، 5باورهاي 

 15 ،16، 13، 10 ،14، 3، 11، 1، 12، 6، 7، 4، 8، 5، 9را با تمایل به فرزندآوري دارند و باورهاي 
خواه دارند. رابطه تمام باورها با تمایل به زند دلترین همبستگی را با تعداد فربه ترتیب قوي 2و 

 که در مورد 13و  4تر از رابطه آنها با تعداد فرزندان دلخواه است غیر از باور فرزندآوري قوي
 هاي اجتماعی در قبال تعداد فرزندان است.العملهنجارها و عکس

اما در مورد تعداد فرزند  ،داردتمایل به فرزندآوري  ترین رابطه را با) قوي5راحتی فردي (باور 
اي طیف گسترده ، یک باور دینی در مورد مخارج فرزندان، قرار دارد.9دلخواه این باور پس از باور 

وامل گوناگونی عاز باورهاي اجتماعی، اقتصادي و دینی با تمایل افراد به فرزندآوري رابطه دارد و 
توانند بر آن ي فردي و عقاید دینی میهاهمچون انتظارات و هنجارهاي اجتماعی، خواسته

گذاري باورهاي فرهنگی بر تمایل یرتأثدهنده پیچیدگی و تنوع گذار باشند. این موضوع نشانتأثیر
 به فرزندآوري است.
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همبستگی تمایل به فرزندآوري و تعداد فرزندان دلخواه با برخی باورهاي فرهنگی در مورد  ):2( جدول

 فرزندآوري
 

 
 :گیرينتیجه

هاي در آستانه ازدواج با برخی در این مقاله، رابطه تمایل به فرزندآوري و تعداد فرزندان دلخواه زوج
هاي ملی مورد بررسی قرار گرفته است. جنسیت با تمایل به از متغیرهاي مرتبط توسط داده

اشد. با افزایش باز مردان می کمترفرزندآوري و تعداد فرزندان دلخواه رابطه دارد و هر دو براي زنان 
یابد. این مساله تعداد خواهر و برادر تمایل به فرزندآوري و تعداد فرزند دلخواه نیز افزایش می

چنین تجربه اجتماعی که فرد در آن بزرگ شده و هم -فضاي فرهنگی تأثیردهنده تواند نشانمی
سکونت رابطه دارد و میزان خانواده پرجمعیت بر تمایل به فرزندآوري باشد. تعداد فرزند دلخواه با 

آن براي مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهري است. با افزایش تحصیالت و استفاده از اینترنت 
یابد. با افزایش درآمد همسر نیز تمایل به تمایل به فرزندآوري و تعداد فرزند دلخواه کاهش می

درآمد فرد وضعیت متفاوت است. با یابد، اما در مورد فرزندآوري و تعداد فرزند دلخواه کاهش می
یابد ولی رابطه درآمد و تعداد فرزند دلخواه منفی افزایش درآمد تمایل به فرزندآوري افزایش می

  تمایل به فرزندآوري دلخواه تعداد فرزند

 1باور  0,193)0,01( 0,096)0,01(

 2باور  -0,054)0,01( -0,029)0,01(

 3باور  0,228)0,01( 0,092)0,01(

 4باور  -0,093)0,01( -0,108)0,01(

 5باور  -0,266)0,01( -0,119)0,01(

 6باور  0,185)0,01( 0,103)0,01(

 7باور  -0,122)0,01( -0,104)0,01(

 8باور  0,254)0,01( 0,115)0,01(

 9باور  0,224)0,01( 0,142)0,01(

 10باور  -0,111)0,01( -0,057)0,01(

 11باور  0,223)0,01( 0,094)0,01(

 12باور  -0,152)0,01( -0,100)0,01(

 13باور  0,053)0,01( 0,056)0,01(

 14باور  -0,100)0,01( -0,076)0,01(

 15باور  0,071)0,01( 0,050)0,01(

 16باور  -0,145)0,01( -0,053)0,01(
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به افزایش تعداد فرزندان دلخواه  باشد. افزایش تمایل به فرزندآوري لزوماًدار نمیاست و معنی

تواند به افزایش کیفیت فرزندان مربوط باشد. این منجر نمی شود و براساس نظریه گري بکر می
نوسازي و افکار و باورهاي مربوط به آن بر تمایل به فرزندآوري است. نتایج  تأثیردهنده روابط نشان

، دینی و مدرن بر تمایل به فرزندآوري و تعداد اي از باورهاي سنتیطیف گسترده تأثیردهنده نشان
، اهمیت راحتی فردي در مقابل مشکالت فرزندآوري، 5فرزند دلخواه است. درحالی که باور 

، 9ترین همبستگی را با تمایل به فرزندآوري دارد اما در مورد تعداد فرزند دلخواه پس از باور قوي
کننده پیچیدگی و تنوع باورهاي دارد. این موضوع بیان قرار ،یک باور دینی در مورد مخارج فرزندان

 گذاري آنها بر تمایل به فرزندآوري است. تأثیرفرهنگی و 
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  :فرزندآوري ازي زنان ي زیستهتجربه
شاغل و با تحصیالت دانشگاهی شهر اصفهان متأهلزنان مطالعه   

 
   1بهجت حاجیان
 2مریم مکتوبیان

 چکیده
باشد. افزایش اعضا و گسترش جمعیت یک جامعه می أترین نهاد بشري و منشخانواده قدیمی

 شاغل و با تحصیالت دانشگاهی شهر متأهلي زنان ي زیستههدف پژوهش حاضرکشف تجربه
ها و هي فرزندآوري، دغدغاصفهان که بیش از یک سال از ازدواج آنان گذشته بود، در زمینه

گاهی و در شهر اصفهان که داراي تحصیالت دانش متأهلزن  15انتظارات آنان است. از این رو 
د. ي عمیق مطالعه گردیدنک مصاحبهبا روش پدیدارشناسی و با تکنی ،مناصب شغلی بودند

 20ایت تحلیل شدند که در نه ،موستاکاس ايمرحلهچند کارگیري روشهاي پژوهش با بههیافت
، »محیطیین اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و منابع زیستیعدم تع«کد تفسیري و شش کد تبیینی 

مواهب «، »تحصیلی هاي شغلی وانگیزه«، »هاي جمعیتیناکارآمدي سیاست «، »هاي زنانهچالش«
 کشف گردید.  »هاي فیزیولوژیکیمحدودیت«و  »فرزند

 
 

 .، زنان، اشتغالفرزندآوريخانواده، تجربه زیسته،  واژگان کلیدي:
 
 
 

                                                 
 جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران، دانشگاه اصفهان  يدانشجوي دکتر -1
  کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان -2



 

 
 

 

 ٩٢و  ٩١فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                             ١٢

 
 مقدمه

د کاهش هاي اقتصادي، اجتماعی، انسانی و فرهنگی هماننطی فرآیند مدرنیته در ایران، شاخص
بهبود  سوادي، افزایش تحصیالت دانشگاهی، افزایش امید به زندگی،نرخ رشد جمعیت، کاهش بی

ین اند. اگیري داشتهها رشد چشمامکانات پزشکی و بهداشتی، گسترش شهرنشینی و مانند آن
ها و باورهاي هاي غیرمادي و نگرشها هم شامل ابعاد مادي و تکنولوژیکی و هم ارزشپیشرفت

ته است، هاي مدرنیي خانواده که یکی از نشانهرزشی در حوزهفردي و اجتماعی است. تغییرات ا
دهد. ل میهاي اجتماعی را نیز شکعالوه بر این که خود پیرو تغییرات ارزشی جامعه است، ارزش

خواهی ي خانواده، کنش فرزندآوري و تمایالت و فرزندهاي مهم و مطرح در حوزهیکی از کنش
ندان حوزه هاي اخیر، توجه و نگرانی بسیاري از اندیشمدههاست که کاهش تمایل به این کنش در 

 هاي مختلف را در بر داشته است. 
هاي هگر آن است که خانواده طی دورنهاي اجتماعی و تاریخی خانواده بیامطالعات و بررسی

خانواده  مختلف و در طول تاریخ همیشه در معرض تغییرات بوده است. عوامل مختلفی در تغییرات
یرات ي تغیشناسان را نیز جلب کرده است. یکی از عوامل عمدهاند که نظر جامعهنقش داشته

معیت ه شده است؛ یعنی هرگونه کاهش یا افزایش در شاخص جتخانواده، تغییرات جمعیتی شناخ
. با آغاز عصر )20: 1387گذارد (شیخی، ثیر میأخود بر کم و کیف خانواده، تعداد یا فراوانی آن ت

اند و یدا کردهرسانی در خانواده نفوذ بسیار زیادي پهاي اطالعها، سیستمابان ارتباطات و دادهشت
اال رفتن اند. این رشد آگاهی منجر به باي را ارتقا دادهکنندگان رسانهآگاهی و شناخت مصرف

اشتن فرزند د ها تمایل کمتري بهتوقعات افراد و انتظار رفاه بیشتر شده است. در نتیجه خانواده
دانند (کالنتري و پیدا کرده و تعداد بیشتر کودك را مانعی در رسیدن به سطح باالتر رفاه می

 ).112: 1385همکاران،
اقتصادي زنان در عصر حاضر با روند باروري در ارتباط نزدیک است. این  ـ مشارکت اجتماعی

ت گرفته است، یعنی با ورود جریان طی نیم قرن اخیر به اشکال مختلف در جوامع گوناگون صور
ثیر قرار گرفته است. أناپذیري تحت تطور اجتنابهزنان به کار و اشتغاالت رسمی روند باروري ب

ثیر قابل توجهی بر تصمیمات مربوط أهاي اقتصادي و امور خارج از خانه تمشارکت زنان در بخش
مطابق با شرایط کاري و اشتغال تنظیم به باروري آنها برجاي گذاشته است، بدان مفهوم که باروري 

ست. طی نیم قرن ا طور مطلق تابع باروريهگردیده است. ولی این بدین معنا نیست که اشتغال ب
اخیر با ورود تدریجی زنان به بازار کار، نظام ارزشی مربوط به باروري کم و بیش تعدیل یافته است، 

مطرح  کمترعنوان عامل مانع باروري اشتغال به جوامع خود را با شرایط جدید تطبیق داده اند و
است. برحسب لزوم تسهیالت مورد نیاز در اختیار قرار گرفته و جوامع برحسب شرایط، تغییراتی 

اند تا آنها بتوانند نقش دوگانه خود را حفظ کنند یعنی هم در قوانین خود به نفع زنان ایجاد کرده
). بسیاري از 99: 1387پذیري (شیخی،ادي و مسئولیتنقش مادري و فرزندآوري و هم نقش اقتص

طول  شوند. بسیاري از این زنان درزنان باردار، شاغل هستند و بسیاري از زنان شاغل، باردار می
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گردند. علی رغم توانایی بسیاري زودي پس از تولد بچه به کار باز نمیکنند و بهشان کار میبارداري
شان براي بودن در کار با دستمزد، گاهی بارداري اگرچه موقتی، از زنان باردار یا بیشترین

). بنابراین شناخت 579: 2009کند (گروسمن،هایی بر ظرفیت کاري زنان تحمیل میمحدودیت
ها و اقدام براي تسهیل شرایط کاري مادران شاغل، نه تنها آنها را از بازار کار و این محدودیت

سزایی خواهد هکه در مختل نشدن روند کاري آنان نیز نقش بکند، بلدریافت دستمزد دور نمی
 داشت.

 
 ضرورت پژوهش

یت باروري و فرزندآوري به عنوان عامل منحصر بفرد افزایش جمعیت در سطح جهانی از اهم
ن سازد تواند ساختار سنی یک جمعیت را دگرگوترین عاملی که میبیشتري برخوردار است و مهم

زدواج، هاي اجتماعی نظیر خانواده، اچنین دسترسی بهینه به شاخصهم سطح باروري زنان است،
یز نهاي بهتر اقتصادي باروري و غیره همگی در گرو وضعیت جمعیتی است، دسترسی به شاخص

ه باروري همین گونه با جمعیت جامعه در ارتباط است. از این رو پرداختن به جمعیت و گرایش ب
). میزان باروري 110: 1380امعه است (شیخی، جاقتصادي در  -عیپیش نیاز هرگونه توسعه اجتما

ه خود و رفتارهاي مربوط به آن موضوعی است که توجه بسیاري از محققان علوم اجتماعی را ب
آداب و  ها وها و منشها و هنجارهاي اجتماعی، روحیهمشغول داشته است. این متغیر از ارزش

میزان  وگاه جمعیت با متوسط سن ازدواج، عمومیت ازدواج بوده، از دید متأثررسوم یک جامعه 
زیستی  هاي اجتماعی و شرایطازدواج مرتبط است و از عوامل دیگري مانند سطح آموزش، آگاهی

 ). 131: 1388پذیرد (تقوي، ثیر میأمردم جامعه ت
قرار  براي نخستین بار در برنامه سوم عمرانی کشور مورد توجه 1341موضوع جمعیت در سال 

طور رسمی سیاست جمعیتی خود را مبنی بر تنظیم خانواده و ه، دولت ب1345گرفت. در سال 
کنترل زاد و ولد اعالم نمود و به این ترتیب ایران به امضاکنندگان بیانیه جهانی تنظم خانواده 

ه درصد ب 2/3، نرخ متوسط رشد جمعیت ایران از 1345ي ده ساله تا سال پیوست. در طول دوره
 1375درصد رسید، تا سال  4/3نرخ رشد ساالنه به حدود  1365درصد کاهش یافت. در سال  7/2

به  1390و در نهایت در سال  6/1نیز به  1385درصد کاهش یافت، در سال  46/2این نرخ به 
 1410تا  1390شود با تداوم این روند در دوره زمانی بینی میدرصد کاهش یافته است. پیش 3/1

). همچنین 222-224: 1393االنه جمعیت ایران به یک درصد برسد (آیت الهی و همکاران،رشد س
هاي کشور میزان باروري کل در حد زیر تر استاندر بیش 1390دهد که در سال آمارها نشان می

دهد اگر روند ها نشان میپیش بینی ).122: 1394:رحمانیان و پیلتن(سطح جانشینی بوده است 
از سه دهه کشور ما به یک کشور  کمترمعیت و کاهش باروري ادامه پیدا کند در فعلی رشد ج

چنین از بعد سالخورده تبدیل خواهد شد که ابعاد و پیامدهاي بسیاري به همراه خواهد داشت، هم
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ها بسیار ها و درگیريسیاسی و امنیتی نیز کشوري با جمعیت سالخورده در برابر بروز جنگ

 ).224-225: 1393الهی و همکاران،بود (آیتپذیر خواهد آسیب
اروري، چنانچه ي آن در کنار روند کاهش باز سوي دیگر در ارتباط با اشتغال زنان و ضرورت مطالعه

رسد نظر میبه ،هایشان مساعدت الزم انجام گیرداز اشتغال زنان حمایت شود و در ادغام نقش
رند یا شغل حمایت کافی انجام نگیرد زنان مجبو چهچنانها پیش نیاید ولی آنگاه تعارضی در نقش

ل خود را دهند که شغدر چنین شرایطی ترجیح می ي خود را. معموالًرا ترك کنند و یا خانواده
اه شغلی افراد به راحتی جایگ چنانچهترك نموده و خانواده خود را حفظ کنند. در سطح کالن، 

ده یک گردیده است. در سطح خرد نیز، در محدو جامعه دچار ضرر و زیان ،خود را ترك نمایند
واده سهمی را دهد و در کسب در آمد و رفاه خانهاي خانوادگی را انجام میخانواده، زن تنها نقش

رك شغل نماید، برعهده دارد. زمانی را صرف آموزش کرده تا امکان رشد و ارتقا پیدا کند. چنانچه ت
دچار شرایط  رود و خانواده با نقصان درآمدبین می ده ازگذاري که در این راه نموتمام سرمایه

این به نظر یابد. بنابرکه با ورود فرزند مخارج خانواده افزایش هم میدرحالی ،گرددتري میسخت
الن در کهاي زنان آثار نامطلوبی را در سطح خرد و ي تعدد نقشواسطههرسد که ترك شغل بمی

: 1377مناسب توسعه اقتصادي و اجتماعی نخواهد بود (سفیري، گذارد که نتایج آن جامعه می
اي وجه ویژههاي جمعیتی به وضعیت اشتغال زنان تریزينتیجه ضرورت دارد که در برنامه ). در35

راي زنان شاغل بي تسهیالت و خدمات خاصی به آنان، فرآیند بارداري و پس از آن را شود و با ارائه
 ابند.ند تا آنان تمایل بیشتري به فرزندآوري در کنار اشتغال بیتر سازتر و مطلوبآسان

 و جانبه همه شناخت نیازمند باروري، افزایش سطح ریزي برايبرنامه هرگونه و گذاريسیاست
 کیفی مطالعات انجام اساس، این بر. است ي آنانو تجربیات زیسته زنان باروري هايکنش عمیق

 يزمینه در مهمّی آنان نقش يتجربیات زیسته و زنان شاغل فرزندآوري تمایالت منظور فهم به
از این رو با توجه . داشت خواهد ايو منطقه محلّی مقیاس در دست کم جمعیتی، گذاريسیاست

چنین نتایج تحقیقات اجتماعی، اشتغال به این که طبق نظر بسیاري از متفکران اجتماعی و هم
روري از سوي آنان شناخته شده است، الزم است که تجربیات زنان زنان از عوامل مهم کاهش با

چنین کشف معانی االذهانی آنان درك گردد. همشاغل در این زمینه شناخته شود و فهم بین
ها و گذاريتواند راهگشا و راهنماي بهتري براي سیاستهاي آنان در این باره میذهنی و کنش

سوي دیگر، از آن جایی که افزایش تحصیالت زنان نیز با کاهش هاي آینده باشد. از ریزيبرنامه
ي زیسته و معانی ذهنی زنان باروري در ارتباط است، سعی بر این بوده است که بر شناخت تجربه

کید شود. شهر اصفهان أشاغل و با تحصیالت دانشگاهی (تحصیالت عالی و تکمیلی) شهر اصفهان ت
رو شده است. نکته قابل توجه هایران با این کاهش باروري روبي نیز همسو با جریان کلی جامعه

درصد بوده است و در سال  8/5معادل  1335اینجاست که نرخ رشد جمعیت اصفهان در سال 
در کل 1390چنین متوسط بعد خانوار نیز در سال درصد کاهش یافته است. هم 99/1به  1390
نفر بوده است.  3/3و به میزان  کمترشوري نیز بوده است که در اصفهان از متوسط ک 55/3کشور 
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بیشتر  1385رسیده است. از سوي دیگر، در سال  7/1ازاي هر مادر نیز به متوسط تعداد فرزند به
 1390اند که این مقدار براي سال نفر و بیشتر عضو داشته 5درصد) تعداد  2/32خانوارهاي کشور (

اند عضو بوده 3چنین شهر اصفهان داراي ي کشور و همدرصد کاهش یافته و بیشتر خانوارها 21به 
ي پژوهش برگزیده ). بنابراین شهر اصفهان به عنوان جامعه3-17: 1394(ارشدي پور و همکاران،

 شده است.
 

 پیشینه تجربی پژوهش
همسردار  زن 700 فرزندآوري تمایالت ) در پژوهشی با هدف بررسی1393حسینی و بگی (

از رگرسیون  آن با استفاده هايکنندهتعیین و همدان شهر درمانی بهداشتی اکزمر به کنندهمراجعه
 رهاياول، متغی مدل بینی احتمال عدم تمایل به فرزند بیشتر پرداختند. درلجستیک به پیش

تغیرهاي م دوم، مدل در. شد تحلیل وارد زنان وضعیت اشتغال و خاستگاه تحصیالت، قبیل از فردي
 اهتحلیل به فرهنگی هايمشخصه مدل سوم، در و حیات قید در فرزندان شمار و سن جمعیتی

یافتند که میزان آنان در .گیرد قرار ارزیابی و بررسی مورد هم با متغیرها تأثیر مجموع تا شد اضافه
OR  034/0( 023/1براي زنان شاغل در مدل اول برابر باSig:391/1 )، در مدل دوم برابر با 

)002/0Sig:001/0( 464/1مدل سوم برابر با  ) و درSig:.است ( 
 اللاستق ابعاد برخی بررسی رابطۀ ) در پژوهشی با هدف1392عباسی شوازي و خواجه صالحی (

اند. نتایج کرمان پرداخته استان در واقع سیرجان، شهر در زنان فرزندآوري به تمایل با زن 400
 کنترل با فرزندآوري به تمایل و استقالل ايمتغیره بین رابطۀ که دهدمی نشان دومتغیره تحلیل

. یستن معنادار) اشتغال وضعیت و اجتماعی، مشارکت تحصیالت،( اجتماعی و متغیرهاي اقتصادي
 تغیرم مختلف، متغیرهاي میان از که است این گربیان لجستیک تحلیل رگرسیون نتایج چنینهم

 ابستهو متغیر تغییرات تبیین در ايکنندهتعیین نقش اجتماعی زنان مشارکت و زنان تحصیالت
 . می یابد کاهش به فرزندآوري تمایل عامل دو این افزایش با که ايگونهبه دارد؛

دواج و ) در پژوهش خود با هدف تعیین عوامل موثر بر فاصله بین از1392کشاورز و همکاران (
و با بررسی ارتباط اشتغال  384ونه ي شهر اصفهان با حجم نمساله 20-49 متأهلفرزندآوري زنان 

خیر أدار از نظر ت، دریافتند که بین زنان شاغل و خانهtخیر در فرزندآوري بوسیله آزمون أزنان و ت
 ) وجود ندارد.=51/0Sigدر بارداري تفاوت معناداري (

 کنسا همسردار کرد زن 271 فرزندآوري تمایالت ) با هدف بررسی1391پژوهش حسینی و بگی (
داري با انهاجرا گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین وضعیت اشتغال و خ مهاباد شهر

سال آینده خواهند، پس از دوتمایالت فرزندآوري زنان برحسب این که در دوسال آینده فرزند می
 د ندارد.) وجو=272/0Sigخواهند، تفاوت معناداري (خواهند و اصال فرزند دیگري نمیفرزند می

زن کرد  35) در پژوهش خود با هدف شناخت کنش کم فرزندآوري 1391( محمودیان و رضایی
اي به مقوالت مدیریت بدن (با خرده مقوالت تناسب اندام، سالمت با استفاده از روش نظریه زمینه
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طلبی، فشارهاي روانی)، عاطفی (با خرده مقوالت آرامش ـ حفاظتی روانی جسمانی)، خود

ماعی (حضور اجتماعی، خود بازنمایی مثبت و ارتقاء کیفیت) و کم فرزندآوري توانمندي اجت
اند. در مل در شرایط و فرزندآوري خواسته/ ناخواسته) دست یافتهأبازاندیشانه (با خرده مقوالت ت

هاي روانی و فکري مطرح است که یک زن براي پرورش و عاطفی، هزینه ـ خودحفاظتی روانی
شود که این امر براي زنان شاغل بیشتر گزارش شده است. در تحمل میبزرگ کردن فرزندش م

توانمندي اجتماعی، براي زنان شاغل دولتی و خصوصی بیش از هرچیز حمایت از موقعیت خود و 
 تداوم آن مهم است و بدین لحاظ سعی دارند که با کم فرزندآوري از آن حمایت کنند. 

نتیجه  وهش خود با هدف تعیین وضعیت اشتغال مادر بر) نیز در پژ1387میرمحمدي و همکاران (
تري از زن دریافتند که مادران شاغل در کلیه موارد در معرض خطر بیش 600حاملگی در بین 

دران هاي جنینی نسبت به ماگرم) و مرگ 2500از  رکم وزن (کمت جهت زایمان زودرس، نوزاد
مطلوب کاري وزن در مادرانی که در وضعیت نامدار بودند و میزان زایمان زودرس و نوزاد کخانه

 تر از مادرانی بود که در وضعیت کاري مطلوبی قرار داشتند.قرار داشتند بیش
ز ) نیز در پژوهش خود با هدف تبیین جایگاه مفهوم رضایت ا1385منصوریان و خوشنویس (

ران کن در شهر تهزن سا 550ترکیب جنسی فرزندان بر گرایش زنان به رفتار باروري در بین 
ناداري آوري تفاوت معدداري زنان با گرایش به فرزندریافتند که بین وضعیت اشتغال و خانه

)34/0Sig= .وجود نداشته است ( 
عی موثر اجتما ـ هاي فرهنگی) در پژوهشی با هدف بررسی زمینه1384اده و همکاران (علیزعباس

و  380گروه  شهري و روستایی شهرستان تبریز در دو هايبر تولد فرزند سوم و باالتر در خانواده
دارد  نفره، دریافتند که بین شاغل بودن پاسخگو و تعداد فرزند رابطه معناداري وجود 390

)001/0Sig>د دو فرزند تر دیده شده است. تعدا)  و در افراد غیرشاغل، فرزند سوم و باالتر بیش
باالتر در  که فرزند سوم وبوده است درحالی %5/83ل و غیرشاغ %5/16و پایین تر در افراد شاغل 

 است.  %6/92و در افراد غیرشاغل  %4/7افراد شاغل 
 در باروري رفتارهاي بر دموگرافیک تأثیر عوامل عنوان با را ايمطالعه نپال در)  2010(  1آچاریا

 تأثیرگذار باروري طیف بر متغیرهاي مختلفی که رسیدند نتیجه این به و دادند انجام از نپال قسمتی
 درآمد و شغلی که جایگاه شد مشاهده چنین هم. است متغیر ترینتحصیالت مهم اما هستند
 .دارد باروري با معکوسی نسبت

) با هدف بررسی دالیل اقتصادي و رفتار باروري در امریکا 2010و همکارانش ( 2پژوهش سبتکا
کنند، باروري کمتري ثباتی شغلی را تجربه مینشان داد افرادي که بیکاري، کاهش دستمزد و بی

 یابد.چنین در زمان رکود اقتصادي، روند باروري نیز کاهش میکنند. همرا نیز تجربه می
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طریق اشتغال، تحصیالت عالی،  ) در پژوهش خود دریافت که تغییر موقعیت زنان از2007( 1لم
ثیر معناداري بر أهاي اجتماعی تفعالیتهاي خانواده و مشارکت در گیريمشارکت در تصمیم
 کاهش باروري دارد.

) با هدف بررسی عوامل فردي و سازمانی مرتبط با تعهد سازمانی 1999و همکاران ( 2پژوهش لینس
ي خروج مادرانه و بازگشت به کار بعد از تولد نشان داده است که زنانی ریزي شدهو زمان برنامه

ان ماند که در زریزي کردهد از تولد بچه را ارائه داده اند، برنامهکه سازمانشان ضمانت شغلی بع
 -هاي کاريبارداریشان دیرتر کار کنند و پس از تولد بچه زودتر سر کار بازگردند. زنانی که فرهنگ

کنند ریزي میکنند بیشتر به سازمانشان متعهد هستند و برنامهخانوادگی حمایتی را دریافت می
ي را کمترهاي حمایتی از تولد بچه به کار بازگردند نسبت به زنانی که  فرهنگ بعد که سریعاً

ریزي نسبت به والدین بودن، برنامه کمترهاي سنتی چنین زنان به نگرشکنند. همدریافت می
 گردند. شان دیرتر کار کنند و پس از تولد بچه زودتر به کار بازکنند که در زمان بارداريمی

 است اختهپرد نیجریه شهري مناطق در باروري بر زنان اشتغال تأثیر به بررسی )،1998توگانده (
 باروري وير را مداومی منفی تأثیر اشتغال زنان دلیل دو به که آوردمی میان به را بحث این وي
 آفریقا واده درخان گسترده سازمان آنکه اول. ندارد دارد، پیشرفته کشورهاي در که طورآن آفریقا در

 اکثر ساالر درپ ساختار وجود با کهآن دوم. کندمی مهیا متعددي فرزندان پرورش براي را مادران
 فرزندان عدادت به راجع تصمیماتی اتخاذ مورد در گو و گفت به يکمتر زنان تمایل آفریقایی، جوامع
 و رحمانیان: (پیلتن باشدمی شوهر خانواده ترغیب و مردان خواسته از تابعی امر این زیرا. دارند

1394 :123.( 
 

 چارچوب مفهومی پژوهش
صادي برطبق نظریه انتخاب عقالنی، لیبشتاین بر این فرض است که منفعت یا عدم منفعت اقت

ي معتقد وگذارد. ن در مورد تعداد فرزندان اثر مییگیري والدفرزندان عاملی است که بر تصمیم
ي اصلی داري فرزند، زیربناهاي نگهي و هزینهمندي اقتصاداست ایجاد نوعی تعادل بین رضایت

تر از شمنافع اقتصادي فرزندان بی چنانچهگیري والدین در مورد تعداد فرزندان است. تصمیم
عتقد است در مپرورانند. وي سر می تر را درهاي آن باشد، زوجین دیگر نداشتن فرزند بیشهزینه

 ). 281: 1988ست (بهند،ا رفتار اقتصادي عقالنییک جامعه رفتارهاي باروري ناشی از یک 
شوندکه طی زمان عنوان کاالي مصرفی بادوام درنظر گرفته می) فرزندان به1986از نظر بکر (

کید دارد. أي والدین براي فرزندآوردن تمنفعت دارند. رویکرد اقتصادي از باروري بر درآمد و هزینه
دهد و بر هزینه رشد و ثیر قرار میأخواه زوجین را تحت تاین رویکرد شمار و کیفیت فرزندان دل
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 ثوابی، و کید دارد (رادأتربیت، فرصت هاي از دست رفته (اشتغال زنان) و سطح درآمد خانواده ت

1394 :132.( 
ري )، در کشورهاي درحال توسعه که زنان برابري جنسیتی بیشت2000به عقیده مک دونالد (

و  کنندتر تجربه میصیالت و کسب شغل، عرصه اجتماعی را بیشواسطه تحهکنند و بکسب می
کاهند؛ ي خود میروند، از باروربه تبع آن به دنبال تحقق انتظارات و آمال و آرزوهاي فردي خود می

نع چون فرزندآوري و پرورش فرزندان که در جامعه سنتی وظیفه اصلی زن تلقی شده است ما
 ). 132: 1394ي زنان است (راد و ثوابی، دستیابی به آرزوها و اهداف فرد

معه را مبتنی برطبق نظریه ارتقاي اجتماعی، متفکران و اندیشمندان میزان باروري هر خانوار و جا
شرفت و ترقی دانند. خانواده با توجه به پیبرجایگاه و منزلت والدین و یا ساکنان آن جامعه می

اکنون  اندیشد.یک عضو داراست به فرزندآوري میعنوان  حاصل شده در جامعه و موقعیتی که به
دآوري را دهد، ولی اگر فرزناگر آوردن فرزند باعث حرکت صعودي خانواده شود آن را ادامه می

د کنمانع پیشرفت و توسعه و موقعیت اجتماعی خود بداند آن را به طرق مختلف کنترل می
 ).4: 1379(رشیدي،

 باید يبارور تبیین جهت که باورند این بر فرزندآوري، اجتماعی ـ اقتصادي نظریه نظرانصاحب
 با که ستا پردازانینظریه ترینبرجسته از استرلین. گرفت کاربه را اجتماعی عوامل از ترکیبی
 عرضه ظریهن به که باشدرویکرد می این تبیین درصدد فرزندآوري هاي اقتصادينظریه از استفاده

 وسیله به جامعه یک در باروري سطح که است این نظریه اساس. است یافته شهرت تقاضا و
. اردد بستگی گیرد،می صورت شانخانوادگی و فرهنگی زمینه در زوجین توسط که یهایانتخاب
 و زنان لدو و زاد فیزیکی توان یعنی فرزند قابلیت عرضه بین را تعادلی تا کنندمی سعی والدین
 چنانچه ظریهن این نمایند. براساس برقرار است آلایده زنده کودکان شمار همان که بچه براي تقاضا
در تعیین  اجتماعی موجود در جامعه اقتصادي، هايارزش شود گرفته نظر در کاال عنوانبه فرزند

 اوالً  ،است اهمیت حایز متغیر دو ارتباط این در. دارد کنندهتعیین نقش فرزندان شمار مطلوب
 ايجموعهم با ارتباط در که والدین ذهنی تمایالت دوم و دارد اقتصادي جنبه که فرزندان مخارج

 ).52: 1381 ، به نقل از حسینی،1998باشد (ویکز،می همراه و روانی فرهنگی ـ اجتماعی عوامل از
ي ریسک، بک بر این عقیده استوار است که مدرنیزاسیون مشکالت و تناقضات مبتنی بر نظریه

کند. در نتیجه نهادهاي ها را تهدید مینآکند و تداوم و ثبات چند برابر مینهادهاي مدرن را 
رو هستند و مجبورند به خودارزیابی جمعی و هاجتماعی به دلیل اهمیت مسایلی که با آن روب

طور آشکاري هشوند. براي بک این خانواده است که بسازي دست بزنند بازاندیشی میدوباره مشروع
عنوان روابط نسبی درون یک سیستم دهد. زیرا روابط جنسی بهها را نشان میتنش این تناقضات و

باشد. طبق دیدگاه وي، خانواده ساز میپیشرفته که براساس موفقیت و تساوي استوار است مسئله
ست که پر از ا به درون پروژه مدرنیزاسیون بازاندیشانه کشیده شده است. زیرا یک نهاد اجتماعی

هاي شراکت اقتصادي که هردوي زوجین خصوص تناقض بین خواستههو مشکالت و بتناقضات 
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ي شخصی و اجتماعی و اقتصادي کنند. طبق این نظریه اگر دریافت افراد از آیندهتجربه می
 شاه زارع(نامطمئن باشد، ممکن است بخاطر اجتناب از خطر، تصمیم به کاهش باروري بگیرند 

 ).105: 1385آبادي،
 در مثل تولید رفتار نوسازي فرایند را شناختیجمعیت گذار شناختی،جمعیت گذار ينظریه

 می رتصو باروري کنترل سپس ومیر مرگ کاهش مرحله دو طی که داندمی هاي انسانیجمعیت
 به باال باروري و میر و مرگ پیشامدرن رژیم یک از را نوسازي جوامع این نظریه براساس. گیرد
 طابقت نوعی باروري کاهش. کنندمی تجربه هستند پایین هر دو آن در که پسامدرنی رژیم یک

 از نديفرای که دهدمی رخ هنگامی باروري کاهش .ستا اقتصادي شرایط در تغییرات با عقالنی
 ماعیاجت اقتصادي يتوسعه و زنان تحصیالت، آزادي شهرنشینی، شدن، صنعتی اثر در نوسازي

 ).67: 1394(سید میرزایی و ارشدي، شود می آغاز
 به را افراد نگرش ينحوه ساختاري نه و فرهنگ عوامل که شودمی نوسازي استدالل رویکرد در

 باروري کاهش که کنندمی استدالل دیدگاه این طرفداران. دهدمی تغییر و فرزندآوري فرزندان
 عوامل در تغییرات نه باشدمی باروري تنظیمات از آگاهی و جدید هايایده ياشاعه از ناشی

 مفهوم گسترش چگونگی تبیین به اشاعه تئوري. اجتماعی نهادهاي یا ياشاعه اجتماعی اقتصادي
 اعمالی تهیاف کاهش باروري که کشورهایی در پردازدمی جهان در موالید کنترل و خانواده تنظیم

 تر ثروتمند تر،موفق که جمعیت از هایی توسط گروه ابتدا شود،می منجر باروري محدودیت به که
 روستایی مناطق و ترپایین با منزلت میانی هايگروه به و شودمی اقتباس تر هستند،کرده تحصیل و

 ).133-134: 1381یابد (حسینی،می گسترش
 

 روش شناسی پژوهش
انجام یافت. پدیدارشناس به  1صورت کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسیهپژوهش حاضر ب

دنبال ارائه چگونگی حضور انسان در تولید کنش اجتماعی، موقعیت اجتماعی و دنیاي اجتماعی 
ست که توصیف ماهوي آن ا اياست. هدف اساسی پدیدارشناسی کاهش تجربیات فردي به پدیده
ماهیت واقعی چیزهایی  یابی بهبه لحاظ جهانی و عمومی امکان پذیر شود. در این راستا هدف دست

آوري اطالعات از است که بررسی می شوند. در واقع در روش پدیدارشناسی محقق به دنبال جمع
اند تا بتوانند براساس آن اطالعات به توصیف مرکبی از اي را تجربه کردهست که پدیدها اشخاصی

این افراد تجربه   آنچهبه و هاي تجرماهیت آن تجربه از نظر آن افراد برسند. در این توصیف شیوه
گران به دنبال تجارب ). در پژوهش حاضر پژوهش275-277: 1388شود (ایمان، می کنند ارائه می

نفر از  15ها و انتظارت آنان می باشند. نمونه مورد نظر شامل زنان شاغل از فرزندآوري و دغدغه
گیري و بنابراین روش نمونه ه شدتنظر گرف کرده شهر اصفهان درو تحصیل متأهلزنان شاغل 

هر یک  .است. براي گردآوري اطالعات از روش مصاحبه استفاده شد گیري هدفمندپژوهش نمونه

                                                 
1. Phenomenology 
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کنندگان طول انجامید و با کسب اجازه از مشارکتدقیقه به 80تا  15طور تقریبی ها بهاز مصاحبه

برداشت محقق از مصاحبه ها در طول مصاحبه و پس از  ،ضبط گردید. براي بررسی قابلیت اعتبار
کنندگان ارائه شد تا از صحت برداشت اطمینان حاصل شود. براي قابلیت اطمینان آن به مشارکت

داوري به بررسی نیز محققان تالش نمودند که با دیدي اکتشافی به مسئله نگاه کنند و بدون پیش
 موضوع بپردازند.

 
 هایافته

 کنندگان پژوهشویژگی هاي توصیفی مشارکت ):1( جدول

شماره مصاحبه
 

سن
تحصیالت 

 

شغل
 

مدت ازدواج
تعداد فرزندان 

تعداد فرزندان  
ایده ال

 

ساعات شغلی
 

بعد خانوار
 

1 39 
کارشناسی 

 ارشد
 6 تمام وقت 4-3 1  12 کارمند دانشگاه

 5 نیمه وقت 3-2 0  7,5 کارمند بهزیستی کارشناسی 34 2

 6 نیمه وقت 2 2  18 مشاور کارشناسی 40 3

 4 سه روز در هفته 2 1  16 کارمند دفتري کارشناسی 38 4

 7 سه روز در هفته 4 2  12 کارمند دفتري کارشناسی 38 5

 5 نیمه وقت 4 2  17 معلم کارشناسی 40 6
 4 سه روز در هفته 1 1  2 حق التدریس دانشگاه دکتري 31 7
 3 تمام وقت 1 1  8 باشگاهمدیر  کارشناسی 30 8

 3 تمام وقت 2 1  10 آرایشگر کارشناسی 35 9

 3 نیمه وقت 1 1  13 کارمند دفتري کارشناسی 36 10

 4 نیمه وقت 1 1  5 کارمند کارشناسی 30 11

 3 نیمه وقت 3 باردار  1 حسابدار لیسانس 27 12

 2 سه روز در هفته 3 0  3 کارمند کارشناسی 23 13

 5 سه روز در هفته 2 1  6 حق التدریس دانشگاه کارشناسی 34 14

 4 تمام وقت 2 1  10 هیات علمی دانشگاه دکتري 35 15
 

 
 روش تحلیل اطالعات

مورد تحلیل قرار گرفت.  1اي موستاکاسدر این پژوهش اطالعات با استفاده از روش چند مرحله
مصاحبه چندین بار به دقت خوانده شد  ها متونسازي کامل مصاحبهصورت که پس از پیادهبدین

هاي ما نسبت به پدیده فرضتا فهم عمیقی از آنها  حاصل شود و اطمینان حاصل شود که پیش
هاي صورت گرفت یعنی فهرست کردن گزاره 2سازيالحاق نشده است. در دومین مرحله افقی

                                                 
1. Moustakas 
2. Horizentalisation 
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اي مشترك است. در ادامه هسازي و ایجاد و تماصلی متن پدیده مورد بررسی، مرحله سوم خوشه
 .سازي صورت گرفت و در مرحله آخر نیز توصیف ساختار انجام گرفتتوصیف متنی یعنی مقوله

دست آمده کردند و در نتیجه فرایند هصورت که محققان سعی در ساختار بخشیدن به معانی ببدین
 حاصل شد. 1کد تبیینی 6کد تفسیري و در نهایت  20کد توصیفی،  370مذکور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): کدهاي تفسیري و تبیینی1شکل (
 

                                                 
در جهت عدم اطاله کالم از ارائه کامل به دلیل فراوان و گسترده بودن کدهاي توصیفی و زیر کدهاي تفسیري و نیز  - 1

کدهاي توصیفی و زیر کدهاي تفسیري  صرف نظر شد و براي نمونه فقط به ارائه چند زیر کد تفسیري در قالب شکل 
 پرداخته شد.

ناکارامدي سیاست 
هاي جمعیتی

تضاد سیاست 
هاي جمعیتی

بی اعتمادي به
سیاست هاي 
تتشویقی جمعی

درخواست هاي 
زنان و سیاست 
هاي جمعیتی

چالش هاي زنانه

فشار مضاعف 
نقش زنان

تعارض یا عدم 
دو روي : تعارض

یک سکه

همراهی تسهیل 
ساز همسر

دغدغه مراقبت 
از فرزند

مواهب فرزند

ر نقش مثبت فرزند د
زندگی والدین

زندنگرش مثبت به فر

اانگیزه هاي شغلی و 
تحصیلی

تمیل به پیشرف

بهره هاي 
اشتغال

محدودیت هاي 
فیزیولو ژیکی

مشکالت 
سنی -جسمی

زن و مرد

مدیریت بدن
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ها هشت مقوله تبیینی مهم و سازي شده مصاحبهمل دقیق در متون پیادهأپس از بررسی و ت
 ي پیش رو استخراج شد. اساسی در مطالعه

 
 اجتماعی، فرهنگی و منابع زیست محیطیاقتصادي، ن عدم تعیّ

باشد. گرچه والدین ایجاد محیطی مناسب و شایسته براي فرزندان خود میهاي مهم یکی از دغدغه
 ،نمایندآنها در سطح فردي براي حاصل کردن محیط شایسته براي فرزندان تالش میاز یک  هر

تر یعنی جامعه نماید زندگی فرزندان در خانواده وسیعاما آنچه از نظر والدین مهم و ضروري می
ها یعنی فرزندان نیاز دارد امعه نیز براي رشد و بالندگی خود به این سرمایهباشد. از آنجا که جمی

عنوان ا بهفرزندان ر الزم است تا موجبات پرورش، امنیت و آسایش و راحتی اعضاي خود و مخصوصاً
هاي نامناسب ریزيانگاري و یا برنامهکوتاهی و سهل چنانچهمین نماید. أنیروهاي ارزشمند آینده ت

دین براي سازد و از طرف دیگر تمایل والرو میهسو فرزندان را با شرایطی ناشایست روب از یک
ماعی، دهد. مسائل اقتصادي و نیازهاي مالی وافر، انحرافات اجتافزایش جمعیت را کاهش می

رویی هروب مثلمند در کنار مسائل نوپدید امروزي ها، جامعه پذیري جنسیتی مسئلهمحدودیت
سطوح  فضاي نامحدود مجازي و مسائل مرتبط با آن و عدم کفایت نظام آموزشی در فرزندان با

زندآوري شوندگان نگرش والدین به فرنظر مصاحبه ست که ازا آموزشی و تربیتی از دالیل مهمی
و  ثباتی فرهنگیهاي محیطی متفاوت بیرا محدود کرده است. عالوه بر آن به دلیل محرك

ست. اپذیري آینده براي والدین دچار مشکل شده بینییّن فرهنگی پیشاجتماعی و نیز عدم تع
فراد مورد هاي وابسته به آن از دیگر نکات مطرح شده امحیطی و نگرانیهاي زیستتوجه به بحران

و درخور  هاي جمعیتی بنیان نهادن شایستهمصاحبه است. بنابراین قبل از هرگونه تشویق سیاست
 ست.ا اقتصادي، فرهنگی و آموزشی و محیطی الزم و ضروري هاي اجتماعی،زیرساخت

 
 آینده اقتصادي مبهم

ب به اتفاق ست که از متن گفتگو با اکثریت قریا ترین کدهاي تفسیريآینده اقتصادي مبهم از مهم
نی که هاي مالی و شغلی، شرایط اقتصادي کنوشوندگان حاصل گردید. ناکارامدي سیاستمصاحبه

است و نیز  که شرایط دستمزدي نامناسبدر حالی ،کندها بار میزیادي را بر خانوادههاي هزینه
. از نظر این مل واداشته استأعدم اطمینان به فرداي بهتر والدین را در جهت تعداد فرزندان به ت

 نان.آین نشدن نیازهاي أمافراد داشتن فرزند زیاد باتوجه به شرایط مالی برابر است با ت
ور باشه و اشتباهه، ولی خوب میگم شرایط خیلی مهمه که ج  فرزندي که اصالًساله: تک 34لیال، 

رند. بعد حقوق شوهرمم سه ماه یه بار میدن، وضعیت کاریشون معلوم نیس، اصال امنیت شغلی ندا
یدونیم این ما نم رو هیچی نمیشه حساب باز کرد. امنیت شغلی نداره. مثالً همین اصالً يخوب برا

 بکنی تا آخر. بچه کلی خرج داره؛ از همون اولش دیگه باید خرج داره یا نه. بعد مثالً ماه درآمد
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 هزینه -فرزند 
الدین داشتن وها گرچه فرزندان معنابخش زندگی والدین هستند اما با توجه به شرایط مالی خانواده

ا برآورده سازند. از رهاي فرزندان توانند نیازها و هزینهدانند که باي میفرزند را نیازمند منابع مالی
ک فرزند برند داشتن یسر میهنظر زنان مورد مصاحبه وقتی والدین در شرایط مالی نامساعدي ب

قتضائات هزینه انهد و از آنجا که زندگی در دوران مدرن بیشتر هزینه زیادي را بر دوش آنان وا می
گرایی مصرف و مصرف عبارتی فرزندان این زمان در دنیاي سوپربهکند و بر زیادي را طلب می

زهاي مالی خوبی از پس نیاکنند بنابراین ترجیح به سمت تعداد کم فرزندان است تا بهزندگی می
را مرتفع  هاي زندگیها برآیند. عالوه بر آن بدلیل تنگناهاي مالی که تنها شغل پدر هزینهآن

رزندان موثر فهاي زندگی و درآمد او نیز در رفع هزینهو مادر نیز وارد بازار کار شده  ،سازدنمی
 ست.ا آل و واقعیاما پیامد آن فاصله بین تعداد فرزند ایده ،است

بح تا صاي که داریم من هم مجبورم بیام سرکار از هشته ساله: بخاطر مشکالت مالی 35مریم 
داریم اي نه درآمد درستی هیچی نساله دارم ولی هنوز نه خونههشته شب. مجبورم یه بچه ده 

 خونم اجارست. درامد شوهرم کارمندیه نیام سرکار نمیشه.
 

 ترس از انحرافات اجتماعی
افات به بدنه از نظر زنان مورد مصاحبه جامعه مملو است از انحرافات اجتماعی. از طرفی این انحر

گذارد. یدیگر بر ذهن و روح و نیز آینده فرزندان اثر م کند و از سويخانواده صدمه وارد می
 متأثرها را هاي اجتماعی قدرت ریسک زنان در جهت فرزندان و تعداد آنبنابراین ترس از آسیب

و شک و تردید  اخالقی ها و... نگرش زنان را دچار ترسها، بیسازد. از نظر آنها جرم و جنایتمی
 نموده است.

م بابت التی که توي جامعه وجود داره مهمه مثال مشکالت اخالقی. ترس دارساله: مشک30مینا 
 آیندش چی میشه؟   نمیدونم اصالً بزرگ شدن بچه،

 
 تحوالت تربیتی

هاي آن دچار تحوالت که همه عرصهمل است چنانأزندگی در دوران جدید نیازمند هوشیاري و ت
خاطر حضور هنحوه تربیت فرزندان است که بهاي تحول یافته گوناگون شده است. از جمله عرصه

ریزهاي همه جانبه است. تحوالت تربیتی در دو سطح در این دوران نیازمند هوشمندي و برنامه
اي را برعهده خانوادگی و نظام آموزشی حائز اهمیت  است. خانواده از یکسو در نقش مهم و ضروري

رو است و هو سطح با نقص و ناکارامدي روبکه هر ددارد و از سوي دیگر نظام آموزشی. زمانی
دار شده و فرایند تربیت نقیصه ،نمایدهاي مناسب با اقتضائات عصر خود را فراهم نمیآموزش
هاي تربیتی نظام آموزشی نشاند. بنابراین با وجود شرایطی که برنامههاي مختلفی را به بار میآسیب

رود با پیامدهایی چون در تربیت ناآگاهانه پیش می مطلوب و تاحدي به روز نیست و خانواده نیز
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شویم. در گذشته به فرزندان مانند ها، پرتوقعی و احساس تنهایی... مواجه میش شدن بچهکسر

ولی افراط امروزي خانواده ها در توجه به کودك نیز نه تنها مشکل تفریط  ،شدامروز توجه نمی
 وجود آورده است.هرا نیز ب تريبلکه مشکالت بیش ،دیروز را حل نکرده

از  ساله: ما الکی بزرگ شدیم بهمون خیلی رسیدگی نمیشد. وهمیشه هم بابت همین 30مینا،
لی هاي امروزي خیلی بهشون رسیدگی میشه خوب اینجوري ام خیخونواده طلبکاریم اما بچه

 پرتوقع شدن. 
تربیت  ظرفیت الزم براي آموزش وکنه و ساله: نظام آموزشی ما بسیار ضعیف عمل می35مهناز 

 شته باشن...باید سواد تکنولوژیکی دا نهاي امروز تکنولوژیکرو نداره. بچه 21مناسب کودك قرن 
 

 پذیري جنسیتیجامعه
د اجتماعی خوبی و بطور باکفایتی در فرآینست و اگر بها پذیري جنسیتی همواره بحث مهمیجامعه

رو هتري روبهاي آینده با مشکالت کمعنوان والدین نسلبهشدن فرزندان لحاظ شود فرزندان 
داري داري و بچههاي خانههستند. از نظر زنان مورد مصاحبه هنوز هم بعضی افراد تمام مسئولیت

ي بعضی افراد شاغل و برا  ها را دارندها انتظار رسیدگی کامل بداندانند و از آنرا برعهده زنان می
ري و داهمسر امتیاز است چرا که تنها نقش مهم او را رسیدگی به خانهنبودن زن در گزینش 

 دانند. داري میبچه
برم سر  خوامساله: یه شب که خانواده شوهرم مهمونمون بودن بهشون گفتیم که من می 38زهرا، 

نا این مامانمداریه. بهشون گفتم مداري و شوهرکار و پدرشوهرم بشدت مخالفت کرد که کار زن بچه
و نده بچه رو نگه میدارن فقط دو روز در هفته حاج خانوم نگهش دارن که پدرشوهرم گفت بچت

ریض شد یکی دیگه تربیت کنه. بچه رو فقط باید مادرش تربیت کنه. بعدم که یبار بچم خیلی م
درشوهرمو و داداشم اومد سرکار دنبالم که بیا بریم خونه بچت حالش بده. خانوادمم چون نظر پ

 ونستن گفتن بیخیال کار شو و کنار بچت باش.مید
 

 اغواي رسانه
ی غربی با هاي داخلی وجود دارد، سبک زندگکنار رسانه هاي خارجی دربا توجه به اینکه رسانه

ون مشغولند هاي اجتماعی گوناگتعداد فرزندان کم و والدینی که هر دو به وظایف شغلی و پیشرفت
 فرزندآوري نیز می تواند سهم داشته باشد.در نگرش و بینش زنان نسبت به 

هاش خب و فیلم داري و تعداد بچه. ماهوارهساله: به نظرم تبلیغاتم اثر داره روي بچه 27ارغوان، 
 اثر داره که بچه کمه و مادر و پدر همش سر کار و مادریکه دنبال کاراي خودشه.
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 هاي زیست محیطینگرانی
هایی بابت ینگران ،ندآوري زنان این پژوهش مورد اشاره قرار گرفتیکی دیگر از مواردي که در فرز

آبی محیطی مانند کمها با خطرات زیستمحیط زیست است. از نظر این افراد در دوران حال انسان
ده است. از رو هستند و شرایط کنونی حاکی از احتمال بدتر شدن آن در آینهبو آلودگی و...  رو

ندان بسیار محیطی در آینده براي فرزهاي زیستبود منابع محیطی و بحرانکمها زندگی با نظر آن
 سخت خواهد بود و عاملی است در جهت بازنگري در تعداد فرزند.

ن از دونیم پس فردا خودموساله: حتی بخاطر همین مشکل آب و این چیزا؛ ما نمی 39نگار، 
ي آب، این هي هوا، مسئلداره. همین مسئله ايمیریم، فرا بچمون چه آیندهمیریم، نمیتشنگی می

 چیزاي طبیعی.
 

 هاي زنانهچالش
از انتزاع  باشد. این کدمی ي پیش روهاي زنانه دومین کد تبیینی استخراج شده در مطالعهچالش

دوروي  تعارض:کدهاي تفسیري دغدغه مراقبت از فرزند، فشار نقشی مضاعف زنانه، تعارض یا عدم
ن طور کلی محتواي آهساز همسر تولید شده است. و بنیاز به همراهی تسهیلیک سکه، و 

 ست.ا هاي زنان در رویارویی با زندگی خانوادگی و شغلیها و محدودیتدربرگیرنده سختی
 

 دغدغه مراقبت از فرزند
نظر  داري فرزند است. ازهاي مهم زنان شاغل این پژوهش نگرانی مادر شاغل از نگهیکی از نگرانی

د تبدیل به این افراد اگر مادر از جانب نگهداري و مراقبت فرزند خود آسودگی خاطر نداشته باش
داري از فرزند را ههاي نگشود تاجایی که یا مجبور است تمام مسئولیتمسئله مهم براي او می

اده خود واگذار وداري آن را به خانخود انجام دهد و از پیشرفت شغلی و اجتماعی باز بماند و یا نگه
دك و... نماید و یا با استرس رسیدگی یا عدم رسیدگی کامل به فرزند از طرف پرستار، مهد کو

ر را به خانواده رو شود. عالوه بر این از نظر این افراد گاهی توان مالی، اجازه گرفتن پرستاهروب
 شود.دهد و مادر مجبور به همراه بردن فرزند در محل کار مینمی

رگیري دهاي بچه را دارم به دوش می کشم شوهرم که بخاطر ساله: من همه مسئولیت 32، فاطمه
ون هاي شغلیش توي دادگستري اصال وقت نداره، مادرم که خودش شاغله، خواهرامم که خودش

راي بام هم هنوز درحد پرستار گرفتن نیست خوب همه سختی و نگرانیش درگیرن، وضعیت مالی
 منه.

یگه رفت کرد بعد هم دداري میه: خوب من مادرم سه سال اول بچمو تمام وقت نگهسال 35مهناز، 
یت کنم خیلی اذمهدکودك االنم دیگه صبح ها میره مدرسه بعدظهر پیش پدرشه. ولی فکر می

 شد.
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 فشار مضاعف نقش زنانه

ر نقشی فشافشار مضاعف نقش زنانه بیانگر نقش اصلی و سنگین مادر در رسیدگی به فرزند است. 
هاي ه بر نقشکند. زنان مذکور بر این نظر بودند که عالوکه در همه ابعاد آن مادر را احاطه می

ثال از شود. براي مهمسري، خانه داري و شغلی سختی ها و وظایف زن با فرزند زیاد مضاعف می
شود مل میمتح هاي زیادي رامادر استرس و اضطراب ،کندکه فرزند ناآرامی میها زمانینظر آن

فتن رکه این براي سالمت روحی و جسمانی او مضر است یا همینطور زمانیکه موقع به مدرسه 
 رسد.بچه ها فرا می

ه سختیش گیره. همگیره، تاوقتی بچه نداشتم نمیدونستم اینقدر وقتساله: بچه وقت 32فاطمه، 
-لی وقتازش از اون کاراي خیدرصد سختیش ماله منه. اصال بچه داري و نگهداري  80ماله منه 

 گیره. مسئولیت داره
یش موفق ساله: یعنی یه مادر شاغل باید حداقل سه برابر توانش اگه بخواد تو زندگ 45سمیه، 

نیست که بگم  باشه باید وقت بذاره، اصال ما اوقات فراغتی نداریم. من همه ساعتام پره. اینطوري
، دیدو بازدید و پزو دارم، تمیزکاریو دارم، خریدو دارمتو خونه همش در حال پخت و پزم، نه، پخت 

متر ککنم از زندگیش و مهمونیو دارم. ولی خوب روي هم رفته یه زن شاغل من خودم فکر می
 دار.بره تا زن خانهلذت می

 
 دو روي یک سکه :عارض یا عدم تعارضت

ت. گرچه داري اسدو روي یک سکه بیانگر تعارضات کار و خانه :کد تفسیري تعارض یا عدم تعارض
 ،یاد استاکثریت زنان مورد مصاحبه بر آن بودند که هرچند کارهاي خانه داري براي زن شاغل ز

ي مثال ولی تعدادي هم به مشکالت آن اشاره کردند. برا .آیندها از عهده آن بر میولی آن
ه تر شدن و خستگی زنان شاغل ببراي انجام آن، حساسهاي چندگانه و فرصت کم مسئولیت

 لحاظ روحی و جسمی، کاهش رسیدگی به فرزند و شوهر.
یزي خونه داري رو دوست دارم هر وقت هم سرکارم از خانه داري و تمساله: من خانه 32فاطمه، 

ط خانه گذارم. نمیشه خانمه با استعدادو توي خونه اسیر کرد و گفت فقزندگیم چیزي کم نمی
 داري کن. خدا این استعدادو داده و باید ازش استفاده کرد

مدي خونه ساله: خوب مثال دیشب که اومدم خونه شوهرم میگه االن نه و نیم، ده که او 38زهرا 
وس دها ولی خوب پیداس که هیچی تازه دوباره نشستی سر دفتر دستکت؟ نه که با تندي بگه

کلی بچه  ن کارا. از طرفه دیگم چون اونجا تو جامعه القرآننداره دیگه تو خونه بشینم سر ای
 کنم.دورمونه دیگه انگار خیلی کمبود بچه رو حس نمی
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 ساز همسرهمراهی تسهیل
، جسمی همواره زنان شاغل نیازمند حمایت هاي همه جانبه همسران خود در ابعاد روحی، عاطفی

. زیرا که داري فرزندان و تقسیم وظایف خانهنگهو... هستند و مخصوصا حمایت و مشارکت در امر 
ز زندگی اشود و رضایت با افزایش مشارکت و حمایت مردان بار زیادي از دوش زنان برداشته می

صاحبه است. مشود؛ عالوه بر آن تفاهم با همسر نیز از دیگر نکات مطرح شده زنان مورد بیشتر می
 فرزندآوري بسیار مهم است.از نظر آنها میزان تفاهم با همسر در 

رگتر بشه ساله: تفاهم با همسر در بحثه بچه آوردن خیلی زیاده، هرچی بچه اولم بز 32فاطمه، 
باشم کنم اگه صد درصد از شوهرم راضی نمیزان تفاهم مشخص میشه، من آدم دقیق ام فکر می

قدر  حساس کنم اونخام. باید از همه زندگیم خیلی راضی باشم و اینکه ادیگه بچه دوم نمی
 دونه.زحمتاي منو می

ب میشه مون خوساله: شوهرم نمیخاد دیگه بچه ولی من یکی دیگه رو اگه شرایط مالی 35مریم، 
 دوست دارم. ولی شوهر میگه حرفشو نزن چرا وابستگی مونو باید زیاد کنیم؟

به  بچه هم اونساله: من و شوهرم در خصوص کاراي خونه تقسیم کار کردیم. براي  35مهناز،
ریزي اون کارا هاي بیرون از مدرسه و فرا درسیش  و برنامهتکالیف درسیش میرسه من به فعالیت

 با خودمه.
  

 ناکارامدي سیاست هاي جمعیتی
 هاي تشویقی و درخواست زنان وهاي جمعیتی، بی اعتمادي به سیاستمتضاد بودن سیاست

ی هاي جمعیتمدي سیاستآده کد تبیینی ناکارهاي جمعیتی سه کد تفسیري تولید کننسیاست
هاي جمعیتی هنوز دچار تضاد و یاستتوان گفت در اوضاع کنونی سمی باشند. در حقیقت می

اما  هاي جمعیتی در حال ترغیب به افزایش جمعیت استطوري که سیاستهناهنماهنگی است. ب
ق نبوده ها موافپیشینشان با این سیاستکرده و شاغل طبق آموخته هاي تعدادي از زنان تحصیل

 کنند.و به ناهماهنگی بین این نیاز و واقعیت هاي موجود اشاره می
 

 هاي جمعیتیتضاد سیاست
 مبنی بر کاهش 60هاي جمعیتی دهه از نظر افراد مورد مصاحبه عدم مشابهت بین سیاست

. به شدکاي را به تصویر میهاي فعلی در جهت افزایش زاد و ولد ناهماهنگیجمعیت با سیاست
 و ترند کمها زنان از طرفی در پرتو امواج تبلیغات گسترده مبنی بر کاهش جمعیت و فرززعم آن

دهنده عدم ناند و از سوي دیگر با افزایش جمعیت؛ که این به آسانی نشازندگی بهتر قرار داشته
 توجه دقیق است.

هام مصادف شده با دو رویکرد سیاست جمعیتی کامال ساله: سن باروري من و هم نسل 35مهناز، 
هاش درست نشه کاري نمیشه کرد براي جمعیت. اجراي اجباري متضاد که ضدو نقیضه. تا زمینه
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شناسی هشدار ساله پیش اساتید جمعیت 15هاي جمعیتی مشکل رو بیشتر میکنه. یادمه سیاست

 وقف بشه ولی توجهی نشد.هاي پیشگیري و کاهش جمعیت باید متدادن که برنامه
 

 هاي تشویقیاعتمادي به سیاستبی
با  هاي تشویقی جمعیت از دیگر کدهاي تفسیري است که در طی مصاحبهاعتمادي به سیاستبی

هاي یتهاي تشویقی اي نظیر حماکشف شد. از نظر افراد مورد مصاحبه گرچه سیاست زنان شاغل
ح کالن جامعه اعتمادي در سطاثرگذار باشد اما از آنجا که بیمالی شاید در تمایل به فرزندآوري 

ست. با این اها کم بنابراین میزان اعتماد به اجراي این برنامه ،بر سطوح خرد نیز اثرگذار است
ها یاستسگذاري تردید وجود دارد و از طرفی این گونه هاي سیاستاوصاف وقتی نسبت به حمایت

 یابد.لندمدت است رغبت به افزایش فرزند نیز کاهش میهاي بریزينیازمند برنامه
ها ندارم. اصال ههاي اخیر اعتمادي به این برنامخواري و اختالسساله: با توجه به رانت 35مهناز، 

ت حل بشه و اجرا نکنم در کوتاه مد گونه برنامه ها زمانبره فکرامیدي به آینده باثبات نیست. و این
 هام که اطمینان نداریمبعد من جواب بده ولی منو هم نسلیبشه.. شاید براي نسل 

چه رو زیاد شه تعداد بساله: اگه مثال براي هر بچه پول واریز بشه و حمایت بشه می 27ارغوان، 
 همه چپاول هست.  کنن، الکیه اعتمادي نیست وقتی اینکرد آدم امیدوار میشه ولی حمایت نمی

 
 جمعیتی هايهاي زنان و سیاستدرخواست

هاي جمعیتی دربرگیرنده مواردي است که زنان هاي زنان و سیاستکد تفسیري درخواست
ر هاي فعلی دها سیاستهاي جمعیتی هستند. از نظر آنخواستار لحاظ کردن آن در سیاست

مایل هاي شغلی براي زنان شاغل مساعد نیست و این یکی از دالیل مهمی است که عدم تمحیط
اردار، کاهش بهاي مالی زنان فرزندآوري بیشتر را رقم می زند. افزایش امکانات و حمایتزنان به 

ارداري،  هاي بارداري و زایمان، اهمیت مرخصی زایمان، حفظ شغل زنان در زمان مرخصی بهزینه
ادران، موجود مهد کودك و یا اتاق کودك در محل کار یا نزدیک به محل کار، کاهش ساعات کار 

هاي زنان که با هایی است از در خواستهاي خبره و متخصص باروري و ... نمونهپزشک افزایش
 توان گرایش زنان به افزایش فرزند را ترغیب کرد.سازي آن تا حدي میبرآورده

و جمع کردن، نمی ساله: قبال تو ادارمون یه مهد کوچولو بود مال کارمندا اما االن اینا ر 34لیال، 
اشته باشه تونن حتی هزینه رو از خود مادرا بگیرنا ولی همین که مادر ارامش ددونم براچی. می

نه هم به این مهمه. ولی مثال یه جا رو بذارن که در کنار اون محیط کاري خانمم باشه که بتو
ر کار. یکیم بچش برسه هم به کارش برسه. ساعاتی که باید، بره بچه رو شیر بده و دوباره بیاد س

فتاد تومنه. مندیه. بعد به ازاي هر بچه هتو فیش حقوقیامون داریم تحت عنوان عائلهبنظر من ما 
 ینه.خوب این هفتاد تومن یعنی چی؟ یعنی بچه با هفتاد تومن کمک هزینه؟! اینا خیلی پای
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ش ساله: حداقل اگه مرخصی که میدن آدم خیالش راحت باشه که بتونه از مرخصی 38زهرا، 
ظ. بدونی وقتی کارشو ترك میکنه بعد نگن یکی دیگه رو جاي شما آوردیم خدافاستفاده کنه، که 

 اگه یه مدت نیستی یکی میاد جات و بعد که برمیگردي اونم بره.
تونی از پس م میدادن عالی بود. اینجوري میدونی یکساله: اگه برا مادراي باردار وام می 40اعظم، 

ي. زایمان یه آخه مدام باید پول برا آزمایش و سونو بد مخارج بارداري و زایمان و بعدش بربیاي.
می بردن یا حداقل یه واطرف، خرجاي بعش یه طرف، بچه همش خرجه. اگه یاحقوقو باال می

 م.دار شدن بر بیایتونیم از پس بچهدادن خیالمون راحت تر بود که میچیزي بهمون می
 

 انگیزه هاي شغلی و تحصیلی
اي شغلی ههاي اشتغال موجبات اکتشاف کد تبیینی انگیزهپیشرفت و بهرهدو کد تفسیري میل به 

ت و تربیت داري و مراقبهاي زنان در نقش شغلی، خانهها و چالشرا فراهم نمود. با وجود سختی
باشند ن میآفرزند اکثریت زنان مورد مصاحبه در صدد یافتن شغل مورد نظر خود و یا ادامه دادن 

ت در مقاطع ی ازآن نداشتند همچنین براي تعدادي از زنان مذکور ادامه تحصیالو تمایلی به رهای
 باالتر از اهمیت باالیی را به خود اختصاص داده است.

 
 میل به پیشرفت

راند و یمدر نظر پاسخگویان نیاز به پیشرفت و بالندگی عامل موثري است که انسان را به جلو 
 و چنین داشتن شغل، حضور اجتماعی براي روحیههم شود.مانع از یکنواختی و روزمرگی می

همواره تالش  ها زنانهمه افراد در جامعه از جمله زنان الزم است. از نظر آنبراي مثمرثمر بودن 
 وجود آورند.هشان به خوبی عمل کنند و شرایط پیشرفت خود را نیز بکنند تا در وظایفمی

رد موفق، خام شاغل باشم و یک فکارم موفق باشم، میساله: برام خیلی مهمه که در  32فاطمه، 
بر عهده  و به دلیل اینکه شوهرم گرفتاره و کسی نیست از بچه مراقبت کنه چن همه کارهاي بچه
رش خانه خودمه فعال نظرم روي تک فرزندیه چن براي خودم برنامه دارم زن با استعداد فقط کا

 داري و بچه داري نیست. 
توقف بشم  میخام درس بخونم پیشرفت کنم منم انسانم چرا باید به خاطر بچه مساله:  34ستاره، 

می آموزشیم بچه کار علمیم رو کند می کنه یک بچه دارم فعال، کافیه. میخوام به برنامه هاي عل
 برسم تا چهار پنج سال آینده شاید بعد ازاون به یه بچه دیگه بتونم فکرکنم.

 
 هاي اشتغالبهره

زنان همواره زیر ذره بین قرار گرفته و ترس از عدم رسیدگی به نقش مادري را با  گرچه اشتغال
اما در این میان بهره ها و مزایاي اشتغال آنان خودنمایی می کند. براي مثال  ،خود به همراه دارد

ز افزایش آگاهی مادر و بهتر شناختن شرایط جامعه، افتخار به ارتقاي مادر و زن در نگاه فرزند و نی
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خانواده، افزایش برنامه ریزي در زندگی، دستاوردهاي مالی و استفاده جامعه از استعدادهاي خود 

 از جمله مزایاي اشتغال زنان است.
ند نظم دارن، ریزي خوبی براي زندگیشون داربینم زنان شاغل برنامهساله: من واقعا می 39نگار، 

هاي معه هست و بیشتر با مسائل و آسیباز یه طرف دیگه مادري که شاغل هست بیشتر توي جا
یگه بچه ها و دجامعه آشنا میشه و این براي فرزند بهتره و بهتر میتونه انو حفظ کنه. از یه طرف 

 شوهر هم به خانم یا مادر شاغل ارزش بیشتري میدن. 
 

 مواهب فرزند
ه دارد. زند اشارمواهب فرزند به نقش مثبت فرزندان در زندگی والدین و نیز نگرش مثبت به فر

ضور آنان حهمچنان به مواهب داشتن فرزند واقف هستند و به  کمترزنان به وجود داشتن فرزندان 
 به دید مثبت می نگرند.

 
 ش مثبت فرزندان در زندگی والدیننق

زندگی  ها فرزند ثمره زندگی است و بدون آنزنان مورد مصاحبه اذعان داشتند علی رغم سختی
الدین وداشتن فرزند باعث تالش و معنابخشی به زندگی و امید به زندگی براي معنا است. بی
ر محیط دشود عالوه بر آن فرزند باعث شور و نشاط، شادي و شادابی و جریان داشتن زندگی می

 شود. خانه می
، اي که بچه هست شادي هست زندگی و امید هست پره از انگیزهساله: توي خونه 45سمیه 

یستاس. اما اندگی پدر و مادر پر میشه. خونواده هایی که بچه ندارن انگار زندگیشون یکنواختی ز
من و بچه ها که باشن بعدا که بزرگ بشن ما هم حمایت عاطفیشونو داریم هم خودشون حامی ه

 تو مشکالتشون تنها نیستن.
ه باري یه باز یساله: چه بچگیش چه در آینده که حاال ما سالمند شیم و بخاطر خودمون  34لیال 

م جور بشه. کنم بچه حتما الزمه تو زندگی باشه، ولی اگه شرایطشسریمون بزنن. یعنی من فکر می
ره، اصال امید خوب ببینید آدم واقعا هدفدار میشه، بیشتر دوست داره تالش کنه، انگار یه هدفی دا

 به زندگی بیشتر میشه.
 

 نگرش مثبت به فرزند
رسد که از نظر پاسخگویان وجود خواهر و برادر برا ي فرزند نظر میهاهمیت بذکر این نکته نیز با 

کند. تعدادي از  ضروري است زیرا از تنهایی او جلوگیري کرده و محیط صمیمی اي را ایجاد می
آنها اشاره کردند که تک فرزندي هم عواقب  و پیشمانی دارد هم براي فرزندان تنها و هم براي 

اند و عالوه بر آن از نظر افراد مذکور تک فرزندي ممکن است تا حدي خورده شدهوالدینی که سال
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باعث وابستگی زیاد به والدین و یا عزت نفس کمتر شود. از نظر زنان مورد مصاحبه اگر بسترهاي 
 متمایل به داشتن بیش از یک فرزند بودند.  اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی مهیا بود احتماالً

قعا جمعیت ها بخوان، واه: ولی اگه همه چی درست باشه، امکاناتش باشه، خانوادهسال 45سمیه 
ن دوره زیاد بودن خواهر و برادرا خیلی خوبه، مخصوصا من همش عاطفیشو میگم. مخصوصا تو ای
اشه که زمونه که همش آدم احساس تنهایی رو داره وقتی یه خواهر خوب، یه برار خوب داشته ب

 کنه.کنه خیلی از مسایل روحی روانیش کاهش پیدا میبتونه باش دردل 
فضاي مجازي  واي هستن هاي رایانهساله: یکی از دالیلی که اینقدر بچه ها درگیر بازي 35مهناز، 

برادرو  شاید اینکه تنها هستن. به نظر من هیچ چیز جاي خانواده و محیط صمیمی داشتن خواهر
 طی اي دارن.هاي االن تنهایی افرانمیگیره. بچه

 
 هاي فیزیولوژیکیمحدودیت
وري هاي فیزیولوژیکی بیانگر مشکالت جسمانی زن و مرد و مدیریت بدن در فرزندآمحدودیت

میت ها نیز در مباحث جمعیتی حائز اهاست. از نظر افراد مورد مصاحبه این نوع محدودیت
 باشند.می

 
 مشکالت جسمانی

ا رست که جمعیت ا و مشکالت سنی از جمله مواردي ناتوانی در باروري از سوي هر دو جنس
ترین مله  مهمهاي ناموفق گذشته، سقط جنین و نیز سن باال از جسازد براي مثال بارداريمی متأثر

هاي اي نیز بیماريکند. عدهست که موجبات ترس از بارداري مجدد را در زنان حاصل میا عواملی
 .عدم تمایل به فرزندآوري مورد اشاره قرار دادند جسمانی زنان و مردان را عاملی در

ار می رفتم، کساله: خوب بارداري قبلیمم هس که بچم مرد. من با این که باردار بودم سر  38زهرا 
ا داوري کردم. میفتادم رو میز برگه ها رو بررسی می کردم. یا مثال برمث قبل همه کاري می

تم اما میشدم راه میرف شکمم تون می خورد باید پا نشستم. خوب بچه تومیرفتم سه ساعتی می
 نمیکردم. االنم که شوهرم همش میگه ما سنمون باالس

ه و ساله: من از یه طرف شوهرم مشکل میگرن داره و نیاز به سکوت و آرامش دار 38مرضیه 
و  یارمبمیبینم که گاهی بچم مجبور میشه ساکت باشه، خوب بچه سرصدا داره و نگرانم که بچه 

دار  شرایط شوهرم مناسب نیس. از طرفیم ما بعد ده سال بچه دار شدیم چون تا ده سال بچه
ه و یکم انگار نمیشدیم، برا همینم االن سنمون یکم رفته باال و انگار دیره. تازه بچمم هفت سالش

 آرامش و سکوت تو خونمونه.
 
 
 



 

 
 

 

 ٩٢و  ٩١فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                             ٣٢

 
 مدیریت بدن

زنان  اي کسب منزلت است مدیریت بدن از نظرنقص عاملی بردر دوران مدرن که بدن زیبا و بی
رار گرفته و قها در مرکز توجه مورد مصاحبه با اهمیت است. از آنجا که در این دوران بدن انسان

ر حال شکل اي مواجه شده که دائما از طریق رسانه و اتمسفر اجتماعی دبا استانداردهاي زیبایی
راه است با اي از زنان بارداري یا بارداري مجدد همدادن به ذائقه جسمانی افراد است براي عده

از زنان دیدگاه  ايترس از بهم ریختن اندام و ضربه به سرمایه جسمانی. در کنار این افراد براي عده
دگی و تر از دید فیزیولوژیکی آن است و این به معناي اولویت شکل دادن به زناجتماعی مهم

 بدن.ساخت جامعه  است بر دغدغه ظاهري 
م همچین از ساله: تناسب اندام مهمه. همین االنم که فقط یه بارداري و زایمان داشت 34ستاره، 

شه توي دوران ببارداري دوباره بدتر هم  اندامم راضی نیستم و ایده آل نیست که تازه با زایمان و
عضیا طوالنی ي ببارداري و حتی مدتها بعد از زایمان تغییرات فیزیکی بدن زیاده و ممکنم هست برا
 مدت باشه مثال چاقی یا تغییر شکل شکم یا جاي برش زایمان غیرطبیعی و... .

م تره. البته ساله: نه مدیریت بدن مهم نیست ایجاد یک زندگی و جامعه از این حرفا مه 35مهناز، 
 دونم تا مدیریت بدنم.میگم من دید جامعه شناختیم رو مهمتر می

 
 بحث و نتیجه گیري 

وري در آن ي ایران اکنون در شرایطی قرار دارد که نیاز به گسترش نسل و افزایش فرزندآجامعه
ت ه طی گذشهاي جمعیتی گذشته، تاکید بر کاهش فرزندآوري بود کشود. در سیاستدیده می

ان اکنون در کنند. ایرها با افزایش فرزند موافقت نمیخانوادهزمان بصورت عرف درآمد. بطوریکه 
یعنی  ي چهارم جمعیتیي جمعیتی قرار دارد و طی بیست تا سی سال آینده وارد مرحلهجرهپن

رد. کهاي زیادي را بر جامعه تحمیل خواهد سالخوردگی جمعیت خواهد شد. از این رو هزینه
ه این کصورت نرمال درآید هبنابراین الزم است که مجددا این ترکیب جمعیت مدیریت شود و ب

 باشد. افزایش مجدد و منطقی جمعیت ممکن نمیامر جز با 
اند و بخشی از مخارج زندگی خانواده در حال حاضر زنان وارد فضاي عمومی جامعه و بازار کار شده

کند که زنان نیز همپاي مردان و کنند، از سویی شرایط کاري و محیط کار اقتضا میرا تامین می
ند و به بهترین نحو فعالیت کنند و از سوي دیگر بصورت منظم در محیط کاري حضور داشته باش

کند که آنان به فرزندآوري و فرزندپروري نیز بپردازند. اما این هاي زنانه و مادري اقتضا مینقش
دو امر زمانی که همزمان رخ دهند مشکالتی را براي زنان و محیط کاري بوجودخواهد آورد، لذا 

و یا فشارهاي جسمی و  -ویژه در مشاغل غیردولتیهبـ شوند زنان یا مجبور به ترك شغل می
شوند تا در کنار اشتغال به فرزندآوري نیز بپردازند. از این رو به روحی بسیاري را متحمل می

پردازند و ممکن است از ترس خسارت شغلی و مالی، نگري و سنجش سود و زیان میآینده
رف شوند که این امر خود منجر به باال رفتن سن فرزندآوري را به تاخیر بیندازند و یا از آن منص
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شود. آنان، کاهش قدرت فرزندآوري و یا افزایش فاصله سنی با فرزندان و مشکالت متعاقب آن می
ي زنان مورد مطالعه، آنان از سویی تمایل به فرزند دارند، موافق مزایاي فرزند ي زیستهطبق تجربه

ر در زندگی خودشان رضایت دارند و وجود آنان را موجب بیشتر هستند، از داشتن خواهر و براد
چنین حضورشان در فضاي عمومی جامعه را موجب دانند و همآرامش و حمایت و شادي می

ها، تداخل نقش اربینند. از سوي دیگر، به دلیل فشپیشرفت فرزندانشان و تربیت بهتر آنان می
صادي، فرهنگی و محیط زیستی، باالرفتن هاي مراقبت از فرزند، مسایل اجتماعی، اقتچالش

هاي کم جمعیت و ها مبنی بر زیبایی اندام یا خانوادهثیر تبلیغات رسانهأشان و یا تحت تسن
همچنین فشار اقتصادي و تورم در جامعه، نگران فرزندآوري یا افزایش فرزند هستند و به نوعی با 

بینند داشتن فرزند، دست و پاي خود را بسته میکیدشان بر ضرورت أوجود تمایالت درونیشان و ت
هاي جمعیتی گذشته ي قابل توجه دیگر این است که سیاستکنند. نکتهاکتفا می کمترو به فرزند 
ها براي افراد درونی شده است و به عرف و فرهنگ جامعه رسوخ کرده است و به یکباره طی سال

د، و برنامه ریزي تخصصی و قابل اجرا و مورد تغییر دادن نگرش افراد مشکل است و زمان زیا
هاي تشویقی ناکارآمد و یا هاي جمعیتی متناقض و سیاستطلبد؛ وجود سیاستپذیرشی را می

ها اي از اعضاي جامعه به این سیاستنماید و از این رو عدهغیرقابل اجرا، اعتماد افراد را سلب می
ها گذاريشان نگران هستند. از این رو، براي سیاستگیاعتماد و از افزایش بار اقتصادي در زندبی

ها در این زمینه الزم است که در ابتدا شرایط و تجربیان و معانی ذهنی زنان شاغل ریزيو برنامه
شان را شنید و بررسی کرد و منطبق ها و مشکالت و تقاضاهايرا شناخت و درك نمود، خواسته

هایی را ارائه داد که شرایط فرزندآوري ها و سیاستدارد برنامهکه در واقعیت جامعه وجود  آنچهبا 
 را براي زنان تسهیل سازد و به اقتصا جامعه نیز زیانی وارد نشود. 

 
 پیشنهادات

 داريبراي نگه »اتاق کودك«هاي کاري به عنوان تخصیص یک اتاق در ادارات و محیط .1
هتر زنان مادر و فرزند و عملکرد کاري ب کودکان در کنار مادران شاغل که موجب افزایش آرامش

 خواهد گردید.
 ي آنان.هاي اقتصادمندي زنان باردار و مادران شاغل براي کاهش نگرانیافزایش حق عائله .2
نان به آي بارداري به زنان شاغل جهت تشویق تخصیص وام و مزایا و هدایاي اقتصادي ویژه .3

 بارداري و تسهیل فرزندآوري.
دار براي هاي کاري در کنار زنان بارمبنی بر تعیین دستیارانی در محیط ي بخشنامهارائه .4

 کمک و کاهش فشار کاري آنان در دوران بارداري.
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حساس امنیت: مطالعه جوانان نشینی و احاشیه
 نشین شهر تبریزحاشیه

 
 1قاسمی اردهایی علی                      

  2رضا نوبخت                       
 

 چکیده
حساس انشین شهر تبریز و تأثیر آن بر هدف این مقاله مطالعه مسایل اجتماعی مناطق حاشیه

کارگیري روش هبا بنشینی و میزان احساس امنیت است. هاي مرتبط با حاشیهامنیت و سایر آسیب
هاي لهي محساله 30الی 15فرد  260نیاز از نامه محقق ساخته، اطالعات مورد پرسشپیمایش و 

نشین،  هاي حاشیهآوري گردید. در ارتباط با مسایل اجتماعی محلهنشین شهر تبریز جمعحاشیه
-آسیبلی از و مشروبات الک ربیکاري و فقر از مسایل اقتصادي مهم و نیز اعتیاد، فروش مواد مخد

دار باط معنیسایلی که با وضع اقتصادي افراد ارتهاي مورد مطالعه است. ماجتماعی مهم محله هاي
روابط  برداشته است. دنبال خود مسایل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی دیگري را درداشته و به

از یک  نشین با این سبک زندگیشهر تبریز و آشنایی جوانان حاشیهاجتماعی حاکم در سطح کالن
یت و آداب و رسوم سنتی مبدأ از طرف دیگر، امننشین به هاي حاشیهبندي خانوادهطرف و پاي

س احسا گویانپاسخنشین را با مشکل مواجه ساخته است. اکثریت هاي حاشیهآرامش خانواده
اند. این هده و نیز احساس امنیت از لحاظ فرهنگی را در سطح پایین دانستاامنیت در محیط خانو

ق میزان احساس امنیت افراد در مناطسزایی در هدهد مسایل فرهنگی نقش بامر نشان می
دن امکانات نشین دارد. با توجه و رسیدگی بیشتر به بُعد فرهنگی احساس امنیت و فراهم کرحاشیه

هایی که عمومی، فرهنگ سراها، طراحی برنامه هايها؛ همانند کتابخانهفرهنگی بیشتر در محله
نیت خاطر جوانانی توان میزان اما القاء کند، میههاي جدید با بار مثبت فرهنگی را به خانوادهارزش

نسلی به وجود کنند را باال برده و از میزان تعارضات ارزشی بینهاي مذکور زندگی میکه در محله
 آمده بین جوانان و والدین پا به سن گذاشته کاست.

   
 . ، احساس امنیتنشیننشینی، جوانان حاشیهشهر تبریز، حاشیه :واژگان کلیدي
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 مقدمه و طرح مسئله. 1

و  ترین مسایل اجتماعی کشورهاي در حال توسعه، رشدبعد از جنگ دوم جهانی، یکی از مهم
ی و در ي شتابان و ناهمگون شهرنشینی بوده است. بدیهی است که رشد انفجاري شهرنشینتوسعه

 ه شهرهابروستاها هاي مداوم داخلی یعنی از ي حاشیه نشینی، برآیند مهاجرتپی آن رشد پدیده
نشین است که در ها و جوامع حاشیهست که بازتاب اقتصادي، اجتماعی و فیزیکی آن رشد گروها

لبی آبادها نشینی، کپرنشینی و حنشینی، زاغهشهرها به اشکال گوناگون آلونکمناطق مختلف کالن
 وستاییري از جامعه اکند، مهاجرت طبقهکند. آنچه مطالعه این پدیده را بااهمیت میبروز می

ها این خصلت ست که از لحاظ سرمایه، تحصیالت و درآمد در سطح پایینی قرار دارند و با توجه بها
وجود ها براي از زندگی پذیر خواهند بود. عالوه بر این، گروه مهاجر شیوهدر محیط شهري آسیب

ست و ایالتی متفاوت ا ي رایج زندگی یعنی شهري، روستاییآورند که نسبت به سه شیوهمی
یت، شکل نشینی)، میزان اهم). در شیوه زندگی جدید (زندگی حاشیه64: 1370دلیر،زاده(حسین

ترین نهاد و چارچوب خاص خانواده نیز تغییر خواهد یافت. خانواده گروههاي مهاجر بعنوان اصلی
ود. تغییرات رینی بشمار میپذیر در پدیده و روند حاشیه نشهاي آسیباجتماعی پشتیبان، از کانون

ناامنی  هاي حاشیه نشین و عدم سازگاري با تغییرات سریع جامعه اکثریت شهري،کُند خانواده
عنوان مکان حافظ ارزشها هاعضاء در خانواده را به همراه خواهد داشت و در نتیجه امنیت خانواده ب

رد تهدید وان محل امن و آرامش فده به عناو تعلقات مشترك اعضاء به خطر افتاده و هویت خانو
و گاه  خواهد شد. فرد به دلیل تفاوت دریافتی خود از جامعه و خانواده، دچار سردرگمی شده

رهنگ در طی خانواده به عنوان ارزش و ف آنچهبیند. اگر هایش میخانواده را نقطه مقابل خواسته
، ناامنی و داشته و یا متضاد باشد ست تفاوتا زندگی پذیرفته است با آنچه در جامعه حاضر جاري

بدأ که منشین با حفظ فرهنگ هاي حاشیهاضطراب در افراد جامعه به وجود خواهد آمد. خانواده
ده اخانو قابل حل در فرهنگ کالن شهري جدید (مقصد) نیست، افراد را دچار تعارض کرده و ارزش

 دهد. را در مقابل ارزش جامعه قرار می
در آمریکا  نشینی که مرتبط با مسائل قرن بیستم و رشد شهرهایی مانند شیکاگوبروز مسئله حاشیه

، فیالکوفویژه شهر شیکاگو آغاز شد (ههایی از سایر نقاط جهان به آمریکا و بباشد، با مهاجرتمی
ي جمعیتی ترین مسئلهترین و اساسینشینی به بنیاديامروزه مهاجرت و به تبع آن حاشیه ).1383
شده است. این امر به خصوص در کشورهاي جهان سوم تبدیل به یک معضل اجتماعی  تبدیل

خصوص در ههاي مختلف بمحققان در حوزه ).1388راد، اردهایی و حسینیشده است (قاسمی
دیده بر پنشینی یا تأثیر این ترین تمرکز خود را بر عوامل پدیدآورنده حاشیهداخل کشور، بیش

روهی این اند و در مطالعات انجام شده، توجه کمی به مسایل درون گهادهجامعه اکثریت شهري ن
 زیرگروه جمعیتی شده است. 

نشینی در ایران ریشه در توسعه برون زا و رشد بسیار سریع شهرنشینی دارد، گیري حاشیهشکل
ادي و آغاز گسترش ارتباط اقتص 1300که آغاز آن به طور تقریبی مقارن است با سالهاي آغازین 
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هایی که در هاي تولید و به دنبال آن دگرگونیسرمایه داري که موجب ایجاد تحوالتی در شیوه

شهرهایی چند در کشور، به عنوان محل تمرکز همه شبکه شهري و روستاها شده و نهایتاً کالن
). اوج این 1373؛ پارسا پژوه،1377هاي صنعتی جدید ایجاد کرد (حسامیان و همکاران،فعالیت

گردد که نتیجه آن مهاجرتهاي عظیم روستاییان به بر می 1355تا  1335هاي حرکت به سال
نشینی است، براي شهرهایی که درگیر با مسئله حاشیهشهرها بود. تبریز به عنوان یکی از کالن

میلیون نفري در شمال غرب  5/1ی حدود شهر تبریز با جمعیتاین مطالعه انتخاب شده است. کالن
ي را به خود اختصاص بیشترنشین و آلونک نشین به نسبت جمعیت خود جمعیت حاشیه کشور،

هاي اخیر در نشینی در سالهاي محلی، روند حاشیهبا وجود اقدامات بازدارنده و کنترلداده است. 
اشتغال افراد این شهر نه تنها مهار نشده بلکه گاهی با رشد قابل توجهی همراه بوده است. 

در مشاغل غیررسمی و کاذب، وجود ساخت و سازهاي غیرمجاز، عدم توانایی  نشینحاشیه
ها براي ارائه خدمات مناسب در این مناطق بر کل سیستم شهر، افزایش جرم و انحرافات شهرداري

نشینی بر روي ساکنان این مناطق و کل شهر در این مناطق از جمله آثار مخرب و مضر حاشیه
نشینی در این شهر و توجه به آثار رسد پرداختن به مساله حاشیهمی است. از این رو، به نظر

  یابد.ویژه بر ساکنان این مناطق، ضرورت میهنامطلوب آن ب
ان تخصص، اند که داراي خانواده گسترده بوده و فقدنشینان افرادياز دیدگاه اجتماعی، حاشیه

ست. ا هاهاي بارز آننیاز، از مشخصهمین معیشت مورد أسوادي و میزان درآمد ناکافی جهت تکم
ماعی هموار هاي اجتتواند راه را براي زایش انواع ناهنجاريبی هیچ تردیدي هر یک از عوامل می

ر این میان، نموده و لزوم نگاه جدي به معضالت این قشر آسیب پذیر را غیرقابل انکار  نماید. د
آور زندگی در هاي سرساماین قشر با هزینهنبود تمکن مالی مناسب و عدم تناسب میزان درآمد 

ت درآمدي، شهرها، حاشیه نشینان را وادار می سازد تا به علت فقدان حداقل فاکتورهاي ثابکالن
فراوانی  ها بپردازند که این خود سرآغاز مشکالتاي و سکونت در آنهاي حاشیهبه ایجاد شهرك

عنوان خانواده به). 2: 1385است (موسویان، در تمامی حوزه ها و خصوصاً حوزه مدیریت شهري 
ایش را مین امنیت اعضأگیرد، وظیفه اجتماعی کردن و تاولین کانونی که فرد  درآن قرار می

ایش، نقش بسزایی برعهده دارد. بنابرین، خانواده با روش تربیتی و تعامل و روابط درونی خود با اعض
عنوان ارزش و به دارد. بر این اساس، اگر آنچه خانواده در ایجاد آرامش و امنیت و یا ناامنی افراد

ست تفاوت داشته ا فرهنگ در طی زندگی پذیرفته است با آنچه در جامعه و اجتماع حاضر جاري
-خانواده ).1387(حبی،  وجود خواهد آمدو یا متضاد باشد، ناامنی و اضطراب در اعضاي جامعه به

را  شهري نیست)، افرادمبدأ (که قابل حل در فرهنگ کالننشین با داشتن فرهنگ هاي حاشیه
مسایل العه، دهد. در این مطکند و ارزش خانواده را در مقابل ارزش جامعه قرار میدچار تعارض می

ورد بررسی منشین شهر تبریز  نشین با تمرکز بر مفهوم امنیت در مناطق حاشیههاي حاشیهخانواده
 گیرد. قرار می
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 هاي نظري و تجربی. زمینه2

در این مطالعه باتوجه به عوامل موثر در احساس امنیت همانند فرهنگ پدرساالري در خانواده، 
ها و مطالعاتی در این فقر فرهنگی ، فقر اقتصادي در خانواده و تعارض خانواده و جامعه، به نظریه

ضمن بررسی پدیده  ،1در روند سازگاري مهاجران در شهر، جان ترنرگردد. زمینه اشاره می
ست، به این نتیجه رسیده است ا ها که بارزترین حاصل مهاجرت به شهرهانشینی در شهرحاشیه

هاي هنجار از آرزوها و اولویتهاي باند، بلکه دامنهنشین نه تنها کامالً سازمان یافتهکه جوامع حاشیه
هاي چگونگی تغییر این اولویت درحال تغییر خانوادگی را نیز دارا هستند. وي براي نشان دادن

شوند، متعارض، به هنگامی که خانوارهاي کم درآمد با اطمینان بیشتر در اقتصاد شهري تثبیت می
اي تدوین کرد. برمبناي این الگو در اولین مرحله (مرحله تازه واردان)، دسترسی به الگوي ساده

کند. زمانی که درآمد دایمی کفایت میترین هدف است و هرگونه سرپناه دم دست کار موقتی مهم
و منظم و مطمئن حاصل شد، هدف اصلی تحکیم موقعیت فرد به وسیله تامین مالکیت قانونی 
مسکن در شهر است.  باالخره زمانی که سکونت قانونی تامین شد، از طریق توسعه دسترسی به 

نظریه جان ترنر و دیگر محققان شود. هایی به ارتقاي شیوه زندگی داده میسایر امکانات، اولویت
نشینی و گسترش شهري، گوشه اي از زندگی حاشیه نشینی را پوشش در مورد مساله حاشیه

شود از مهاجران روستایی تشکیل می نشینی که غالباًهاي گوناگون زندگی حاشیهدهد. چهرهمی
ع به سه مفهوم اشاره ) در ارتباط با این موضو22-70: 1387گیدنز ( ).64و  65: 1381(جمالی، 

احساس امنیت عبارت صمیمیت و امنیت،  ج) اضطراب و امنیت.  ب) دارد : الف) اعتماد و امنیت،
کند است از احساس آزادي نسبی از خطر، این احساس وضع خوشایندي را در مردمان ایجاد می

منیت پدیده ). احساس ا1382که فرد در آن داراي آرامش روحی و جسمی می گردد (رجبی پور، 
هاي ست که داراي ابعاد گوناگون می باشد. این احساس ناشی از تجربها اجتماعی ـشناختی روان

هاي ست و افراد مختلف به صورتا مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی
بعدي و در ارتباط شناسی، احساس امنیت سازه چند کنند. به لحاظ روشگوناگون آن را تجربه می

هاي متفاوت ظهور یافته و به اشکال مختلف نیز قابل با شرایط اجتماعی و افراد مختلف به گونه
 ست.ا گیريسنجش و اندازه

هاي ها و گروهوقتی به بررسی احساس امنیت اجتماعی پرداخته می شود، باید به تفاوت سازمان
د متقابل و مشترك شان توجه داشت. چرا که اجتماعی به لحاظ نوع روابط شان و کیفیت پیون

احساس امنیت اجتماعی مستقیماً به حفظ پیوندهاي متقابل مشترك در واحد اجتماعی مربوط 
است. از این رو براي درك میزان برخورداري واحد اجتماعی از امنیت باید به نوع روابط و ماهیت 

گونگی روابط نخستین یا ثانویه از ها را برحسب چتعلقات مشترك اعضاء توجه داشت و گروه
ي شهرها ي خود در حاشیهیکدیگر تفکیک نمود. مهاجران روستایی با فرهنگ و آداب و رسوم ویژه

ها و راه و رسم متفاوتی از آنها دارند، در شوند. حال آنکه ناگزیرند با شهر که ویژگیساکن می
                                                 
1. John Turner 
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در خود حل کنند و نه فرهنگ روستایی  توانند فرهنگ روستایی راارتباط باشند. نه شهرها می

ي جدید را دارد. در این جاست که مسئله تعارض جامعه توانایی برخورد صحیح با فرهنگ و شیوه
آید. حاشیه نشینان باتوجه به تفاوت فرهنگی نسبت به جامعه شهري، در مواجه و خانواده پیش می

مانند. پائین بودن سطح د ناتوان میروستایی جدیـ  با مشکالت پیش آمده در محیط شبه شهري
ي تربیت و برخورد با فرزندان، در تشدید تحصیالت والدین، حاکم بودن روحیه پدرساالري در نحوه

هاي تواند مؤثر باشد. با از دست رفتن تدریجی ارزشنشین میناامنی محیط خانواده مناطق حاشیه
ضعیف گذاشته و ناامنی تدریجی در آن رخ می ها، کارکردهاي آن رو به تنهادي این نوع خانواده

گري، هایی چون فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی، فرار دختران، تکديدهد. این ناامنی، آسیب
 اعتیاد و خشونت خانوادگی را در پی خواهد داشت. 

ده اي خانواتوان نتیجه گرفت که در بیشتر موارد انتظارات جامعه و اعضطبق موارد مطرح شده، می
است که  ها و استعدادهاي وي تعارض داشته باشد. در این موقعیتاز فرد ممکن است با توانایی

خالصی  خواهند می بیند و جهتفرد تحت فشار قرار گرفته و خود را مقابل آنچه اطرافیان می
د ر و نابوکند. حتی تالشی که شاید نتایجی به مراتب بدتیافتن از این وضعیت هرگونه تالشی می

ه ناامنی و سقوط اطرافیان از فرزندان ممکن است ب بیشترتر داشته باشد. بنابراین، انتظارات کننده
لدین (که جوانان چنین، اعتقاد به قدیمی بودن اعتقادات و افکار واهاي نافرجام بیانجامد. همبه راه

ین والدین بو تعارض  دیروز بوده و محدودکننده زندگی جوانان امروز هستند)، باعث ایجاد ناامنی
 گذارد. اساس تنها میهویت و بیو فرزندان گردیده و جوانان را در جهانی بی

، با "ونتامنیت اجتماعی و محل سک"یی با عنوان ) در مطالعه87:  1385ساروخانی و نویدنیا (
خورداري بري امنیت اجتماعی خانواده پرداخته و میزان بر متغیر محل سکونت به مطالعه تأکید

بررسی امنیت  اند. در اینخانواده ها در شرایط فعلی از امنیت اجتماعی را مورد بررسی قرار داده
نیت اجتماعی عنوان ابعادي از امجانی، امنیت مالی، امنیت شغلی، امنیت عاطفی، امنیت اخالقی به

گرفته است.  قایسه قراري سکونت مورد مخانواده برآورد گردید و تفاوت این ابعاد به لحاظ منطقه
داري دارد. دهد که محل سکونت بر امنیت اجتماعی خانواده اثرات مؤثر و معنییافته ها نشان می

 تأثیرود همچنین برخورداري خانواده از امنیت جانی، مالی، شغلی، عاطفی، اخالقی  به نوبه خ
ا نشان رمنیت در اجتماع زیادي بر امنیت اجتماعی به عنوان شاخص ترکیبی از سطوح گوناگون ا

حل ماي، جمعی و ترکیبی دارد و متناسب با می دهد. امنیت اجتماعی خصلتی تفاضلی، شبکه
                                                                                                              ها دستخوش تغییر می شوند.                          سکونت خانوارها، این ویژگی

نشینی و گرایش به رفتار فرهنگ فقر، حاشیه") تحقیقی با عنوان 1384احمدي و ایمان (
اند. پژوهشی با روش پیمایشی ، در میان جوانان حاشیه نشین ده پیاله شیراز انجام داده"بزهکارانه

شناختی، اقتصادي و هاي جمعیتکه با شیوه خود گزارشی اطالعات مورد نیاز در مورد ویژگی
کارانه را جمع آوري و گرایش جوانان به رفتار بزه اجتماعی پاسخگویان، مولفه هاي فرهنگ فقر

 99داري با احتمال معنی هاي حاصل از تحلیل پراکنش دوسویه بیانگر رابطهنموده است. یافته
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پس انداز، احساس  به درصد بین حاشیه نشینی و مولفه هاي فرهنگ فقر نظیر عدم تمایل

هاي نشینی و مولفهسرشکستگی و میل به انزوا و کمبود حمایت خانواده و نیز تعامل بین حاشیه
کارانه جوانان است. این مطالعه نشان می دهد که ناامنی خانواده بزه فرهنگ فقر در رابطه با رفتار

نشین است که از مناطق حاشیهگریزي جوانان تابعی ارتباط مستقیم با محل سکونت دارد. قانون
 کند.فقر فرهنگی حاکم بر این مناطق این ناامنی را تشدید می

 
 . روش تحقیق3

ردآوري گي ساختمند طریق مصاحبه تحقیق حاضر به روش پیمایش انجام گرفته و اطالعات الزم از
-حاشیه جمعیت، )1388نشینان تبریز، حاشیه ساماندهی براساس نتایج تحقیقی (ستادشده است. 

ل سطح شهر را شام چهارمیک شود که حدودهزار نفر برآورد می 400نشین شهر تبریز حدود 
 آباد،آباد، داداشآباد، خلیلهاي منبع، سیالب، یوسفانتهاي محلهمنطقه شهر تبریز ( 13شود. می

ز تجمع مراک، طالقانی، الله، امامیه و آخماقیه) از جمله کشتارگاه، عباسی، ماراالن، حافظ
شود. به دلیل هکتار از شهر تبریز را شامل می 3000تا  2500نشینان است که در حدود حاشیه

ا نشین محدود شده است. بگستردگی موضوع و میدانی بودن آن، تحقیق به چند محله حاشیه
هاي خانوادهاله س 30الی 15توجه به اهداف مورد نظر در مطالعه، جامعه آماري این مطالعه را  افراد 

قیق و هاي جامعه آماري، اهداف تحدهد. با توجه به ویژگینشین شهر تبریز تشکیل میحاشیه
استفاده از  اي و باگیري سهمیهجوان به روش نمونه 260افراد در دسترس، اطالعات الزم از تعداد

 امنی وآوري گردید. مفاهیم اصلی تحقیق دو مفهوم احساس نانامه محقق ساخته جمعپرسش
جامعه، پدر  عوامل احساس ناامنی است. عوامل ناامنی عبارتند از فقر فرهنگی، تعارض خانواده با

 گردد:ساالري (ساختار سنتی خانواده) و میزان درآمد که در ذیل تعریف می
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 تعاریف  مفاهیم
ازهاي عدم امنیت مالی و یا فرهنگی در خانواده که در اثر عدم تأمین نی ناامنی

 مادي و روحی بوجود می آید. 
تعارض جامعه و 

 خانواده
در این تحقیق بیشتر تعارض فرهنگی مهاجران روستایی ساکن در 
حاشیه با فرهنگهاي و شیوه زندگی شهري مد نظر است. که ارزشهاي 

 تهدید می شود.خانواده از سوي جامعه 
ر حکومت مطلق پدر و جنس مذکر در خانواده که تصمیم پدر و یا براد پدر ساالري

د بردار مرد باشحرف اول را می زند و زن همیشه باید مطیع و فرمان
 برادر حق تنبیه و امر ونهی برخواهررا دارد. چنانچه

 بی ارزش قدیمی.کم سوادي و بی سوادي، اعتقاد به برخی هنجارهاي  فقر فرهنگی
 

چنین به منظور نظر و هم هاي نظري و مطالعات پیشین، مفاهیم موردنظر گرفتن زمینه با در
تکنیک تحلیل عاملی  1هاي اصلیهاي تشکل دهنده مفاهیم، از روش تحلیل مؤلفهکاهش گویه

، از 2شوندمیهایی که روي یک عامل بار حداقل رساندن تعداد گویهاستفاده شده است. براي به
طریق آلفاي کرونباخ سنجیده شده  متغیرها نیز از 4پایاییاستفاده شده است.  3چرخش واریماکس

ها، بار عاملی و آلفاي کرونباخ مفاهیم امنیت، مسایل فرهنگی، تعارض خانواده و جامعه است. گویه
دست آمده از هب  KMOآورده شده است. 2و  1شماره  هايو ساختار سنتی خانواده در جدول

ها (همبستگی دهد که داده) و سایر مفاهیم نشان می85/0تحلیل عاملی براي مفهوم امنیت (
هم براي  5چنین، مقدار آزمون بارتلتزها) براي تحلیل عاملی مناسب هستند. همموجود بین داده
 دار شده است.) و هم سایر مفاهیم معنی4/452مفهوم امنیت (

                                                 
1. Principal Components Analysis 
2. Loading 
3. Varimax Rotation 
4. Reliability 
5. Bartlett’s test 
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 بار عاملی و مقدار آلفاي مفهوم امنیت به تفکیک ابعادها، : گویه)1( جدول

 
 گویه ها:

 بار عاملی ابعاد:
 امنیت کل امنیت خانواده امنیت فرهنگی امنیت اقتصادي

 0,846 - 0,857 - اعتیاد
فروش مواد 

 مخدر
- 0,861 - 0,840 

 0,572 0,582 - - دزدي و سرقت
 0,557 - 0,590 - فحشا

 0,719 0,853 - - دعوا و درگیري
 0,768 0,898 - - ولگردي
فروش 

مشروبات 
 الکلی

- 0,866 - 0,808 

 0,466 - - 0,830 بیکاري
 0,612 - - 0,851 فقر

مقادیر آلفاي 
 کرونباخ

0,69 0,85 0,73 0,89 

     
 

ه و مفاهیم فقرفرهنگی، تعارض فرد و خانواد kmoها، بار عاملی، آلفا، بارتلتز و گویه ):2جدول (
 پدرساالري

 ها:آزمون بار عاملی: گویه ها: مفاهیم:
 

مسایل 
 فرهنگی

  0,69 میزان ازدواج تحمیلی
Kmo test= 0.64 

Bartlett,s test= 36.8* 
Alpha=0.61 

 0,84 تمایل والدین به ازدواج زود فرزندان
 0,70 دخترانموافقت والدین با ادامه تحصیل 

 
تعارض 

خانواده و 
 جامعه 

  0,75 میزان سازگاري رفتار فرد با خانواده
Kmo test= 0.73 

Bartlett,s test=100.5* 
Alpha=0.73 

 

میزان درنظرگرفتن سطح خانواده در 
 یابیدوست

0,71 

میزان سازگاري رفتار فرد با معیارهاي 
 خانواده

0,76 

 0,76 تیپ و ظاهر فردمیزان رضایت والدین از 
 

ساختارسنتی 
 خانواده

 Kmo test= 0.50 0,87 میزان کنترل اعضاي خانواده توسط پدر
Bartlett,s test=40.51* 

Alpha=0.71 0,89 میزان نفوذ پدر در امورات روزمره زندگی 

 P> 001/0داري در سطح . معنی  *
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 پاسخگویاناي هاي جمعیتی و زمینه. ویژگی4

در این پژوهش سعی بر این بوده است که زنان نیز به عنوان بخشی از نمونه در مناطق حاشیه 
بیان کننده  3گاه آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد. جدول دنشین انتخاب شده و موضوع امنیت از دی

دهند که در مناطق حاشیه نشین درصد از جمعیت نمونه را زنانی تشکیل می 42است که این 
دهد که درصد افراد بی سواد در نمونه زندگی می کنند. اندازه گیري متغیر تحصیالت نشان می

 42,9خود اختصاص داده است (صفر بوده و تحصیالت در مقطع متوسطه درصد قابل توجهی را به
چون درآمد این افراد نسبت توان به متغیرهاي هممه تحصیل در مقاطع باالتر را میدرصد). عدم ادا
تر از یک میلیون تومان هاي جمعیت نمونه درآمدي پاییندرصد از خانواده 75داد که حدود 

 3توان در جدول شمارهاي افراد مورد بررسی را میهاي جمعیتی و زمینهاند. سایر ویژگیداشته
 .مالحظه نمود

 
 اي تحقیق(%): توزیع نسبی پاسخگویان بر اساس متغیرهاي زمینه)3( جدول

 

 درصد سطح بندي متغیر ها متغیر ها درصد سطح بندي متغیر ها متغیر ها
 

 جنس
 مرد
 زن

 اظهار نشده

57,2 
42 
0,8 

 
 سن

20-15 
25-21 
30-26 

 اظهار نشده

38,7 
27,7 
32,8 
0,8  

 درآمد
(هزار 

 تومان)
 

 500زیر 
1000-500 
 1000باالي 

 اظهار نشده

30,4 
44,4 
21,8 
3,4 

 
 وضعیت مسکن

 ملکی
 استیجاري

 اظهار نشده

86,6 
10,1 
3,4 

 
 
 

 تحصیالت

 بی سواد
 ابتدایی

 راهنمایی
 متوسطه

 فوق دیپلم
 لیسانس

 لیسانس و باالتر
 اظهار نشده

0,0 
7,6 

13,4 
42,9 
15,1 
19,3 
0,8 
0,8 

 
 
 

 تحصیالت پدر

 بی سواد
 ابتدایی

 راهنمایی
 متوسطه

 فوق دیپلم
 لیسانس

 فوق لیسانس و باالتر
 اظهار نشده

47,9 
26,1 

16 
5 

2,5 
0,8 
0,0 
1,7 

 
 
 

تحصیالت 
 مادر

 بی سواد
 ابتدایی

 راهنمایی
 متوسطه

 فوق دیپلم
 لیسانس

 فوق لیسانس و باالتر
 اظهار نشده

66,4 
18,5 
8,4 
1,7 
1,7 
1,7 
0,0 
1,7 

 
 

 شغل پاسخگو

 بیکار
 شاغل

 محصل
 اظهار نشده

49,6 
32,8 
15,1 
2,5 

 
 شغل

 پدر 

 بیکار
 شاغل

 بازنشسته
 اظهار نشده

10,1 
68,1 
11,8 
10,1 

 
 شغل
 مادر

 

 بیکار
 شاغل

 اظهار نشده

90,6 
6,8 
1,7 
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 برحسب وضعیت اشتغال و به تفکیک سن و جنس (%) گویانپاسخ: توزیع نسبی )4( جدول

 وضعیت 
 اشتغال

 جنس سن
 مرد زن

 
 بیکار

 
 

20-15 31,9 45,5 
25-21 25,5 45,5 
30-26 42,6 9,1 

 50 78 تعداد کل
 

 شاغل
 
 

20-15 33,3 21,2 
25-21 16,7 36,4 
30-26 50 42,4 

 81 11 تعداد کل
 

 محصل ودانشجو
 
 

20-15 100 66,7 
25-21 0 33,3 
30-26 0 0 

 17 19 تعداد کل
 

ان است و از دو برابر مرد بیشتر، درصد زنان بیکار 4هاي مندرج در جدول شمارهبراساس یافته
توزیع  هاي سنی مورد نظر بخصوص گروه اول و سوم در سطح باالیی است.درصد بیکاري در گروه

ر گروه درصد از مردان شاغل د 42,4دهنده این است که نسبی جمعیت بر اساس افراد شاغل نشان
ترین میزان به گروه سنی اول اختصاص دارد. محصل و دانشجو ند و کمساله قرار دار 26-30سنی 

کاري، ثیر داشته باشد. کارگري ساده، گچأند در این نتیجه ته می تواسال 15-20بودن گروه سنی 
ین یشترببافی و آرایشگري، به ترتیب سازي، مکانیک، فروشندگی، قالیرانندگی، کارمندي، قاب

 شاغل بوده است. گویانپاسخهاي اخصاص یافته به شغل
 

 مقصدعوامل مؤثر در انتخاب . محل تولد (پدر خانوار)، علل مهاجرت و 5
ي افراد بیشتر شهرهاي اطراف تبریز (که اند که اصالت تبریزي دارند و بقیهاعالم کرده %15حدود 

شود که اند. مالحظه میآمده است) را محل تولد پدر خود اعالم کرده 5نام آنها در جدول شماره
بیشتر مهاجران حاشیه نشین از منطقه ارسباران (اهر، کلیبر و هوراند) به تبریز مهاجرت نموده 

، 2و  1در نمودارهاي شماره از فرهنگ و فضاي عمومی ارسباران خواهند بود.  متأثراند و بنابراین 
است. مهاجرت، مشخص شده  مقصدعوامل موثر در مهاجرت و انتخاب محله زندگی به عنوان 

درصد از افراد به دلیل یافتن شغل بهتر به شهر تبریز مهاجرت کرده و در  38,7، 1براساس نمودار
اند. استفاده از امکانات آموزشی و رفاهی بهتر، افزایش درآمد از هاي حاشیه شهر ساکن شدهمحله
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، نزدیکی به اقوام 2اند. در نمودار شماره اند که در اولویت هاي بعدي مهاجران قرار گرفتهعواملی

ترین عوامل درصد) مهم 34,5و  45,4ن ( به ترتیب بهاي مسک  و خویشان و پایین بودن اجاره و
 بوده است. مقصد نشینانتخاب محله حاشیه رد
 

 بر حسب شهرستان محل تولد پدر گویانپاسختوزیع فراوانی ): 5( جدول

        
اي شهر تبریز است یافتن شغل و افزایش درآمد از عوامل موثر در مهاجرت افراد به مناطق حاشیه

گردد که آیا وضعیت اقتصادي پاسخگویان بعد از مهاجرت ). حال این سوال مطرح می1(نمودار
از پاسخگویان معتقدند که وضعیت  %50باالي  ، 6 هاي جدولتغییر یافته است یا نه؟ براساس داده

معتقدند که تغییري  %24معتقدند که بدتر و  %25شان پس از مهاجرت بهتر شده است، اقتصادي
چنین، افرادي شود. همهاي مهاجرت مشاهده مینکرده است. این وضعیت در هرسه دامنه از سال

دیدگاه بهتري به وضعیت اقتصادي خود  شان گذشته است،تري از مهاجرتکه مدت زمان بیش
کندال و اسپیرمن، معناداري رابطه نسبت به قبل از مهاجرت دارند. اما آماره همبستگی تااوسی

توان گفت پایین بودن درآمد و نداشتن شغل بعنوان عامل دافعه کند. پس میمذکور را تأیید نمی
ست و این امر شامل تمامی مهاجران با مبدأ، با مهاجرت کردن به شهر تبریز مرتفع گردیده ا

همچنین، در پاسخ به این سوال که اگر شرایط مدت و بلندمدت می شود. هاي مهاجرت کوتاهزمان
براي مهاجرت به مبدأ (که اکثراً روستاست) فراهم شود، حاضر به باز گشت خواهد بود؟ اکثرا ًدر 

و ازلحاظ شغل و تحصیالت به موفقیت  مان راضی بودهاند خیر چون من از مهاجرتپاسخ گفته
 ام که این موفقیت در مبدأ روستایی هرگز امکان پذیر نیست.خوبی رسیده
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 تفکیک سالهاي مهاجرت (%): توزیع نسبی حاشیه نشینان برحسب وضعیت اقتصادي و به)6(جدول 

 
 وضعیت 

 اقتصادي:
 سالهاي مهاجرت:

 تعداد کل سال 50تا 20از  سال 19تا  10از  سال 10کمتراز 
 128 74,7 75 50 بهتر شده
 62 14,7 12,5 25 بدتر شده

 60 10,7 12,5 25 فرقی نکرده
 250 150 60 40 تعداد کل

 
(Kendall's tau c= -0.070, Sig =0.494; Spearman rho= -0.074, Sig =0.497) 
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(%)عوامل موثر در مهاجرت حاشیه نشینان به شهر تبریز): 1(نمودار 

 انتخاب محله از طرف پاسخگویان): عوامل موثر در 2نمودار (
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 نشین . میزان و نوع مسائل مناطق حاشیه6

نشین را نشان هاي حاشیه، میزان مسایل اجتماعی و اقتصادي مختلف در محله3نمودار شماره 
دهد. در حوزه مسایل اقتصادي، اکثریت معتقد به وجود فقر و بیکاري در محیط زندگی خود می

هاي اول اعتیاد و فروش مواد مخدر را در اولویتهستند. در حوزه مسایل اجتماعی، پاسخگویان 
توان گیرد. میاند و مسایلی از قبیل فحشا نیز در مراتب بعدي قرار میمسایل محله عنوان کرده

گیري مسایل اجتماعی (اعتیاد و ساز شکلگفت که مسایل اقتصادي (همانند فقر و بیکاري) زمینه
شین هاي حاشیهتر به محلهها و توجه بیشفراد و گروهفحشا) است. با حل مشکالت اقتصادي این ا

تواند به سطح شهر نیز گسترش داده شود) گیري مسایل اجتماعی (که میتوان از شکلمی
نشین از خدمات شهري در نمودار شماره هاي حاشیهمندي ساکنان محلهجلوگیري کرد. میزان بهره

که ارائه خدمات در کلیه موارد در سطح بسیار نمایش داده شده است. نتایج نشان می دهد  4
 پایینی است.
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میزان وجود برخی مسایل اجتماعی و اقتصادي در محله هاي ): 3(نمودار 
(%)حاشیه نشین 

اصال کم تاحدودي زیاد

 )%(از خدمات مربوطه ن نانشیحاشیهمندي میزان بهره): 4نمودار (
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موزشی، هاي آقبل و میزان عدم برخورداري از محیط هايمسایل عنوان شده در نمودارها و جدول

شود نشین میهاي حاشیهدهادر خانو ها، موجب بروز مسایل و مشکالتیتفریحی و فرهنگی محله
گیري کلشبندي به رسوم گذشته که خود موجب یبه آن اشاره شده است. پا 5شماره  که در نمودار

توان در شود، را میهاي تحمیلی، ازدواج در سنین پایین و ناسازگاري رفتاري فرزندان میازدواج
توان به محیط براین، میو کرد. عالوه) جستج3 تحصیالت پایین والدین بخصوص مادران ( جدول

 ها نیز نسبت داد.  فرهنگی حاکم بر محله ها و وضعیت بد اقتصادي خانواده
 

 
 

 نشین و عوامل مؤثر بر آن هاي حاشیه. میزان احساس امنیت خانواده7
باشد. نشین شهر تبریز میمهمترین هدف مطالعه، سنجش احساس امنیت خانواده هاي حاشیه

فرهنگی و محیط خانواده) سنجیده شده است.  -این شاخص در سه بُعد (اقتصادي، آموزشی
هرکدام از ابعاد به سه سطح امنیت پایین، متوسط و باال تقسیم بندي شده و نمره نهایی با جمع 

احساس امنیت با بسیاري گانه، محاسبه شده است. هاي تشکیل دهنده ابعاد سهیهنمودن نمره گو
از عناصر اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ارتباط می یابد. تفسیر درست یا نادرست 
افراد و تجارب آنان از شرایط اجتماعی همواره احساس امنیت را در طیفی از احساس امنیت درست 

نشین  شهر . میزان احساس امنیت در محله حاشیهذب و غیر واقعی قرار می دهدو واقعی یا کا
درصد از  28توجه به جدول،  نشان داده شده است. با 7تبریز براساس سه سطح در جدول 

ترین درصد در بُعد آموزشی و فرهنگی پاسخگویان از میزان امنیت پایین برخوردارند و بیش
زیاد شامل افرادي است که از لحاظ اقتصادي و خانوادگی شرایط  مشاهده شده است که به احتمال

یابی به موارد آموزشی و فرهنگی خود را در سطح پایین می دانند. مطلوبی ندارند و میزان دست
تري از پاسخگویان را به خود اختصاص امنیت متوسط و باال، نسبت به امنیت پایین درصد بیش

گونه عنوان کرد که اکثریت این افراد داراي سطح متوسط از آرامش توان ایننوعی میداده است. به

 )%نشین (هاي حاشیه): دیدگاه پاسخگویان در مورد مسایل مربوط به خانواده5نمودار (



 
 
 
 
 
 

 ٥١                        ...     مطالعه جوا�ن حاشیه نشین هشر تربیز  :امنیتحاشیه نشی� و احساس 

 
تر خود را با مسائل خاطر نسبت به مسایل مطرح شده نیستند، بلکه احتمال دارد که آنها بیش

 اند.محل زندگی قبلی خود مقایسه نموده و به این برداشت رسیده
 

 تفکیک نوع امنیت(%)برحسب میزان احساس امنیت و به گویانپاسخ: توزیع نسبی )7(جدول 

  میزان احساس امنیت نوع امنیت
 باال متوسط پایین کل

 0/100 4/47 0/38 6/14 اقتصادي
 0/100 3/28 7/36 0/35 آموزشی و فرهنگی

 0/100 2/28 6/37 2/34 محیط خانواده
 0/100 6/34 4/37 0/28 امنیت کل

        
ار تعارض گذتأثیربه منظور پی بردن به مسایل تاثیرگذار در ایجاد احساس امنیت، از سه متغیر 

، 8شماره  خانواده و جامعه، ساختار سنتی خانواده و مسایل فرهنگی استفاده شده است. در جدول
تایج هاي مدنظر سنجیده شده است. نرابطه و همبستگی احساس امنیت کل با هر کدام از شاخص

اري دارد. دهد که ایجاد احساس امنیت پاسخگویان تنها با مسایل فرهنگی ارتباط معنادان مینش
سوادي و کم آگاهی و مخالفت با شاخص فرهنگی بر اساس سواالتی از تبعیض جنسیتی، بی

 تحصیل دختران ساخته شده است. از طرفی دیگر، همبستگی معناداري بین احساس امنیت و
جود، وسنتی، تعارض ارزشهاي خانواده و جامعه مشاهده نشده است. با این شاخص هاي ساختار 

ادار هم ترین نقش را داشته باشد و این نقش معنتنها عاملی که توانسته در ایجاد امنیت بیش
 نشین است. است، عوامل فرهنگی و ارزشی حاکم بر مناطق حاشیه

 
فقر فرهنگی و  رهاي ساختار سنتی خانواده،: بررسی همبستگی بین احساس امنیت با متغی)8(جدول 

 تعارض خانواده و جامعه

 مسایل فرهنگی تعارض خانواده و جامعه ساختار سنتی خانواده 

ت
س امنی

سا
اح

 0,147پیرسون:  
 0,133سطح معناداري:

 0,047پیرسون: 
 0,622سطح معناداري:

 0,246پیرسون: 
 0,009سطح معناداري:

 0,132بی:-کندال
 0,133معنادري:سطح 

 0.046بی:-کندال
 0,59سطح معنادري:

 0,216ی:ب-کندال
 0,011سطح معنادري:

 0,149رو اسپیرمن: 
 0,128سطح معناداري:

 0,049رو اسپیرمن: 
 0,605سطح معناداري:

 0,244رو اسپیرمن: 
 0,010سطح معناداري:
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 گیري. بحث و نتیجه8
پدیده  اجتماعی مهمی که جامعه شهري با آن مواجه است، مسأله ودر حال حاضر یکی از مسایل 

 ست که معلول عوامل متعددي است. بسیاري از محققان در مطالعه تاثیراتا نشینیحاشیه
غال، گذاري دولت در ایجاد اشتچون دخالت و سیاستهایی همنشینی بر شهر، به راه حلحاشیه

ـ  هاي روستااند و برخی نیز به کنترل نمودن مهاجرت فراهم نمودن تسهیالت مسکن اشاره کرده
) نیز 1384کید دارند. شاه حسینی (أ) ت2004شهري با استفاده از روش تمرکززدایی (اخترعلی، 

باتوجه  اند.ها را بررسی نمودهگاهپایین بودن سطح معیشت مردم و کاهش کنترل دولت بر سکونت
جود مناطق چنین نابرابري امکانات، ومختلف ایران و هم به روند رو به رشد شهرنشینی در مناطق

اصر اي از این موضوع است که این مناطق جزء جدایی ناپذیر شهرنشینی معنشین نشانهحاشیه
اهش با روشهایی همانند ک بنابراین، یافتن راه حل جهت نداشتن این پدیدهشود. محسوب می

س این فرض رسد. این مقاله بر اساي  به نظر نمیمهاجرت از روستا به شهر، شیوه معقول و مفید
بود و بر  نشینی پدیده پایدار شهرنشینی در زمان حال و آینده خواهدتدوبن شده است که، حاشیه
حقیق شناسی خرد این پدیده مورد بررسی قرار گرفت. فرض دیگر تاین اساس با رویکرد جامعه

هتر بریزي جهت حل آنها، ت آنها و برنامهاین است که حل مسایل درونی این مناطق و شناخ
دهد ان میهاي تحقیق نشنشینی را حل نماید. یافتهتواند حتی مسایل شهري مرتبط با حاشیهمی

درصد از  50درصد از مادران و  66از سطح تحصیالت پایینی برخوردارند ( گویانپاسخکه والدین 
مطالعه در  موثر در اسکان خانواده هاي موردپدران بی سوادند) و به نظر می رسد یکی از عوامل 

ز لحاظ نها بعد از مهاجرت، تحصیالت پایین والدین است. اآنشین و عدم پیشرفت مناطق حاشیه
گزارش داده  تر از یک میلیون توماندرآمد خانواده خود را پایین گویانپاسخدرصد از  75اقتصادي 

ن و دهنده سطوح پایین خانواده ها از لحاظ اقتصادي است. سطح تحصیالت پاییاند که نشان
جتماعی انداشتن آگاهی از طرفی و نیز وضعیت اقتصادي نامناسب دو عامل اصلی در ظهور مسایل 

 به شمار می آید. 
فاده از نشینان، یافتن شغل بهتر و در مرتبه بعد استدر بررسی عوامل موثر بر مهاجرت حاشیه

ر مقایسه د گویانپاسخدرصد از  50گذار بوده است. با وجود اینکه تأثیرمکانات مهمترین عوامل ا
ت، اما وضعیت اقتصادي خود، قبل و بعد از مهاجرت معتقد بودند که وضعیت آنها بهتر شده اس

ار می هاي پایین جامعه قرمیزان درآمد ماهیانه بیان شده نشان دهنده این است که جزء دهک
قر از مسایل هاي حاشیه نشین مورد مطالعه، بیکاري و فد. در ارتباط با مسایل اجتماعی محلهگیرن

هاي مورد ، مشروبات از مسایل اجتماعی مهم محلهراقتصادي مهم و نیز اعتیاد، فروش مواد مخد
ن چوایلی همدلیل برخی از مسایل، از اظهار نظر در مورد مسبه پاسخگویانمطالعه است. برخی از 

 گردد.فحشا خودداري نموده اند و این به تابو بودن مسایل جنسی در جوامع سنتی بر می
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یعنی  ،شتهنشین، پایبندي خانواده ها به رسوم گذهاي حاشیهدر ارتباط با مسایل درونی خانواده

ه دختران ویژتوجهی به تحصیل فرزندان بهرسومی که در مبدا بوده و نیز ازدواجهاي تحمیلی، کم
رسد روابط یترین مسایل مورد اشاره است. به نظر مها، از مهمبا توجه به درآمد پایین خانواده

اجتماعی حاکم در سطح شهرهاي بزرگ و آشنایی فرزندان با این سبک زندگی و از طرفی 
هاي هاي حاشیه نشین به آداب و رسوم سنتی، امنیت و آرامش خانوادهبندي خانوادهپاي

ده اانواحساس امنیت در محیط خ گویانپاسخا با مشکل مواجه نموده است. اکثریت نشین رحاشیه
ر نشان و نیز احساس امنیت از لحاظ فرهنگی و آموزشی را در سطح پایین دانسته اند. این ام

نشین مورد مطالعه مسایل فرهنگی نقش بسزایی در احساس امنیت افراد در مناطق حاشیه ،دهدمی
 داشته است. 

ت باشد. قرابپایین مسکن و نزدیکی به اقوام از دالیل اصلی انتخاب محله مورد نظر می قیمت
سته شهر تبریز موجب شده است که اکثریت این دکلی کالن فرهنگی و عدم سازگاري با فرهنگ

باشند.  ي به اقوام و آشنایان خود داشتهبیشتراز مهاجران در مناطقی ساکن شوند که دسترسی 
مک می طرفی به حفظ فرهنگ مبدا و آداب و رسوم سنتیِ روستایی حاشیه نشینان کاین امر از 

جامعه  با بیشترکند و از طرف دیگر می تواند باعث تعارض ارزشی والدین و فرزندانی شود که 
ضطرابی اها موجب ایجاد اکثریت شهري در ارتباطند. براساس دیدگاه گیدنز، این تعارض اندیشه

 یت خاطر در تعارض است.می شود که با امن
ي از بیشترنکته جالب توجه اینکه، با توجه به پایین بودن میزان درآمد این افراد در شهر، رضایت 

اند، مشاهده تري ساکن بودهوضعیت اقتصادي خود نسبت به زمانی که در روستا یا شهر کوچک
نتایج مطالعه وي نشان داد که ) همخوانی دارد. 1381شده است که با نتیجه مطالعه پارسا پژوه (

ساکنین محله با وجود فقر شدید از شرایط و نحوه زندگی خود راضی اند و در این محله احساس 
هاي درونی، گریز از حس بیگانگی و تبعیض محصول همبستگی ،امنیت می کنند که این احساس

ن نتیجه دست یافتند ) در مطالعه خود به ای1385با محیط بیرونی بوده است. نقدي و صادقی (
تر اینکه داراي احساس و هویت که حاشیه نشینان از محله زندگی خود رضایت الزم نداشته و مهم

خوانی ندارد. هرچند می توان چنین نتیجه گرفت شهروندي نیستند، که با نتیجه تحقیق حاضر هم
ري این نوع گیکه فراهم کردن زمینه براي شغل بهتر در مناطق دیگر می تواند از شکل

شهري جلوگیري کند، اما در عمل ما شاهد آمار روز افزون جمعیت  -هاي روستامهاجرت
رسد. ساکنان مناطق نشین در شهر تبریز هستیم و این راه حل مناسب به نظر نمیحاشیه
هاي خود ناراضی هستند. اعتیاد، نشین بیشتر از کمبود امکانات رفاهی و خدماتی محلهحاشیه

دنبال آن فحشا از مهمترین مسایلی بوده که ساکنان محله هاي حاشیه هاد مخدر و بفروش مو
تواند توان گفت که عدم برخورداري از امنیت در تمامی سطوح میشهر به آن اشاره داشته اند. می
کار را فراهم نموده و مسایل اجتماعی جدیدتري را موجب هاي بزهزمینه وارد شدن افراد به گروه

بر اساس ارتباط معناداري که در بین احساس امنیت و مسایل فرهنگی مشاهده شد، با  گردد.
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-توجه و رسیدگی بیشتر به این موارد و فراهم کردن امکانات فرهنگی بیشتر در محله ها (کتابخانه

هاي جدید با بار مثبت فرهنگی را به هایی که ارزشسراها، طراحی برنامهعمومی، فرهنگ هاي
کنند هاي مذکور زندگی میها القاء کند)، می توان میزان امنیت خاطر افرادي که در محلهخانواده

تواند از میزان تعارضات ارزشی به وجود آمده بین فرزندان را باال برد. توجه به این بُعد (فرهنگی) می
همکارانش  چنین زمینه تغییر ساختار سنتی خانواده را کاهش دهد. ربانی وو والدین کاسته و هم

نشین را از پیامدهاي ي حاشیه) نیز در مطالعه خود، حاکم شدن فرهنگ فقر در منطقه1385(
نشینان به نتیجه افزایش میزان محرومیت نسبی حاشیه اند که درنشینی برشمرهاجتماعی حاشیه

 وجود آمده است.  
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عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي مؤثر بر تعداد فرزندان ایده آل 
 تهران 8بین زنان شاغل و غیر شاغل منطقه  در

 
  1علی پژهان
  2سیدمرتضی عرب

 چکیده
هاي اخیر و هي ایران، تغییرات جمعیّتی دههاي متنوّع قومی ـ فرهنگی جامعهبا توجّه به زمینه

ی و ي باروري و آهنگ رشد جمعیّت در آینده، آگاهضرورت اتّخاذ سیاستی مشخّص در زمینه
ي آن نقش هاکنندههاي قومی و تعیینها و تمایالت فرزندآوري گروهآلر، ایدهشناخت از رفتا

عوامل  تأثیرمهمّی در درك پویایی جمعیّت و روندهاي آن خواهد داشت. هدف این مقاله بررسی 
یرشاغل منطقه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي مؤثر بر تعداد فرزندان ایده آل در بین زنان شاغل و غ

خانوار شاغل و  525بر روي  1395ها با استفاده از پیمایشی که در تیر ماه باشد. دادهمی تهران 8
دهد نشان می هاتهران انجام گرفت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته 8غیرشاغل منطقه 

د و تنها فرزن 2شهر تهران به ترتیب  8درصد از زنان شاغل و غیرشاغل منطقه  7/69و  8/73که 
دانند. آل میفرزند را براي یک خانواده در شرایط کنونی ایده 3ها درصد از آن 8/15و  9/10

 5/33تري (کنندههاي چند متغیّره نشان داد که متغیّرهاي مستقلّ مورد بررسی سهم تعیینتحلیل
سه با ر مقایددر بین زنان غیرشاغل  آلدرصد) در تبیین تعداد فرزندان ایده 2/6درصد در مقابل 

ي ت به هزینهزنان شاغل دارند. این بررسی نشان داد که تقدیرگرایی در رفتار باروري و نگرش نسب
و باروري هم در  آلمعناداري را با تعداد فرزندان ایده است که رابطه یفرزندان از جمله متغیّرهای

یرشاغل غر بین زنان دهد. عالوه بر این، دبین زنان شاغل و هم در بین زنان غیرشاغل نشان می
باروري  هايآلمستقیم و معناداري بر ایده تأثیري بزرگ هاي خانوادهمتغیّر پایبندي به ارزش

در  گراییهمکنند که نوعی هاي تحقیق این فرضیه را تأیید میداشته است. در مجموع، یافته
ومی فرهنگی هاي متنوّع قهاي مختلف با زمینهروندهاي نگرشی و رفتارهاي جمعیّتی در میان گروه

 در ایران رُخ داده است.
 

و غیرشاغل،  باروري، اشتغال، باروري زیر سطح جایگزینی، زنان شاغلهاي آلایده :واژگان کلیدي
  .تهران

                                                 
 استادیار جمعیت شناسی  -1
  ئول)شناسی*(نویسنده مسدانشجوي دکتراي جمعیت -2
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 طرح مسأله

 در که آنچه. ستا پذیرفتنی و اساسی امري اجتماعی هايگروه تمامی در نسل تولید و باروري
 باروري هايمیزان در شده مشاهده تغییرات کند، می جلب خود به را محققان نگاه باروري مورد

 همراه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي فاکتورهاي از وسیعی طیف با که است اجتماعی گروههاي
 حفظ البته باشد،می کشور اولیه اهداف از کیفیت با و مطلوب جمعیتی تعادل به دستیابی. است

 جمعیتی رشد به دستیابی براي گذاريسیاست ریزيبرنامه و جمعیتی کمی کیفی، توازن و تعادل
 اجتماعی، کیفی و کمی توسعه ساززمینه نهایتاً تا است، کشور مقدورات و امکانات با هماهنگ
 متناسبی شرایط چنین در زیرا. باشد مردم آحاد رفاه خدمت در و جامعه اقتصادي و فرهنگی

 و سازنده -فعال جمعیتی داراي روانی، آرامش و مادي رفاه به دستیابی ضمن توان می که است
بازتاب و باروري  آلتعداد فرزند ایده بررسی .باشیم جامعه در نسل تولید و باروري به امیدوار
 آل افراد و خانوارهاها و باورهاي افراد در خصوص شمار فرزندان ایدههاي فردي، نگرشانگیزه

بینی خواهد بود ها، ترجیحات مردم براي فرزندآوري قابل پیشآلست. بر اساس این ایدها
 ).131: 2011و دیگران،  1(ساسکیا

ها به یک ابزار آلسنجش ایده ،شودو باروري واقعی باعث میهاي باروري آلارتباط بین ایده
هاي زیر گروهخواهند الگوهاي باروري را در بین کشورها و یا شناسانی که میارزشمند براي جمعیّت

توانیم هاي باروري میآلجمعیّتی در یک کشور با هم مقایسه کنند، تبدیل شود. با شناخت ایده
، 2بونگارت(هاي باروري در جوامع مختلف توسعه دهیم ي فرهنگدرك خود را از خصوصیّات ویژه

و باروري زنان، عالوه  آلتمایالت باروري و تغییر در رفتار و تعداد فرزندان ایدهچنین، ). هم2001
خواهد  تأثیرقاطعی که بر میزان رشد جمعیّت دارد، بر ترکیب و ساختار جمعیّت نیز  تأثیربر 

گیري را تجربه کرده است. شناختی چشمي اخیر تحوالت جمعیّتگذاشت. ایران در چند دهه
د همین مطلب مؤیّ 1379در سال  1/2به حدود  1358فرزند در سال  7کاهش باروري از حدود 

به بعد و  1379از  3گیر میزان باروري کل). کاهش چشم2009عباسی شوازي و دیگران، است(
، باعث 1370ي تر از حد جایگزینی در نیمه اول دههتر از آن عالئم باروري پایینحتی کمی پیش

 .هستند 4ي کشورهایی بپیوندد که داراي باروري زیرحد جایگزینیشد که ایران به جرگه
هاي ي ایران، تغییرات جمعیّتی دهههاي متنوّع قومی ـ فرهنگی جامعهبنابراین، با توجّه به زمینه

ي باروري و آهنگ رشد جمعیّت در آینده، آگاهی اخیر و ضرورت اتّخاذ سیاستی مشّخص در زمینه
هاي آن نقش کنندههاي قومی و تعیینها و تمایالت فرزندآوري گروهآلو شناخت از رفتار، ایده

شوازي عباسی( بیشترهاي هاي جمعیّت و روندهاي آن خواهد داشت. بررسیمهمّی در درك پویایی
؛ عباسی شوازي و 1383دونالد، چاووشی و مک شوازي، حسینی؛ عباسی1381و همکاران، 

                                                 
1. Saskia 
2. Bongaarts 
3. Total Fertility Rate 
4. Below  Replacement - level Fertility 
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تمایالت ها و آلدر رفتار، ایده گراییهمدهد که در ایران نوعی ) نیز نشان می1386حسینی، 
فرزندآوري زنان واقع در سنین باروري در بسترهاي مختلف اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی ایجاد 

 شده است.
) 1392 ؛ شیري، نوراللهی و رستمی،1377؛ نوروزي، 1388چنین مطالعات (شیري و بیداریان، هم

ه با افزایش معنا ک باشد، بداني اشتغال زنان و باروري منفی و معکوس میدهد که رابطهنشان می
ي تعداد کنندهعوامل تعیینبررسی تطبیقی یابد. بر این اساس، اشتغال زنان، باروري کاهش می

بررسی حاضر  شهر تهران در دستور کار 8و باروري زنان شاغل و غیرشاغل منطقه  آلفرزندان ایده
ي زیر پاسخ هاتا به پرسش ي حاضر در صدد استکه گفته شد، مقاله آنچهقرار گرفت. با توجّه به 

 دهد:
هاي باروري چگونه آلهاي موجود در میان زنان شاغل و غیرشاغل از نظر ایدهها و شباهتتفاوت) 1

 است؟
 هاي باروري زنان چگونه است؟آلهاي اقتصادي ـ اجتماعی بر ایده) نقش مشخّصه2
 است؟ هاي باروري زنان چگونهآلهاي فرهنگی بر ایده) نقش مشخّصه3
 

 مالحظات نظري و تجربی
ها ارائه نمود: توان در قالب دو دسته از نظریهو باروري زنان را می آلتبیین تعداد فرزندان ایده

هاي هنجاري هاي مرتبط با تبیینو تبیین ساختاري و نظریه 1هاي انتخاب عقالنینظریه
تبیین ساختاري، براي تبیین هاي انتخاب عقالنی و ). از میان نظریه1390فرهنگی(حسینی، 

ها و منافع هاي برابري جنسیّتی، اقتصاد جدید خانوار و هزینههاي باروري زنان به نظریهآلایده
 شود.استناد می

ي ، کنفرانس بین المللی جمعیّت و توسعه2ي برابري جنسّیتی مک دونالدپایه و اساس نظریه 
 تأکیدعنوان محور بحث جمعیّت و توسعه ت به ي جنسیّ است که بر مسأله 1994قاهره درسال 

ي این کنفرانس این بود که سطوح باالتر برابري جنسیّتی، براي دستیابی کشورهاي کرد. نتیجه
دونالد در مخالفت با این بیانیه اظهار داشت تر ضروري است. مکیافته به باروري پایینکمتر توسعه 

ي صنعتی ناشی از ناهماهنگی بین سطوح باالي برابري که باروري خیلی پایین کشورهاي پیشرفته
جنسّیتی در درون نهادهاي اجتماعی فرد محور و تداوم نابرابري جنسیّتی در درون نهادي اجتماعی 

کند که براي اجتناب از باروري خیلی پایین خانواده محور است. بر همین اساس استدالل می
ادهاي اجتماعی خانواده محور ضروري است (حسینی، سطوح باالتر برابري جنسّیتی در درون نه

1386 :104.( 

                                                 
1. Rational Choice Theories 
2. Mcdonald 
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شروع شد  1960ي با کار بِکر در دانشگاه کلمبیا در اوایل دهه 1ي اقتصاد جدید خانوارنظریه 

ي منفی بین اشتغال زنان و باروري شود رابطه). در این نظریه تالش می123: 1390(حسینی، 
هاي تر براي خرید کاال و شرکت در فعّالیتوالدین طبقات مرفّه تبیین شود. بر اساس این نظریه،

تري دارند. بنابراین، براي پرورش فرزندانی با معیارهاي مورد نظرشان، هاي بیشگیر موقعیّتوقت
 ).225: 1385تعداد آنان را باید محدود کنند (ویکس، 

شناسان، مورد توجّه جامعهعلی بین باروري و اشتغال زنان در طول چند دهه گذشته  رابطه
لوین و تایک ؛ سمیت1993، 3مل؛ فل1980، 2شناسان و اقتصاددانان بوده است (کرامرجمعیّت

؛ بروستر و 2003). با این وجود، برخی از تحقیقات (رایندفوس و همکاران، 1978، 4مایر
ي اشتغال زنان و رابطههاي سنّتی اند که برخالف نظریه) به این نتیجه رسیده5،2000رایندفوس

رفتار باروري به ویژه در بسترهاي باروري پایین منفی نیست و در بسیاري از کشورهاي اروپایی 
به  1980ي همبستگی منفی بین میزان باروري و میزان مشارکت زنان در بازار کار قبل از دهه

نیز به وضوح تبیین ي تعارض نقشی یک همبستگی مثبت در بعد از آن تغییر کرده است. نظریه
هاي مختلف زندگی اجتماعی نظیر کار و خانواده چگونه تقاضاهاي نقشی متعدّدي کند که حوزهمی

تواند به ایجاد تعارض در زندگی انسان منجر کنند و این جریان نهایتاً میاز هر فرد را مطرح می
را اشغال کند نه با یک  ). از این رو، هرگاه فرد موقعیّتی200: 2009شود (میشل و همکاران، 

ست و غالباً براي افراد دشوار است که ا روزمان با انتظارات متعدّد رو به انتظار واحد، بلکه هم
در  6). پلک338: 1372بتوانند به طور همزمان، جوابگوي الزامات متعدّد باشند (روش و اسنپله، 

هاي کار و کند که محدودهرح میهاي کاري و خانوادگی مطپذیري نامتقارن نقشتأثیري نظریه
هاي خانوادگی تر بر محیطهاي کاري، بیشپذیر هستند و محیطتأثیرخانواده به صورت نامتقارنی 

ها و هاي مربوط به کار در مقایسه با خواستهها و مسئولیّتگذارند و در نتیجه خواستهمی تأثیر
 ).1383گذارند (رستگارخالد، ر هم اثر میصورت نابرابري بهاي مربوط به خانواده بهمسئولیّت

از اینرو ضروري  ،با توجه به پیچیدگی رفتار باروري، تنها یک نظریه نمی تواند آن را توضیح دهد
نظري مختلف براي توضیح رفتار باروري، کمک گرفت. اساس چارچوب  هاياست از چارچوب

ي نگرشِ فرد نسبت به فرزند آوري، شدهریزي نظري این مطالعه در سطح خرد، نظریه رفتار برنامه
به عنوان یکی از عوامل مرتبط با قصد باروري، در نظر گرفته شده است؛ و در سطح کالن براساس 

باروريِ زیر سطح  هاينظریه گذار دوم جمعیتی، تغییرات نگرشی و ارزشی رخ داده در نیات و رفتار
ریه  هزینه و فرصت، فرض بر آن است که نظ ).1997دهند (ون دي کا، جانشینی را توضیح می

مطلوبیت هر خانواده، به تعداد فرزندان و کاالهاي دیگر بستگی دارد. تقاضا براي فرزند، با باال و 
                                                 
1. New Household Economic Theories 
2. Cramer 
3. Felmlee 
4. Smith – Lovin&Tickamyer 
5. Brewster &Rindfuss 
6. Pelk 
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یابد. در این مدل فرزندان به عنوان کاالي سرمایه اي در  می پایین رفتن درآمد، افزایش یا کاهش
د، فرزندان را در امر تولید مفید دانسته و منبع تأمین نظر گرفته می شوند. بکر در مدل تقاضاي خو

دوره سالخوردگی و نوعی بیمه براي والدین معرفی می کند. همچنین بیان می کند که والدین به 
علت نوعدوستی نیز به مطلوبیت فرزندان خود عالقمندند و رفاه فرزندان در گرو سرمایه انسانی 

  ).1992ست (بکر، ا (فیزیکی) و کیفیت آنها
دان و فرزني جریان  ثروت بین نسلی، به تلفیق مفاهیم اقتصادي براي کالدول در قالب نظریه

پرداخت.  ي این تقاضا هستند،اي غربی که در نهایت تعیین کنندههها و ارزشاشاعه فرهنگی ایده
ي دیگري برات که یک فرد هاي ثروت در معناي تمام پول ها، کاالها، خدمات و تعهداتی اسجریان

د. او جوامع ). از نظر کالدول براي درك باروري باید به ماهیت جوامع توجه کر1982کند(فراهم می
ت جریان ساساً در جهمی کند که تفاوت آنها ا را با دو ساختار خانوادگی متفاوت از هم تفکیک

اروري وجود واده و بباشد. به باور کالدول یک ارتباط مستقیم بین ساختار خانها میثروت بین نسل
 صادي دارند.برند، فرزندان منافع اقتدارد. در جوامع سنتی که در شرایط باروري طبیعی به سر می

الدین به وتر است. در نتیجه هاي سالخوردهتر به نسلهاي جوانجریان ثروت رو به باال و از نسل
ار اقتصادي بفرزند داراي  مدرن،دهند. در جوامع جدید مبتنی بر اقتصاد کمیت فرزندان اهمیت می

رند. ساختار والدین دابراي خانواده است. بنابراین، فرزندان ارزش پایینی از نظر اقتصادي براي 
کیفیت  هبهاي نزولی ثروت سازمان یافته است. در نتیجه، والدین بیش تر خانواده برحسب جریان

است. براساس این شرایط کنترل شدهسنتی، باروري در خالف جوامع فرزندان توجه می کنند، بر
نواده عقالنی اقتصادي به جریان ثروت خا هايهاي باروري پاسخي جوامع تصمیمنظریه، در همه

است،  است. در جوامع سنتی، داشتن تعداد زیادي کودك زنده، یک نوع تصمیم اقتصادي عقالیی
الخوردگی سالدین، امنیت دوران شود، باعث افزایش ثروت واضافه می زیرا کودکی که به خانواده

 شود. و رفاه اجتماعی و سیاسی می
ي فرزندان کند که منفعت و هزینهاستدالل می 1ها و منافع، لیبنشتایني هزینهبراساس نظریه

شان و در نهایت شمار هاي باروريآلگیري والدین در مورد ایدهعواملی هستند که بر تصمیم
)براي زنان آفریقاي جنوبی 2005(2الك لند سام، پلتزر و مایر هايیافتهگذارند. می تأثیرفرزندان 

گیري عُقالیی زوجین در مورد باشد. بنابراین، لیبنشتاین برفرآیند تصمیمدر تأیید این نظریه می
 کند. می تأکیدهاي فرزندان داشتن فرزند با توجّه به منافع و هزینه

اجتماعی،  -ي اقتصادينسبی عوامل مختلفی چون توسعههاي انتخاب عقالنی بر اهمیّت نظریه
هاي اقتصادي و اجتماعی در طور کلّی مشخّصهدرآمد، سواد و تحصیالت، موقعّیت اجتماعی و به

حال، شواهد تجربی گویاي کنند. با اینمی تأکیدهاي فردي گیريگذاري بر چنین تصمیم تأثیر

                                                 
1. Leibenstein 
2. Lackland Sam & Pltzer & Mayer  
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) که 2004، 3، مک کویالن1996، 2بونگارت و واتکینز، 1987، 1لند و ویلسونآن است (کله

هاي انتخاب عقالنی و تبیین توان رفتار باروري را با استفاده از رویکردهاي مبتنی بر مدلنمی
هاي جایگزین آغاز شد و براي پُر کردن جو براي تبیینو ساختاري تبیین کرد. در نتیجه، جست

 وري ارائه شد.هاي هنجاري فرهنگی باراین خأل تبیین
ي هنجارهاي خرده قومی فرهنگی، فرضیه تأثیري هاي هنجاري فرهنگی شامل فرضیهتبیین

بر اهمیّت تغییرات  بیشترهاي انتخاب عقالنی که ي اشاعه است. بر خالف نظریهفرهنگی و نظریه
هاي وادهشود که وقتی افراد اهمیّت خانکند، در رویکرد اشاعه استدالل میمی تأکیدساختاري 

گیري از حاملگی را بپذیرند و باور کنند اختیار کوچک را درك کنند، استفاده از وسایل پیش
تواند مطابق شرایط مختلف اي دست خودشان است، رفتارهاي باروري میشان تا اندازهزندگی

 قومی فرهنگی، در قالب تأثیر). در رویکرد 135: 1390اقتصادي اجتماعی تغییر کند(حسینی، 
شود و معتقدند هاي قومی تبیین میها و هنجارهاي خُرده فرهنگی رفتارهاي باروري گروهارزش

کند. هاي فرهنگی خاص خود، رفتارهاي باروري متفاوتی را تجربه میهر گروه قومی به خاطر ارزش
هاي بزرگ و پُر حجم ارزش واالیی داشته هاي قومی ممکن است خانوادهدر فرهنگ بعضی گروه

هاي معیّنی از کنترل موالید در میان آنها ممنوع شده باشد، گرایش زیادي که روشاشند، یا اینب
هاي باروري استقالل کمتري گیريبه ترجیح فرزند پسر بر دختر وجود داشته باشد، زنان در تصمیم

در ) 2004(4باربر و آکسینشان به شدّت تقدیرگرا باشند. داشته باشند و یا در رفتارهاي باروري
تحقیق خود که در نپال انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که ترجیح جنسی نسبت به پسران 

انجام داد به این نتیجه رسید که یک  )2007(5یريبشوجود نداشت. امّا در مقابل، تحقیق که 
ین کم یک پسر وجود داشت. همچنهاي مصري براي داشتن دو فرزند و دستتمایل قوي در خانواده

ها و تمایالت آلي خود به این نتیجه رسیدند که ایده، ب) در مطالعه1391حسینی و بگی (
پذیرد. می تأثیري استقالل هاي سه گانهفرزندآوري زنان ُکرد شهر مهاباد به ترتیب از شاخص

از  ) نیز به همین نتیجه رسیدند. بنابراین، در این فرضیه که1389ماندگاري (شوازي و علیعباسی
ها ات خُرده فرهنگتأثیرکنند بر ات هنجاري نیز یاد میتأثیري خُرده فرهنگی یا آن با عنوان فرضیه

شود. در واقع مطابق این فرضیه رفتارهاي باروري می تأکیدهاي قومی در رفتارهاي باروري گروه

                                                 
1. Cleland & Wilson 
2. Bongaarts& Watkins 
3. Mcquillan 
4. Barber &Axinn 
5. Baschieri  

 
و درمان،  ادارات دولتی که جهت تکمیل کردن پرسشنامه مراجعه شد شامل: وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت* 

ور خیریه، وزارت امور نیرو، وزارت کشور، وزارت اوقاف و اموزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت 
 باشند.اقتصاد و دارایی و وزارت جهاد کشاورزي می
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، 1391بگی، ست (حسینی و ا هاي قومی بازتاب اهمیّت و نفوذ میراث فرهنگی مشترك آنهاگروه
 الف).

 
 هاتحقیق و داده روش

ي نامهشانجام شد. اطّالعات از طریق پرس 1395ست که در تیر ماه ا این تحقیق حاصل پیمایشی
 15شاغل ي زنان شاغل و غیریافته گردآوري شد. جمعیّت آماري و واحد تحلیل شامل کلیهساخت

هاي مانباشد که در داخل خانوارها و سازتهران می 8ي همسردار ساکن در منطقه ساله 49تا 
نفر  525ن شناسایی و مورد مصاحبه قرار گرفتند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکرا دولتی

اتیک تصادفی سیستماي اي چند مرحلههاي خوشهز روشگیري ترکیبی اتعیین شد. روش نمونه
توسّط و جتماعی مناطق شهر (باال، مبود. ابتدا، شهر به سه خوشه بر حسب موقعیّت اقتصادي ا

عداد تهایی که ها، ابتدا بلوكها در هر یک از خوشهپایین) تفکیک شد. براي انتخاب بلوك
خانوار  8ك تنها که در هر بلوخانوار بود، حذف شد. سپس، با توجّه به این 8از  کمتر خانوارهاي آن

و متناسب  هایی به طور تصادفیخوشه، بلوكمانده در هر هاي باقیشد، از میان بلوكبررسی می
ي ي منطقهبا حجم هر خوشه انتخاب شد. در ارتباط با زنان شاغل نیز شهر به سه منطقه (شهردار

ی که کارمند زن منطقه انتخاب شدند. در نتیجه، ادارات 3) تقسیم شد و ادارات دولتی از این 3ا تا 
کمیل کردن حجم کارمندان هر اداره انتخاب و کار تي داشتند به طور تصادفی و متناسب با بیشتر

 پرسشنامه بر روي این افراد انجام شد.
 

 متغیّرهاي تحقیق
د. بو گویانپاسخي مشخّصات ي تحقیق شامل سه بخش بود؛ بخش اوّل، دربرگیرندهنامهپرسش

نگرش زنان نامه سنجید. در نهایت، بخش سوّم پرسشهاي باروري زنان را میآلبخش دوّم، ایده
ات قبلی نامه با اقتباس از مطالعسنجید. بخشی از سؤاالت پرسشنسبت به عوامل فرهنگی را می

 نامه تحقیق گنجانده شد.ي باروري در ایران، در پرسشدر زمینه
هاي آلهمتغیّرهاي تحقیق شامل دو دسته متغیّرهاي مستقل و وابسته است. متغیّر وابسته اید

به نظر شما «که ي ایناي و از طریق پرسش دربارهه در سطح سنجش فاصلهباروري زنان است ک
ده است. گیري شاندازه» در شرایط کنونی براي هر خانواده داشتن چه تعداد فرزند مناسب است؟

ی تقسیم هاي فرهنگهاي اقتصادي اجتماعی و مشخّصهمشخّصه متغیّرهاي مستقل نیز به دو دسته
ض شغلی تعارهاي اقتصادي اجتماعی شامل؛ پایگاه اقتصادي اجتماعی و ه). مشخّص1شدند (جدول 

جنسی،  جیحگرایش به تر ي فرهنگی،هاي فرهنگی شامل؛ سرمایهباشد. مشخّصهفرزندآوري می  -
بندي به ان، پايي فرزندنابرابري جنسیّتی، استقالل زنان در خانواده، نگرش نسبت به هزینه

هاي تشویقی گ، تقدیرگرایی در رفتار باروري و نگرش نسبت به بستهي بزرهاي خانوادهارزش
 باشند. دولت می
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 هاي تحقیق) متغیّرهاي مستقل بر حسب گویه1( جدول

 هاگویه متغیّر/ شاخص نام 
 

پایگاه اقتصادي 
 اجتماعی

الکیّت مسکن ممنزلت شغلی همسر، با توجّه به شرایط اقتصادي اجتماعی منطقه، این شاخص ترکیبی از متغیّرهاي تحصیالت، 
ي پایگاه مجموع آنها نمره ي استاندارد تبدیل شده و ازباشد. نمرات هر یک از این متغیّرها به نمرهي خانوار میو درآمد ماهیانه

 شود.اقتصادي اجتماعی فرد محاسبه می

 تعارض
 رزندآوريف  -شغلی 

شاغل بیشتر  . زن2کند. کند احساس نارضایتی میند و همسرش را ترك می. وقتی که زن شاغل براي انجام دادن کارش، فرز1
. زن شاغل هنگام 3ند. تواند آنطور که باید و شاید به همسر و فرزندانش رسیدگی کباشد و ناچاراً نمیاش میدرگیر مسائل شغلی

اغل باشد وقتی که از . در صورتی که زن ش4د. اش باشتواند به اندازه کافی در کنار اعضاي خانوادهبیماري فرزند و همسرش نمی
ر صورتی که زن د. 5اش برسد. تر از آن است که به تغذیه و مسائل بهداشتی اعضاي خانوادهگردد خستهسرکار به خانه برمی

ي کاري مشغله . زن شاغل به دلیل6شاغل باشد احتمال آنکه فرزندش ساعاتی از روز را در مهدکودك سپري کند، بیشتر است. 
اش ي اعضاي خانوادهکند مادر یا همسر خوبی برا. زن شاغل احساس می7دار شود. کند در سن باالتري بچهزیاد معموالً سعی می

 هاي شغلی، معموالً فرزند کمتري دارد.. زن شاغل به خاطر درگیري8نیست. 
. خواندن مجالت 5قی. . گوش دادن موسی4. گوش دادن به رادیو. 3هاي ورزشی. . انجام فعالیت2. تماشاي فیلم، تئاتر و نمایش. 1 ي فرهنگیسرمایه

 هنري(خیاطی،گلدوزي و ... هاي. فعالیت8. استفاده از اینترنت. 7. خواندن کتاب داستان، قصّه و ... 6و نشریات علمی فرهنگی. 
 

 گرایش به ترجیح
 جنسی

ایمان او دختر ز. زنی که چند 3شود. داشتن اسم و رسم خانوادگی مینگه. پسر باعث زنده 2. پسر عصاي دست والدین است. 1
است و امنیّت خانواده را  . پسر حافظ خانواده4هاي بعدي را تجربه کند. که پسري به دنیا بیاورد، حق دارد زایمانباشد، براي این

الدین در مورد هایی که وامعه امروز، نگرانی. در ج6باشد. . تحصیالت پسرها مهمتر از تحصیالت دختران می5کند. حفظ می
 ارد.د. در مجموع، فرزند پسر بیشتر از فرزند دختر طرفدار 7فرزندان دختر دارند، بیشتر از فرزندان پسر است. 

 
 نابرابري جنسیّتی

. خرج کردن پول 4ده. انوا. آشپزي کردن و آماده کردن غذا براي خ3. سالمتی زنان در خانواده. 2. نگهداري و مراقبت از بچّه. 1
ي میزان دهدهني مذکور نشانمجموع نمرات پاسخگو از شش گویه. نظافت خانه. 6. تصمیمات مهم زندگی. 5براي خانواده. 

 ست. اباشد و هرچه میانگین نمرات کسب شده کمتر باشد، نابرابري بیشتر نابرابري جنسیّتی در نهاد خانواده می
 
 

استقالل زنان در 
 وادهخان

خرید وسایل اي گیري بر. نقش شما در تصمیم1هاي زندگی () استقالل تصمیم گیري در سایر جنبهالفباشد: شامل سه بُعد می
صیالت فرزندان چگونه . آموزش و تح3هاي بزرگ مثل خرید ماشین، خانه، طال و جواهرات و ... گذاري. سرمایه2مورد نیاز منزل. 

. 3د فرزندان). تعدا تصمیم در مورد. 2گیري از بارداري. هاي مورد استفاده در پیش. روش1تی () رفتارهاي جمعیّباست؟). 
طب پزشک یا مراکز .براي رفتن به م1( تحرّك مکانی) ج. ترکیب جنسیّتی فرزندان.4تصمیم در مورد فاصله زمانی بین فرزندان. 

یا شهر مجاور  . مسافرت به روستا5. مراسم جشن و عروسی. 4 . منزل بستگان و دوستان.3. مراسم مذهبی، مسجد. 2بهداشتی. 
 توانید به تنهایی به این محل بروید؟).آیا باید حتماً به شوهرتان بگویید و از او اجازه بگیرید یا می

نگرش نسبت به 
 ي فرزندانهزینه

زند زیاد  موجب ایجاد . داشتن فر2دارد. باز می. فرزند زیاد، والدین و مخصوصاً مادر را از انجام کارهایی که دوست دارند، 1
. با تولّد 4بیت کنند. شود والدین نتوانند آنها را خوب تر. فرزند زیاد باعث می3شود. فشارهاي روحی و روانی براي والدین می

نها لطمه وارد آوزش . وقتی تعداد فرزندان زیاد باشد، به تحصیالت و آم5کنند. فرزند، والدین احساس مسئولیّت بیشتري می
اي که . هزینه8مادرند.  ي دردسر براي پدر وها مایه. بچّه7شود. . فرزند زیاد باعث ایجاد فشار مالی بر خانواده می6شود. می
مروز، زندگی ا هايبا هزینه .10. کودکان  توقعات باالیی دارند. 9رسانند، بیشتر است. ها دارند، از منفعتی که به خانواده میبچّه

 تر است.فرد بچّه نداشته باشد راحت
هاي پایبندي به ارزش

 ي بزرگخانواده
 
 

ی که در همان سال اوّل . زن2شوند، اجاقشان کور است. دار نمیها بر این باورند زن و شوهرهایی که پس از ازدواج بچّه. بعضی1
زندان به برادر و خواهر . فر3ي سرافرازي شوهر و خانواده است. هاي بیشتري را به دنیا بیاورد، مایهازدواج باردار شود و بچّه

. والدین بایستی فرزندان 5ها براي افزایش قدرت قوم و طایفه خود باید فرزندان زیادي به دنیا آورند. . خانواده4احتیاج دارند. 
جتماعی باالیی برخوردار اود والدین از منزلت ش. داشتن فرزند زیاد باعث می6زیادي داشته باشند تا در دوران پیري تنها نباشند. 

 باشند.
تقدیرگرایی در رفتار 

 باروري
هر خداوند به بندگانش ي عشق و م. فرزند زیاد نشانه2فرستد که تعداد فرزندان آن زیاد است. اي می. خداوند برکت را به خانه1

. تولّد 5است.  وگیري از بارداري دخالت در کار خداوند. جل4گویند هر آنکه دندان دهد نان دهد.. درست است که می3است. 
 فرزند به اراده و مشیّت خداوند بستگی دارد.

نگرش نسبت به 
هاي تشویقی بسته

 دولت

رزند بیشتري به دنیا . اگر دولت تسهیالتی مثل بیمه کردن فرزند، کمک نقدي، آموزش رایگان و ... در نظر گیرد، تمایل دارم ف1
. بدون توجّه به 3ورم. دولت براي تولّد فرزند بعدي تشویق مالی در نظر گیرد، تمایل دارم فرزند دیگري به دنیا آ . اگر2آورم. 
 هاي تشویقی دولت براي افزایش موالید، تمایل دارم فرزند دیگري داشته باشم.بسته
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 نتایج
عی، جمعیّتی اقتصادي اجتماهاي شود. ابتدا، تصویري از ویژگینتایج تحقیق در دو بخش ارایه می
شود. سپس، نتایج هاي باروري زنان ارائه میآلشود. آن گاه، ایدهو فرهنگی جمعّیت نمونه ارائه می

ره به تحلیل هاي دو متغیّره ذکر شده و در پایان، با استفاده از تکنیک رگرسیون چندمتغیّتحلیل
 شود.هاي باروري زنان پرداخته میآلایده

 
 عی و جمعیّتیاجتما  -اي اقتصادي همشخّصه

و  5/36 میانگین سنّ زنان شاغل و غیرشاغل در هنگام بررسی به ترتیبي این بررسی، بر پایه
که  گونههمانسال بوده است.  22/26و  51/28سال و میانگین سنّ ازدواج نیز به ترتیب  5/32

ه زنان بشود میانگین سنّ زنان هنگام بررسی و سنّ ازدواج براي زنان شاغل نسبت مشاهده می
نّ ازدواج در ي ازدواجی نشان از باال رفتن سدورههاي همبوده است. تحلیل گروه بیشترغیرشاغل 

سال در  16/22و  7/23طوري که براي زنان شاغل و غیرشاغل به ترتیب از میان زنان دارد، به
زایش اف 1380ي سال در کوهورت ازدواج دهه 62/26و  27/27به  1360ي دواجی دههکوهورت از
 یافته است.

 02/4تنها  حکایت دارد. گویانپاسخها از عمومّیت نسبتأ باالي سواد و تحصیالت در میان یافته
طح سواد و س دهد که وضعیّتنشان می بیشترهاي اند. تحلیلسواد بودهدرصد از زنان غیرشاغل بی

شاغل با طوري که زنان غیرگیري بهبود یافته است، بهطور چشمتحصیالت زنان در طول زمان به
صد در در 2/89به  1370ي ي ازدواج دههدورههاي همدرصد در گروه 4/53تحصیالت عالی از 

-مد ماهیانهرسیده است. توزیع زنان بر حسب میانگین درآ1380ي ي ازدواج دههدورههاي همگروه
ت به هزار تومان)، از میزان درآمد باالتري نسب 2033000ي خانوار نشان داد که شاغلین (

ارض درصد) از تع 67/22هزار تومان) برخوردارند. همچنین، شاغلین ( 1100000غیرشاغلین (
 شغلی ـ فرزندآوري پایینی برخوردارند.

 
 هاي فرهنگیمشخّصه

یح هاي گرایش به ترجه میانگین نمرات شاخصهاي فرهنگی زنان نشان داد کبررسی مشّخصه
یرگرایی ي بزرگ، تقدهاي خانوادههاي فرزندان، پایبندي به ارزشجنسی، نگرش نسبت به هزینه

غلین از غیرشا کمترهاي تشویقی دولت براي شاغلین در رفتار باروري و نگرش نسبت به بسته
 ).2است (جدول 
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 بر حسب وضعیّت اشتغال گویانپاسخاي فرهنگی همیانگین نمرات مشخّصه )2(جدول 

 هامیانگین نمرات شاخص متغیّر
 غیر شاغل شاغل

 01/17 32/16 گرایش به ترجیح جنسی
 07/33 65/32 هاي فرزنداننگرش نسبت به هزینه

 95/15 30/15 ي بزرگهاي خانوادهپایبندي به ارزش
 19/15 42/14 تقدیرگرایی در رفتار باروري

 60/4 42/4 هاي تشویقی دولتنسبت به بسته نگرش
 4/26 08/29 استقالل زنان در خانواده

 77/11 53/15 ي فرهنگیسرمایه
 39/10 05/12 نابرابري جنسیّتی

 
اي غیر و بر 53/15و  08/29ي فرهنگی براي شاغلین ي استقالل زنان و سرمایهمیانگین نمره

خانواده  ي در نهادبیشتراست. همچنین، غیرشاغلین از نابرابري جنسّیتی  77/11و  4/26شاغلین 
) 39/10) و براي غیرشاغلین (05/12برند. میانگین نمرات این شاخص براي شاغلین (رنج می

 باشد.می
 

 هاي باروريآلایده
عیّت اشتغال هاي باروري و وضآلتوزیع جمعیّت نمونه را بر حسب ایده 3در جدول اطالعات مندرج 

فرزند  29/2و  19/2آل زنان شاغل و غیرشاغل به ترتیب دهد. میانگین شمار فرزندان ایدهنشان می
 است. بیشترباشد که این رقم براي زنان غیرشاغل اندکی می

 
 1395ال س -تهران 8حسب وضعیّت اشتغال، منطقه  آل زنان برتعداد فرزندان ایده )3(جدول 

آل در زمان شمار فرزندان ایده
 تحقیق

 غیر شاغل شاغل

 فراوانی فراوانی
 نسبی مطلق نسبی مطلق

 7/0 2 9/0 2 بدون فرزند
 7/4 14 8/6 15 یک
 7/69 207 8/73 163 دو 
 8/15 47 9/10 24 سه

 1/9 25 9/7 17 چهار و بیشتر
 0/100 297 0/100 221 جمع
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 تحلیل دو متغیّره
 هاي باروريآلوضعّیت اشتغال و ایده

طّالعات نشان که این ا گونههماندهد. هاي باروري زنان را نشان میآلمیانگین ایده 4جدول 
ي باروري هاآلداري بین ایدهها، گویاي آن است که تفاوت معنیدهد، نتایج آزمون میانگینمی

راین، علیرغم تهران وجود ندارد. بناب 8منطقه  فرزند) 29/2فرزند) و غیرشاغل ( 19/2(غل زنان شا
مار تهران، ش 8هاي اقتصادي ـ اجتماعی، فرهنگی بین زنان شاغل و غیرشاغل منطقه تفاوت

هاي باروري آلدر ایده گراییهمآل زنان در زمان تحقیق مشابه هم بوده است. این فرزندان ایده
یر یافته است و ها در مورد فرزندآوري تغیهاي خانوادهها و آمالن معنی است، که اندیشهزنان بدی

شوازي و (عباسی هايسو با بررسیاین نتایج هم ها کاهش یافته است.آن آلایدهتعداد فرزندان 
سینی، ؛ عباسی شوازي و ح1383دونالد، چاووشی و مکشوازي، حسینی؛ عباسی1381همکاران، 

تمایالت فرزندآوري  وها آلدر رفتار، ایده گراییهمباشد که نشان دادند در ایران نوعی ) می1386
نگی ایجاد اجتماعی و فره ـدر میان زنان واقع در سنین تولید مثل در بسترهاي مختلف اقتصادي 

اللهی و ر؛ شیري، نو1377؛ نوروزي، 1388هاي (شیري و بیداریان، سو با بررسیشده است و ناهم
 .یابدباشد که نشان دادند با افزایش اشتغال زنان، باروري کاهش می) می1392رستمی، 

 
 هاي باروريآلبین وضعیّت اشتغال و ایده Tنتایج آزمون  )4( جدول

 متغیّر 
 وابسته

وضعیّت 
 اشتغال

تعداد 
 مشاهدات

 میانگین
ي درجه

 آزادي
 Tمقدار 

سطح 
معنی 
 داري

    19/2 221 شاغل 
آل باروري ایده

 زنان
   516 533/1- 126/0 

    29/2 297 غیر شاغل 

 
 هاي باروري زنان آلي متغیّرهاي مورد مطالعه و ایدهرابطه

د، براي انگیري شدهاي اندازهاز آنجا که بقیه متغیّرهاي مستقل تحقیق در سطح سنجش فاصله
نان بودند، هاي باروري زآلمختلف با ایدهبررسی بقیه فرضیات تحقیق که مدعی رابطه متغیّرهاي 

ي مارهها در جدول شاز آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج این آزمون
 گزارش شده است. 5

و باروري  آلشود، بین گرایش به ترجیح جنسی و تعداد فرزندان ایدهکه مشاهده می گونههمان
اي که با افزایش گرایش به ترجیح جنسی، وجود دارد. به گونه ي مستقیم و معناداريزنان رابطه

ترین دالیل براي وجود چنین یابد. مهمهاي باروري زنان نیز افزایش میآلتعداد فرزند و ایده
ي مسایل باشد. در حوزهها و مشاغل اجتماعی اختصاص یافته به آن میترجیحاتی، تنوع نقش
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شان، حفظ نام و القاب هاي کهولت سنیپرستی والدین در دورهخانوادگی نیز، نقش پسران در سر

ترین دالیل برتري نسبی پسران بر دختران را در نمونه مورد خانوادگی و مواردي از این دست، مهم
سو و با نتایج ) ناهم2004ي تحقیق باربر و آکسین (با نتیجه هادهند. این یافتهبررسی تشکیل می

 باشد.سو میهم) 2007تحقیق بشیري (
 

ان هاي باروري زنآلنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیّرهاي مستقل تحقیق و ایده ) 5(جدول 
 1395-تهران 8شاغل و غیرشاغل منطقه 

 مقدار ضریب پیرسون مقدار ضریب پیرسون 
 

 متغیّرهاي مستقل
 

 شاغل
 سطح
 داريمعنی

 
 غیرشاغل

 سطح
 داريمعنی

 جنسیگرایش به ترجیح 
 استقالل زنان در خانواده

139/0 
048/0- 

020/0 
241/0 

324/0 
021/0 

000/0 
361/0 

 000/0 -493/0 006/0 -170/0 ي فرزنداننگرش نسبت به هزینه
 013/0 129/0 245/0 047/0 هاي تشویقی دولتنگرش به بسته

 000/0 -280/0 039/0 -119/0 پایگاه اقتصادي اجتماعی
 016/0 -125/0 398/0 017/0 ي فرهنگیسرمایه

 000/0 514/0 000/0 251/0 تقدیرگرایی در رفتار باروري
 000/0 473/0 000/0 198/0 بزرگ هاي خانوادهپایبندي به ارزش
 013/0 -130/0 076/0 -097/0 نابرابري جنسیّتی

 000/0 235/0 335/0 029/0 رزندآوريف  -تعارض شغلی 
 

دهد ري نشان میهاي باروآلي استقالل زنان در خانواده و ایدهآزمون رابطهبررسی نتایج مربوط به 
 ی و بگیحسینهاي بررسیسو با نتایج ناهم د تأیید قرار نگرفت. این یافتهکه این رابطه مور

-مون رابطهباشد. بررسی نتایج مربوط به آز) می1389( ماندگاريشوازي و علی ؛ عباسی)ب1391(
ي منفی ابطهدهد که رو باروري زنان نشان می آلو تعداد فرزندان ایده به هزینهي نگرش نسبت 

و  آلرزندان ایده، تعداد فاي که با افزایش هزینهو معکوسی بین این دو متغیّر وجود دارد. به گونه
از  دان اعمي فرزني مورد بررسی چون که هزینهیابد. در نتیجه، در جامعهباروري زنان کاهش می

ایی براي داشتن باشد، زوجین انگیزهها میتر از منافع آنهاي مستقیم و غیرمستقیم بیشهزینه
 تر ندارند.فرزند بیش

هاي تشویقی دولت براي افزایش ي بین نگرش نسبت به بستههاي تحقیق رابطهبا توجّه به یافته
و براي شاغلین مورد تأیید قرار نگرفت. هاي باروري زنان براي زنان غیر شاغل تأیید آلموالید و ایده

هاي جمعیّتی در راستاي تشویق موالید منجر به رود سیاستبا توجّه به این نتایج، انتظار نمی
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-گذاران و برنامههاي اجتماعی شود. این امر باید مورد توجه سیاستي الیهافزایش باروري در همه
ي زنان ها را براي همهریزيواحدي از برنامه ينسخهتوان ریزان جمعیّتی قرار گیرد، چرا که نمی

هاي متفاوتی از خود ها و رفتارشاغلین) نگرشتجویز کرد. این دو دسته از زنان (شاغلین و غیر
ها باید برمبناي نیازهاي شان نشان خواهند داد. بنابراین، این سیاستهاي باروريآلنسبت به ایده

در این تحقیق انتظار بر این بوده که افراد برخوردار از ی تدوین شوند. هاي جمعیّتمردم و اولویّت
نیز برخوردار باشند. در نتیجه، انتظار  یي فرهنگی باالیاجتماعی باال از سرمایه -پایگاه اقتصادي 

شود مشاهده می 5که در جدول  گونههماني داشته باشند. کمترآل باروري رود زنان شاغل ایدهمی
داري وجود ي معکوس و معنیهاي باروري شاغلین رابطهآلاه اقتصادي اجتماعی و ایدهبین پایگ

ها و نوع نگرش زنان بینیاقتصادي ـ اجتماعی معموالً جهاندارد. بنابراین، با باال رفتن سطح پایگاه 
ود و آل و نسبتاً باالیی براي خشود و افراد خواهان سطح زندگی ایدهنسبت به زندگی دگرگون می

هاي شناختی و تحصیالت نه تنها موجب افزایش تواناییشوند. در این میان، فرزندان خود می
ي تحرّك هاي اقتصادي زمینهشود، بلکه با گشودن فرصتها میتغییرات نگرشی در افراد و خانواده

گذارد. می تأثیرتر اي کوچکگیري افراد براي داشتن خانوادهسازد و بر تصمیماجتماعی را فراهم می
و باروري آل ي فرهنگی و تعداد فرزندان ایدهي سرمایهدهد که رابطههاي تحقیق نشان میامّا یافته

اقتصادي تواند ناشی از همبستگی خطّی بین پایگاه گیرد. این میزنان شاغل مورد تأیید قرار نمی
اقتصادي ـ اجتماعی داراي پایگاه  اي که افرادي کهي فرهنگی باشد. به گونهو سرمایه ـ اجتماعی

ي خانوار) هستند، باالتر، از جمله (تحصیالت، منزلت شغلی همسر، مالکّیت مسکن و درآمد ماهیانه
هاي تحقیق، بین با توجّه به یافته باشد. بیشتري فرهنگی مندي آنها از سرمایهرود بهرهاحتمال می

ي و باروري زنان شاغل و غیرشاغل رابطه آلایده تقدیرگرایی در رفتار باروري و تعداد فرزندان
هاي بندي به ارزشدهد که بین پاينشان می 5مستقیم و معناداري وجود دارد. نتایج جدول 

ي مستقیم و معناداري وجود هاي باروري زنان و تعداد فرزند نیز رابطهآلي بزرگ و ایدهخانواده
هاي اقتصادي اجتماعی متفاوت، پایبندي زنان به ارزش هايرغم ویژگیرسد علیدارد. به نظر می

ي رابطه 5نتایج مندرج در جدول . گذار استتأثیري فرهنگی عنوان یک مشخّصهي بزرگ بهخانواده
ي دهد. رابطههاي باروري زنان را نشان میآلبین نابرابري جنسیّتی در نهاد خانواده محور و ایده

زنان غیرشاغل تأیید شد؛ بدان معنا که با افزایش نابرابري جنسیّتی در بین این دو متغیّر براي 
ي مک دونالد سو با نظریهیابد. این نتایج همهاي باروري زنان کاهش میآلنهاد خانواده محور، ایده

باشد که معتقد است اگر برابري جنسّیتی به سطح باالي خود برسد، نگرش و رفتار افراد نسبت می
شغلی ـ در این تحقیق انتظار بر این بوده است که زنان شاغل تعارض  شود.بهتر می به باروري

هاي تري داشته باشند. با توجّه به یافتهباروري پایین آلو ایدهي را تجربه کنند بیشترفرزندآوري 
هاي ایتتواند ناشی از افزایش حمي بین این دو متغیّر مورد تأیید قرار نگرفت؛ این میتحقیق، رابطه

اي از مشکالت زنان در امور طور قابل مالحظهخانوادگی در امور  منزل باشد که باعث شده است به
 منزل کاسته شود.
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 تحلیل چند متغّیره

دهد. یممتغیّرهاي مستقل بر متغیّر وابسته را نشان  تأثیري رگرسیون چند متغیّره 6جدول 
داري نیمعکوس و مع تأثیري فرزندان به هزینه شود متغیّر نگرش نسبتهمانطور که مشاهده می

شود. شاغل می هاي باروري زنانآلهاي باروري زنان شاغل دارد، یعنی باعث کاهش ایدهآلبر ایده
-اعث افزایش ایدهبداري دارد، یعنی مستقیم و معنی تأثیرامّا، متغیّر تقدیرگرایی در رفتار باروري 

 د.شوهاي باروري زنان شاغل میآل
 

 هاي باروريآلمتغیّرهاي مستقل بر ایده تأثیري رگرسیون چند متغیّره :)6(جدول 
 غیرشاغل شاغل ویژگی

 داريسطح معنی بتا داريسطح معنی بتا متغیّرهاي مستقل
 389/0 049/0 414/0 061/0 ترجیح جنسی

 000/0 -248/0 040/0 -140/0 ي فرزندانهزینه
 449/0 -039/0 960/0 003/0 دولتهاي تشویقی نگرش به بسته

 114/0 -089/0 201/0 -086/0 پایگاه اقتصادي اجتماعی
 241/0 -060/0 585/0 037/0 ي فرهنگیسرمایه

 008/0 201/0 047/0 170/0 تقدیرگرایی
هاي خانواده پایبندي به ارزش

 بزرگ
037/0 672/0 140/0 046/0 

 595/0 028/0 247/0 -078/0 نابرابري جنسیّتی
 093/0 087/0 848/0 013/0 فرزندآوري ـ تعارض شغلی 

 Rضریب همبستگی 
 2Rضریب 
 تعدیل یافته 2Rضریب 

 Fمعنی داري آزمون 

318/0 
101/0 
062/0 
007/0 

 596/0 
356/0 
335/0 
000/0 

 

  
ي سبت به هزینهو باروري زنان غیرشاغل متغیّر نگرش ن آلچنین در ارتباط با تعداد فرزند ایدههم

غیرشاغل  هاي باروري زنانآلداري دارد، یعنی باعث کاهش ایدهمعکوس و معنی تأثیرفرزندان 
 تأثیراده بزرگ هاي خانوشود. امّا، متغیّرهاي تقدیرگرایی در رفتار باروري و پایبندي به ارزشمی

 شوند.هاي باروري غیرشاغلین میآلاعث افزایش ایدهداري دارند و بمستقیم و معنا
اغلین و شیافته براي نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیّره نشان داد که مقدار ضریب تعیین تعدیل

رتیب تي این است که به دهندهباشد و نشاندرصد می 335/0و  062/0غیر شاغلین به ترتیب 
تهران  8هاي باروري زنان شاغل و غیرشاغل منطقه آلدرصد از کلّ تغییرات ایده 5/33و  2/6

 باشد.وابسته به متغیّرهاي مستقلّ وارد شده در این معادله می
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 تحلیل مسیر
اروري زنان هاي بآلنتایج اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کلّ متغیّرهاي مستقل بر ایده  7جدول 

 دهد.تهران را نشان می 8شاغل و غیرشاغل منطقه 
 

 هاي باروري زنانآلاثرات مستقیم و غیرمستقیم و کلّ متغیّرهاي مستقل بر ایده ):7( جدول
 هاي باروري غیرشاغلینآلهاي باروري شاغلین                  ایدهآلایده

  نوع اثر   نوع اثر  
 کل غیرمستقیم مستقیم کل غیرمستقیم مستقیم متغیّرهاي مستقل

ـــبت به  نگرش نس
 فرزنداني هزینه

یی در  گرا یر تقــد
 رفتار باروري

140/0- 
 

170/0 

0 
 
0 

140/0- 
 

170/0 

248/0- 
 

201/0 

023/0- 
 

069/0 

271/0- 
 

270/0 

ــه  ــدي ب ــن ــب ــای پ
ي ارزشهاي خانواده

 بزرگ

___ ___ ___ 140/0 0 140/0 

ـــادي  گاه اقتص پای
 اجتماعی

___ ___ ___ ___ 078/0- 078/0- 

 
رسیون، ي رگشود از مجموع متغیّرهاي وارد شده در معادلهمیمشاهده  7طور که در جدول همان

ابسته دارند. از وداري بر متغیّر معنی تأثیرهاي باروري زنان شاغل دو متغیّر مستقل آلبراي ایده
نگرش نسبت  مانده در مدل براي زنان شاغل، تقدیرگرایی در رفتار باروري وبین متغیّرهاي باقی

زنان دارند. در  هاي باروريآلرا بر ایده تأثیرین بیشترر مجموع و به ترتیب ي فرزندان دبه هزینه
فتار باروري، ي فرزندان، تقدیرگرایی در رمیان زنان غیرشاغل چهار متغّیر، نگرش نسبت به هزینه

ین بیشترتیب ي بزرگ و پایگاه اقتصادي اجتماعی در مجموع و به ترهاي خانوادهپایبندي به ارزش
طور غیرمستقیم و از هاي باروري زنان دارند. البتّه، پایگاه اقتصادي اجتماعی بهآلرا بر ایده تأثیر

هاي آلهي بزرگ بر ایدهاي خانوادهبندي به ارزشي فرزندان و پايطریق نگرش نسبت به هزینه
 گذارد.می تأثیرباروري زنان غیرشاغل 
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 هاي باروري زنان شاغلآلمدل تجربی عوامل مؤثر بر ایده): 1( شکل
 

 

 هاي باروري زنان غیرشاغلآلمدل تجربی عوامل مؤثّر بر ایده ):2( شکل
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 گیرينتیجه
 15-49نان و باروري ز آلي مرتبط با تعداد فرزندان ایدهکنندهدر تحقیق حاضر، عوامل تعیین

وابط بین قرار گرفت و رتهران مورد بررسی  8ي شاغل در ادارات دولتی و غیرشاغل منطقه ساله
تنوّع قومی هاي مهاي فردي و فرهنگی بررسی شد. با توجّه به زمینهمتغیّرهایی از قبیل مشّخصه

ر معرض دهاي متفاوت آمدگیهاي قومی مختلف با پیشفرهنگی در ایران و این واقعیّت که گروه
اي در ي زمینهها، انجام بررسیاندنیروهاي نوسازي و توسعه اقتصادي ـ اجتماعی قرار گرفته تأثیر

معیّتی هاي جگذاريتواند نتایج ارزشمندي براي سیاستبسترهاي گوناگون اجتماعی فرهنگی می
که تابع اي به دست دهد. رفتارهاي باروري زنان بیش از آندر مقیاس ملّی و منطقه

 یرتأثتی جامعه هاي اقتصادي ـ اجتماعی، فرهنگی و جمعیّها باشد، از زمینهگذاريسیاست
ا توجّه به این ي گذشته در ایران گواه این ادّعا است. بپذیرد. تغییرات باروري در طول سه دههمی

اروري کل شده ها و تمایالت باروري زنان باعث کاهش بآلتغییرات، به نظر می رسد تغییر در ایده
. بنابراین، کاهش باشداروري آنان میهاي بآلاست. به بیانی دیگر، باروري کل زنان انعکاسی از ایده

هد. نتایج دتواند باروري کل را کاهش هاي باروري زنان میآلدر تمایالت و ایده بیشترهر چه 
ـ اجتماعی، فرهنگی بین زنان شاغل رغم تفاوتحاکی از آن است که علی غیرشاغل  وهاي اقتصادي 

شمار فرزندان  تحقیق مشابه هم است. میانگین آل زنان در زمانتهران، شمار فرزندان ایده 8منطقه 
نظر آماري  ها ازفرزند است. این تفاوت 29/2و  19/2زنان شاغل و غیر شاغل به ترتیب  آلایده

صد از زنان در 7/69و  8/73دهند که در شرایط امروزي نشان می بیشترهاي تحلیلمعنادار نیست. 
فرزند  3ا درصد از آنه 8/15و  9/10فرزند و تنها  2به ترتیب  تهران 8شاغل و غیرشاغل منطقه 

جنسی، نگرش  ترجیحهاي دو متغیّره نشان داد که متغیرهاي،گرایش به دانند. تحلیلآل میرا ایده
د، پایگاه هاي تشویقی دولت براي افزایش موالیي فرزندان، نگرش نسبت به بستهنسبت به هزینه

گ و نابرابري ي بزرهاي خانوادهرایی در رفتار باروري، پایبندي به ارزشاقتصادي اجتماعی، تقدیرگ
 هاي باروري زنان دارد.آلدار با ایدهي معنیجنسّیتی رابطه

هاي آلهنتایج تحلیل چند متغیره نیز نشان داد که سهم متغیّرهاي مورد بررسی در تبیین اید
تغیرهایی م). در بین 2/6درصد در مقابل  5/33(از زنان شاغل است  بیشترباروري زنان غیرشاغل 

فتار باروري و راند، تقدیرگرایی در هاي باروري زنان شاغل داشتهآلداري بر ایدهمعنا تأثیرکه 
یان زنان غیر مرا دارند. در  تأثیرین بیشتري فرزندان در مجموع و به ترتیب نگرش نسبت به هزینه

ایبندي به پي فرزندان، تقدیرگرایی در رفتار باروري، زینهشاغل چهار متغّیر، نگرش نسبت به ه
را بر  أثیرتین بیشتري بزرگ و پایگاه اقتصادي اجتماعی در مجموع و به ترتیب هاي خانوادهارزش

قیم و از طریق هاي باروري زنان دارند. البتّه، پایگاه اقتصادي اجتماعی به طور غیر مستآلایده
اي باروري هآلي بزرگ بر ایدههاي خانوادهبندي به ارزشرزندان و پايي فنگرش نسبت به هزینه

 گذارد.می تأثیرزنان غیرشاغل 
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 تأثیر یشتربهاي کیفی براي ارزیابی شود که: مطالعاتی با روشبراساس این نتایج، پیشنهاد می 

هاي باروري لآایدهي هاي باروري زنان، مطالعهآلبر ایدهقومی ـ فرهنگی و مذهبی مختلف عوامل 
دف سنجش هاي با هاي انجام شود. به زبان دیگر بررسیبراي هر یک از همسران به صورت مقایسه

ي میان ه رابطهبشان انجام شود. با توجّه هاي باروريآلمردان در نگرش زنان نسبت به ایده تأثیر
هاي ها، بستهآن ندان در قید حیاتي سنّی تولید مثل و نیز شمار فرزساختار جمعیّتی زنان در دامنه

اي هآلچنین، بررسی ایدههاي جوان باشد. هممعطوف به زوج بیشترتشویقی موالید بایستی 
ها مشّخص هاي میان آنها و شباهتاي که تفاوتباروري در میان اقوام مختلف و به صورت مقایسه

 شود.شود، پیشنهاد می
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هاي تشویقی قرآن کریم پیرامون راهبردها و سیاست
 فرزندآوري

 
 1دکترمجتبی نوروزي

 2غالمرضا صادقیان کاخکی 
 

 چکیده
گیرد و با حضور فرزندان، ترین واحد اجتماع است که با ازدواج شکل میخانواده نخستین و مهم

، به اهمیت و نقش حیاتی ي هدایت بخش بشریتعنوان برنامه نشیند. قرآن کریم بهبه ثمر می
مادي  هايها و پیشرفتزندگی انسانخانواده اشاراتی داشته و همواره اصولی راهبردي براي بهبود 

نواده شاهد سفانه با اجراي بیش از اندازه سیاست تنظیم خاأو معنوي آنان ارائه نموده است. مت
برآنیم  در این مقاله .خواهیم بود نشاط و سالخوردگی جمعیت در کشور کاهش نیروي فعال و با

ریم. قرآن امون فرزندآوري را بیان داهاي تشویقی قرآن کریم پیرکه برخی از راهبردها و سیاست
راوانی نموده ف تأکیدعنوان مقدمه فرزندآوري توجه زیادي داشته و بر آن کریم به جایگاه ازدواج به

دگی اشاره ازدواج در حفظ پاکدامنی، آرامش، کسب معنویات و برکت در زن تأثیراست و به نقش و 
را عاملی  منت الهی، بشارتی الهی و فرزندآوري چنین قرآن وجود فرزند را نعمت وکرده است. هم

خانواده می  براي اقتصاد و تولید ملی، یار و مددکار انسان، زینت دنیا و موجب امید و نشاط در
تر  کارگیري دستورات حیات بخش قرآن، نوید بخش فردایی روشنشمارد. باشد که شناخت و به

 د.و عزت و سربلندي بیش از پیش کشور عزیزمان گرد
 

 ها. قرآن کریم، خانواده، ازدواج، جمعیت، فرزندآوري، راهبردها و سیاست واژگان کلیدي:
 

 
 
 
 
 

                                                 
 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد مقدس) -1
 رشد، دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد مقدسآموخته کارشناسی ادانش -2
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 مقدمه

هاي ها مجموعهپیوستن خانوادهترین واحد اجتماع است که از به همخانواده اولین و کوچک
یک  تشکیلي آغاز نقطه و پیمانی مقدس گیرد. ازدواج در بینش الهی،یمتر جمعیتی شکل بزرگ

بیعی و غریزي است  پاسخ طکه یک نیاز  -، نه تنها به نیاز جنسی ي آنخانواده است که در سایه
 شود.شود، بلکه منجر به ایجاد روابط  عاطفی و رسیدن به اهداف واالي زندگی میداده می

هاي اخیر، بحث کاهش جمعیت و سالخوردگی شناختی کشور در سالاز موضوعات مهم جمعیت
، در بیانات مکرّر خود به خطر کاهش جمعیت و ه مقام معظم رهبري(مدظله العالی)ن است کآ

 1اند.کرده تأکیدهاي جمعیتی کشور لزوم تغییر سیاست
 تأثیرتبلیغات غلط تحدید نسل، تحت ان وگریزي جوانان کشورمباالرفتن سنّ ازدواج و احیاناً ازدواج

هاي گذشته، کشور نادرست سیاست تنظیم خانواده در سال کشورهاي ظاهراً متمدّن غرب و اجراي
نشاط ود نیروي فعّال، پویا و بابا کمبي این روند، را با بحران جمعیّتی مواجه کرده و در صورت ادامه

نسل جوان مواجه خواهیم شد. در چنین شرایطی بازگشت به اصول راهبردي قرآن کریم و 
کاري مطمئن و سرنوشت ساز براي ها، راهي زمینههمه بخش آن درکارگیري دستورات حیاتبه

 .گونه خواهد بودهایی اینبرون رفت از بحران
که آیا قرآن کریم نسبت به کثرت جمعیت و  در این پژوهش به دنبال پاسخ این سواالت هستیم

 شده است؟هایی براي ازدواج و فرزندآوري در قرآن بیان وري دیدگاه خاصی دارد؟چه مشوّقآفرزند
 

 ي تحقیقپیشینه
تنظیم  وهاي زیادي درباره ازدواج در اسالم با جستجویی که در این زمینه صورت گرفت، پژوهش

د هاي تشویقی قرآن در مورخانواده، صورت گرفته است، اما در موضوع راهبردها و سیاست
پ شده مقاالت چا اینکه اکثر کتب و فرزندآوري چندان کار مستقلی صورت نگرفته است، خصوصاً

ه کاهش جمعیت بوده و توجه ب، ناظر است تنظیم خانوادههاي گذشته با توجه به سیدر سال
مسائل «عنوان مثال در کتاب اند. بهازدواج و فرزندآوري نداشته هايچندانی به فواید و مشوّق

(بابازاده،  ه استبه چند مورد از آثار ازدواج به صورت مختصر اشاره شد» ازدواج و حقوق خانواده
ه، برخی از ، جلد اول، در بیان اهمیت تشکیل خانواد»زن و خانواده«) و یا در کتاب 155 : 1388

اللهی، زهرا (آیت آیات و احادیث بیان شده است.و بدون ذکر  وارفهرستمنافع و فواید ازدواج 
اي هشت فحهدر قالب یک درس چندص» سیري در مسائل خانواده«لف کتاب ؤ) و م29 :1391

  )44 :1381(طاهري،  مورد از اهداف ازدواج به همراه چند آیه و روایت را آورده است.
 

                                                 
در جمع مســئولین  3/5/1391و  16/5/1390هاي ي جمعیت در تاریخبرخی از ســخنان مقام معظم رهبري در باره -1

شمالی و در تاریخ 19/7/1391نظام و در تاریخ  سان  ست اندرکاران همایش  6/8/1392در جمع مردم خرا در جمع د
 ملی تغییرات جمعیتی ایراد شده است.
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 مفهوم شناسی ازدواج
معناى هب» زوج«است. از نظر لغت » ز ـ و ـ ج«ازدواج، مصدر باب افتعال، و حروف اصلى آن، 

شدن دو  از قرین و همراهعبارتست  ق)،1405(ابن منظور ،  رود.جفت، در مقابل فرد به کار می
(راغب  وزرمانند شب و  چیز با یکدیگر، چه مماثل باشند، مانند دو چشم و دو گوش، و چه متضاد،

کار رفته است. بر این اصفهانی). در مواردى، واژه زوج در معناى فرد، به شرط داشتن قرین، به
کنند؛ (ابن منظور، ق مىها زوجین اطالر، زوج و به هر دوى آناساس، به هریک از زن و شوه

 و در )53و45نجم/»(اَنّه خَلََق الزَّوجینِ الذَّکََر واألُنثیو«است: که در قرآن آمده چنان ق)1405
بر هم، ست که براساس آن براى مرد و زن در براا اصطالح عرف و شرع، ازدواج پیمان زناشویى

 ) 234 :12، ج 1375(مصطفوي،  آید.تعهّدات اخالقى و حقوقى پدید مى
مشتقّاتش  و» نکاح«بار، کلمه  23و مشتقّات آن و حدود » زوج«بار مادّه  80در قرآن، بیش از 

 )2 ، ج1390فرهنگ و معارف قرآن کریم،  مرکز (.کار رفته استبه
 

 تعریف خانواده
آید و وجود میهست از یک واحد اجتماعی که از ازدواج یک زن و یک مرد با خانواده عبارت«

 )9 :1363 قائمی،(  »نمایند. فرزندان حاصل از آن ازدواج، آن را تکمیل می
ابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی ست که به دلیل قرا خانواده گروهی«اند: گفته در تعریفی دیگر

 )2، 1350(عاملی،  »و اجتماعی یافته و تحت رهبري و ریاست مقامی واحد قرار گرفته است.
 

 ه ضرورت تشکیل خانواد
است. اسالم » خانواده«ي جوامع و ملل ترین گروه در میان همهابتدایی ترین و در عین حال مهم

طور مشروع و سالم تأمین به تشکیل خانواده اهمیت فراوانی داده است؛ تا نیازهاي طبیعی انسان به
 ت اجتماعی و اخالقی پرهیز شود.هاي روحی و مشکالگردد و از بحران
ي آن فرد، آرامش و )، که در سایه21(نساء/ داندیوند مقدس را میثاقی محکم میقرآن کریم این پ

 ي رحمت و عشق و محبّت در زندگی انسان است.تعادل روحی و روانی کسب کرده و مقدمه
 )21(روم/
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شده است؛ از جمله اینکه، ازدواج  تأکیدچنین در روایات فراوانی به اهمیت و نقش ازدواج هم
باعث پذیرش عبادات «، 2»عامل موثر در حفظ دین«، 1»بنایی محبوب نزد خداوند«

 دانسته شده است. 5»تعظیم سنّت نبوي«، و  4»تضمین رزق و روزي«،3»انسان
 م، خانوادهخانواده جایگاه مهر و محبّت و کانون اصلی تکوین شخصیت انسان است. در فرهنگ اسال

هاي جنسی، تولید و تربیت نسل، ایجاد صمیمیت و اي براي اقناع و ارضاي مشروع سائقهوسیله
انواده ختفاهم، تعاون و تعاضد، تکمیل و تکامل و آرامش روحی و روانی انسان است. در واقع 

ي اصلی و بنیادي اجتماعات بشري و ضامن سعادت فردي و اجتماعی بشر است و نقش هسته
     ي تمدن بشري دارد.ي مواریث فرهنگی و توسعهکمیل فرهنگ انسانی، اشاعهعظیمی در ت

 )7 : 1379 ساري،م(آزرمی س
 

 ازدواج در قرآن  هايمشوّق
باشد، اسالم نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با توجه به اینکه ازدواج مقدمه فرزند آوري می

اشاراتی داشته است که زدواج ارین فواید و منافع تاي از مهمزیادي دارد. قرآن نیز به پاره تأکید
 داریم.ها را بیان میبرخی از آن

 
 حفظ عفّت و پاکدامنی  .1

و زنان در  شود که مردانقرآن کریم ابتدا به ازدواج و تشکیل خانواده دستور داده و متذکّر می
 همسر نمانند.ي اسالمی بیجامعه

 )32(نور /...» کُمْ وَ الصَّاِلحینَ مِنْ عِبادُِکمْ وَ إِمائِ مِنْکُمْ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى« 
رتان همسر خود را همسر دهید، همچنین غالمان و کنیزان صالح و درستکامردان و زنان بى« 
 »را...

ریا و و بى ترین طرق مبارزه با فحشاء که ازدواج ساده و آسان،در این آیه به یکى دیگر از مهم
بساط گناه، باید از طریق  اره شده، زیرا این نکته مسلّم است که براى برچیدنتکلّف است، اشبى

 )456 : 14،ج 1375اشباع صحیح و مشروع غرائز وارد شد. (مکارم شیرازي ، 
اند؛ از مردهدر روایات متعدّدي به اهمیت ازدواج تصریح شده و اجر و ثواب فراوانی براي آن برش

      »اِلَی اهللاِ عزَّوَجَلَّ مِنَ التَّزویجِ ما بُنِیَ بَناءٌ فِی االِسالمِ اَحَبُّ«  ید:فرما(ص) می جمله پیامبر اکرم
 )3: 14ق، ج 1391 عاملی، (حر

                                                 
 )3، ص  14ق ، ج 1391(حرعاملی،» در اسالم دوست داشتنی تر از ازدواج نزد خدا نیست هیچ بنایی«پیامبر اکرم(ص):  -1
 )383، ص 3ق)، ج 1413(شیخ صدوق ، (» هر که ازدواج کند ، نصف دینش را حفظ کرده است.«قال رسول اهللا (ص): -2
 )7، ص 14ق ، ج 1391(حرعاملی،» دو رکعت نماز شخص متأهل از هفتاد رکعت نماز مجرد افضل است.« امام صادق (ع): -3
 )383؛ ص  3ق)، ج 1413کند شیخ صدوق ، (میتشکیل خانواده دهید که روزي شما را بیشتر « پیامبر اکرم(ص): -4
 )220، ص 100ق، ج 1404مجلسی، » ( ن روي گرداند از من نیست.ازدواج سنت من است، هر که از سنت م« پیامبر اکرم(ص): -5
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اي نیست که با ازدواج آباد شود. این روایت تر از آن خانه اي، هیچ بنایی آبادتر، با فضیلتهیچ خانه
گوید. می فرماید: آقا! اگر یک پسر و دختر را به هم برسانی و یک خانه یک چیز خاصی به ما می
است؟ این روایت  بیشترخانه کنی یا یک مسجد بسازي کدام فضیلتش را آباد کنی، یعنی صاحب

 )56 :1373(مظاهري،   ي تزویج آبادش کنی.وسیلههاي که بمی گوید: آن خانه
» کُم العُزّابرُذّالُ مَوتا« به عکس جوانی که بتواند زن بگیرد اما نگیرد، پیامبر (ص) فرمود: 

 ها ( مجرّدها) هستند.شما عزب هايترین مرده) یعنی پست7 : 14ق ، ج 1391(حرعاملی،
 

 ي آرامش و تسکینهمسران مایه .2
ي وجود زن در کنار ترین و اولین نتیجهشمارد و مهمي الهی میآفرینش همسر را آیهقرآن کریم 

 شمارد.و ایجاد تعادل روحی و روانی می» آرامش « مرد را احساس 
 )21(روم / » ِإلَیْها وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسُِکمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا«

 رامش یابید.آنکه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان هاى او ایو از نشانه
بخشد و درون سرکش و مضطرب او را آرام و پرتالطم جوان را آرامش می ازدواج روح آشفته

ي آن با قرار و آرامشی که دست داده، ي سعادتی است که آدمی در سایهکند؛ و این خود زمینهمی
 )45 :1381رود. ( طاهري، ي خود به پیش میقصدهاي ارزندهها و مبه سوي هدف

رده باشد، از آنجا که ازدواج یک نیاز طبیعی و فطري است، انسانی که نیازهاي خود را برطرف ک
 اما ازدواج نکرده باشد، بدون تردید احساس کمبودي در زندگی خواهد داشت.

نشاط، مأیوس، پریشان و هاي بیموالً انساناند، معافراد مجرّد که به زندگی انفرادي خو گرفته
ها به سختی از خوابند؛ صبحها راحت نمیي کار و تالش ندارند؛ شبباشند؛ حوصلهدرونگرا می

 ندارند.» امید و آرامش«دهند؛ و در یک کالم خیزند؛ جواب مردم را با تندي میرختخواب برمی
 )155 : 1388(بابازاده، 

اند. دگی شدهافرادي که ازدواج نکرده اند، دچار ضعف اعصاب و ناتوانی و پژمرتجربه نشان داده، 
 شود.ي ازدواج سکون و آرامش و تعادل روحی و روانی براي فرد حاصل میدر سایه

اجتماعی.  این آرامش و سکونت هم از نظر جسمی است و هم از نظر روحی، هم از جنبه فردي و نیز
گذارد، شخصیت ي زندگی خانوادگی میي مجّردي گام به مرحلههنگامی که انسان از مرحله

کند و این است معنی احساس آرامش در یابد و احساس مسئولیت بیشتري میاي در خود میتازه
 )50 : 1389( قنواتی،  ي ازدواج.سایه

 

  



 

 
 

 

 ٩٢و ٩١ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                               ٨٤

 
 کسب معنویات و فضایل اخالقی .3

ست. فرد معنوي هر یک از اعضاي خانواده ایکی از اهداف اصلی تشکیل خانواده، رشد اخالقی و 
هاي فساد را از خود دور کرده، مهر و عشق به همسر و فرزندان در وجودش با تشکیل خانواده زمینه

 گردد.پدیدار می
 )21(روم/» مٍ یَتَفَکَّرُونذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْ  وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ َموَدَّةً وَ رَحْمَۀً إِنَّ فی«...
 »کنند!فکّر مىتهایى است براى گروهى که میان شما مودّت و رحمت قرار داد در این نشانه ...و در« 

ز جمله ایثار اخانواده نه تنها جایگاه مهرورزي و محبّت است، بلکه بسیاري از صفات اخالقی دیگر 
ي پذیري و... در سایهها، مسئولیتو از خودگذشتگی، وفاداري، حسن خلق، مدارا، تحمّل سختی

 شود.ایجاد خانواده تمرین شده و در وجود فرد نهادینه می
که  شودزدواج سبب میها است؛ زیرا اها و پلیديازدواج، بهترین عامل نجات یک جوان از آلودگی

ی در هنگام هواهاي آدمی تحت قید و بند درآمده، چشم و دیگر اعضا از لغزش مصون بمانند؛ و آدم
 )45: 1381همسرش نزدیک شده و خود را اقناع نماید. (طاهري ،  فشار غریزه به محرم راز و

ج  ق ،1391(حرّعاملی،» مَن تَزَوَّجَ َاحرَزَ نِصفَ دِینِه «فرماید: اینجاست که پیامبر اکرم(ص) می
 ) هرکس ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده است.15 : 14

 
 زن و مرد پوشش یکدیگر .4

ها ها و زشتیاس یکدیگرند؛ یعنی پوششی هستند که یکدیگر را از بدياز دیدگاه قرآن زن و مرد لب
 ی فرماید:حفظ کرده و باعث حفظ شرف و حیثیّت و دین یکدیگر در جامعه خواهند بود. آنجا که م

 )187(بقره / ... »  هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَُهن«...

 »آنها (هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید).آنها لباس شما هستند؛ و شما لباس «...
کند، و از سوى لباس از یک سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشیاء به بدن حفظ مى

ر آیه فوق دست براى تن آدمى، این تشبیه که ا پوشاند، و از سوى سوم زینتىدیگر عیوب او را مى
 )650 : 1،ج 1375یرازي ، آمده اشاره به همه این نکات است. (مکارم ش

آرامش  وسیله راحت و ،پوشانندکنند، عیوب هم را مىدو همسر یکدیگر را از انحرافات حفظ مى
 )650 : 1،ج 1375شود. (مکارم شیرازي ، یکدیگرند و هر یک زینت دیگرى محسوب مى

عانی لباس می از باشند؛ یکاز نظر قرآن نه تنها زن و مرد آرام بخش ، بلکه زینت یکدیگر نیز می
 )182 : 1373(مظاهري، است.» زینت« در این آیه شریفه 
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 وسعت و برکت در زندگی   .5
گوید فقر نباید مانعی براي ازدواج باشد ؛ بلکه اقدام به تر میقرآن کریم با قاطعیت هر چه تمام

ین زندگی خداوند تأمگشا خواهد بود؛ زیرا ، راهجود فقر، در صورت توکل بر خداوندازدواج با و
 چنین زوجی را وعده داده است.

 فَْضلِهِ َو مْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ ِمنْمِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِباِدکُمْ وَ إِماِئکُ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى«
 )32نور / »(اللَّهُ واسِعٌ عَلیم

ارتان را  چنین غالمان و کنیزان صالح و درستکهمسر خود را همسر دهید، هممردان و زنان بى«  
دهنده و یشسازد؛ خداوند گشانیاز مىاگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بى

 »آگاه است!
شکیل خانواده تازدواج و عمومى و بهانه همگانى براى فرار از زیر بار  از آنجا که یک عذر تقریباً

قر و تنگدستى از ف«فرماید: قرآن به پاسخ آن پرداخته مى ،ستا مساله فقر و نداشتن امکانات مالى
ند آنها را از خداو ،چرا که اگر فقیر و تنگدست باشند ،شان بکوشیدآنها نگران نباشید و در ازدواج

لیم عخداوند واسع و  هست، چرا کهو خداوند قادر بر چنین کارى  سازدفضل خود بى نیاز مى
 )458 :14، ج 1375مکارم شیرازي ،و همه را مشمول فضل و کرم خود قرار خواهد داد. ( است؛

دواج با نیّت الهی ست که باید براي خدا و تقّرب به حق انجام گیرد؛ انجام ازا ازدواج از جمله اموري
اي که پروردگار در گونهبود، به اهدي حمایت و اعانت حضرت حق خوسبب خیر و برکت و مایه

 1381ها به آنها مدد رسانده و برایشان سعادت و برکت می آفریند. (طاهري، تنگناها و گرفتاري
:47( 

 )32نور / »( سِعٌ عَلیمیُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضِْلهِ وَ اللَّهُ وا«... فرماید: گونه است که میاین
هَ فَقَد اَساءَ الظَّنَّ باِهللاِ عَزَّ مَن تَرَكَ التَّزویجَ مُخالِفَهَ العیلَ « می فرماید:در روایتی پیامبر اکرم (ص) 

مند شدن ازدواج نکند، نسبت هرکس از ترس عیال )155 : 14ق ، ج 1409محدث نوري ، »( لَّوَجَ
 به خداي عزّوجل سوءظنّ دارد.

 
 حفظ نسل  .6

انسان  به توالد و تناسل مشغولند؛ در این میاني طبیعی خود ي موجودات بر اساس غریزههمه
نوع خود  ي، به نیروي عقل و تفکّر نیز ممتاز گشته است، پس به بقاعالوه بر فطري بودن مسئله

نده شدن در عنوان عاملی مهم و حیاتی براي بقاي نوع انسان و پراک، بهتوجه ویژه دارد. ازدواج
 زمین مورد توجه قرآن قرار دارد.

، مردان و زنان فراوانى (در روى ) و از آن دو1نساء / ...» ( وَ بَثَّ مِنْهُما رِجاالً کَثیراً وَ نِساءً «... 
 . زمین) منتشر ساخت

تان براى شما و از همسران» دَة ... وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْواجِکُمْ بَنینَ وَ حَفَ«... فرماید: و یا آنجا که می
 )72هایى به وجود آورد. (نحل / نوهفرزندان و 
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آیند. ه شمار میمقصود اولی از ازدواج، تناسل و بقاي نوع انسانی است و امور دیگر، مقاصد ثانوي ب

 )90، ص 1383(طلعتی ، 
نحل / »( نِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ یَکْفُرُونأَ فَبِاْلباطِلِ یُؤْمِنُونَ وَ بِ«... و در پایان این آیه خداوند می فرماید : 

72 ( 
دان و مقصود از نعمت همان است که همسرانى از جنس خود بشر براى ایشان درست کرد، و فرزن

ها است، زیرا اساسى، ترین و آشکارترین نعمتچون این از بزرگ ،هایى از همسران پدید آوردنوه
ى تشکیل شود، و اگر آن نبود مجتمعست که ساختمان مجتمع بشرى بر آن بنا مىا تکوینى

سعى  وآمد، و تشریک در عمل نمى یافت، و این تعاون و همکارى که میان افراد هست پدیدنمى
ن رابطه آرى اگر بشر ای رسید.شد، و در نتیجه بشر به سعادت دنیا و آخرت خود نمىمیسّر نمى

هر وسیله  هبتکوینى را که خدا به او انعام کرده قطع کند و این رشته پیوند را بگسلد، آن وقت 
شود، جمعش جمع نمى ،متوسل گردد، جا پر کن این رابطه تکوینى نگشته ،دیگرى که فرض شود

 ق،1417ست. (طباطبایی، ا و با متالشى شدن جمع بشر و پراکندگى وحدتش، هالکتش قطعى
 )297 : 12ج 

ده و آن اشاره شگاه به ارتباط ازدواج و حفظ نسل در منابع روایی و فقهی شیعه و اهل سنت گه
تَزَوَّجوا « فرمایند: ول گرامی اسالم در حدیثی زیبا میساند. چنان که ررا از فضائل ازدواج نامیده

ازدواج کنید که من در روز  )14ق،ج 1391حرّعاملی، »(فَاِنّی مُکاثِرٌ بِکُمُ االُمَمَ غَداً یَومَ القیامَه
 جویم.ها برتري میقیامت به زیادي شما نزد دیگر امت

 
 راهبردهاي تشویقی قرآن براي فرزندآوري

ترین اهداف ازدواج که در واقع از اهداف خلقت هم شمرده طور که گفتیم یکی از مهمهمان
م و تداوم حیات بشري است. قرآن کریم در آیات متعددي به این مه» حفظ نسل « شود، می

ز آنها را ذکر اتی داشته است؛ که برخی اپرداخته و به پاره اي از فواید گوناگون فرزندآوري اشار
 کنیم.می

 
 ، نعمت و منّت الهی بر مردمحفظ نسل. 1

 فرماید:هاى پروردگار و تحریک حس شکرگزارى قوم شعیب میخداوند براي یادآورى نعمت
 )86(اعراف / ...» وَ اذْکُرُوا إِذْ کُنُْتمْ قَلیالً فَکَثَّرَکُم«... 
 »زمانى را که اندك بودید، و او شما را فزونى داد.و به خاطر بیاورید «...

عنوان منّتی الهی آنان آورد و بها به یادشان میرفزونی جمعیت آنان  بینیم، قرآنطور که میهمان
 خواند.می را به شکر و سپاس فرا

 فرماید:داند، آنجا که میو نیز فرزند را موهبتی الهی می



 
 
 
 
 
 

 ٨٧                                                              های تشوییق قرآن کریم پیرامون فرزندآوریراهربدها و سیاست

 (        »شاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورالسَّماواتِ وَ الْأَْرضِ یَخْلُقُ ما یَشاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَلِلَّهِ مُلْکُ « 
 )49شوري / 

آفریند؛ به هر کس بخواهد مى  ها و زمین از آن خداست؛ هرچه رامالکیّت و حاکمیّت آسمان« 
 ».بخشد و به هرکس بخواهد پسراراده کند دختر مى

طوري که حتی ست که دختران و پسران هدیه اي الهی هستند؛ بها دلیل روشنی» هبی«تعبیر به 
ت فرزند اي موارد از خداوند درخواس، درپاره(ع) (ع) و ابراهیم چون زکریاپیامبران الهی هم

 )39و ابراهیم/ 38آوردند. (رك: آل عمران/کردند و براین موهبت شکر خدا را به جاي میمی
ا مرا تنها مدتی صاحب فرزند نشد، بگوید: خدای هرگاه یکی از شما پس از«(ع) فرمود: امام صادق

تبدیل  (درنداشتن فرزند) را با تفکرممزاري گپس شکر که تو بهترین وارثان هستی.درحالی مگذار،
ت ز وحشتا با آنان مأنوس شوم؛ ا چه پسر و چه دختر، عطا فرما، مکن. به من جانشینی درست،

اشم. (حرّ عاملی، بدرامان بمانم؛ و با آنان از تنهایی بیرون آیم و تورا هنگام اتمام نعمت شکرگزار 
 )368 : 21ق،ج 1391

 
 آرزوي پیامبران و بشارتی الهی  داشتن فرزند، .2

ا تقبل کاري بیت المقدّس سپرده شد، حضرت زکرّیا سرپرستی او ر(س) به خدمت آنگاه که مریم
شد، تا آنجا که تر میشد، آثار عظمت و جالل در وي نمایانبر سّن مریم افزوده میکرد. هرچه 

شد، غذاي جالب و خاصّی نزد او هر زمان زکریّا وارد محراب می« گوید:ي او میقرآن در باره
 )37(آل عمران /  »یافتمی

این از « مریم گفت: » ؟ این غذا را از کجا آوردي« ي آن غذاها با تعجب پرسید: زکریّا با مشاهده
 )37آل عمران / » ( حساب می دهد.طرف خداست و او هر که را بخواهد، روزي بی

ِمنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّۀً طَیِّبَۀً إِنَّکَ  هُناِلکَ دَعا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لی« فرماید: در ادامه خداوند می
 )38آل عمران/»(سَمیعُ الدُّعاء

خواند و عرض  ) پروردگار خویش راا مشاهده آن همه شایستگى در مریمجا بود که زکریّا، (بدر آن« 
 »شنوى!مى اى (نیز) به من عطا فرما، که تو دعا راخداوندا! از طرف خود، فرزند پاکیزه«کرد: 

 کند: آنگاه خداوند دعاي او را این گونه اجابت می
مَۀٍ مِنَ اللَّهِ وَ ُمصَدِّقاً بِکَلِ اللََّه یُبَشِّرُكَ بِیَحْیى قائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْرابِ أَنَّفَنادَتْهُ الْمَالئِکَۀُ وَ هُوَ « 

 )39(آل عمران /» سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِیا مِنَ الصَّالِحین
 را به خدا تو و هنگامى که او در محراب ایستاده، مشغول نیایش بود، فرشتگان او را صدا زدند که:

د؛ و کند؛ و رهبر خواهد بو] را تصدیق مىدهد؛ (کسى) که کلمه خدا [مسیحبشارت مى» یحیى«
 » و پیامبرى از صالحان است.  هاى سرکش برکنار از هوس
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خستین (ع)، بعد از اداى رسالت خویش در بابل از آنجا هجرت کرد؛ و ن و نیز حضرت ابراهیم

احب فرزندى صفرزند صالحى به او عطا فرماید، زیرا تا آن روز تقاضایش از پروردگار این بود که 
 نشده بود.

فَبَشَّرْناهُ ِبغُالٍم « گوید:نخستین آیه مورد بحث سخن از اجابت این دعاى ابراهیم به میان آورده، مى
 )101(صافات / » حَلیم

 »ما او را به نوجوانى حلیم و بردبار و پر استقامت بشارت دادیم.« 
م (ع) طبق ن نوجوان مورد بشارت خداوند، اسماعیل(ع) بود. سرانجام فرزند موعود ابراهیبله، آ

راه بود روشن ها چشم بهبشارت الهى متولد شد، و قلب پدر را که در انتظار فرزندى صالح سال
 .ساخت

(ع)  اهیمشامل حال ابر و باز در سنین پیري، بار دیگر لطف و فضل الهی با بشارت فرزندي دیگر
 .ردیدگ -به فرزند دار شدن نداشت يکه هیچ امید-» ساره « و همسرش 

 )71(هود /...» وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهیمَ بِالُْبشْرى« 
 »هاى ما نزد ابراهیم آمدند در حالى که حامل بشارتى بودند.فرستاده« 

 .ودندب» اسحاق« و شایسته به نام  آري، آنان حامل بشارت فرزندي پاك
 )71(هود / » إِسْحاقَ یَعْقُوبَ  وَ امْرَأَتُهُ قائِمَۀٌ فَضَحِکَتْ فَبَشَّرْناها ِبإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ« 
دادیم که  در این هنگام همسر ابراهیم (ساره) که در آنجا ایستاده بود خندید. به او بشارت« 

 »گردد.ق متولد مىاسحاق از او متولد خواهد شد و پس از اسحاق، یعقوب از اسحا
 

 نقش فرزندآوري، در اقتصاد، کار و تولید ملی .3
کوشند تا با کشف برخی قوانین، معیت، میشناسان مخالف افزایش جبیشتر اقتصاددانان و جامعه

وضعیت  در کشورهاي غربی، شود.کلی باعث فقر و بدبختی می طورثابت کنند که جمعیت زیاد، به
ها ادهموجب شده که روند خانو بیشترخاص دنیاي صنعتی و میل به ارتقاي سطح زندگی و رفاه 

ز براي حفظ وسایل راحتی و آسایش خود، ا تر میل نماید و لذاکوچک هايبه سوي خانواده
 )57 : 1348ري اجتناب نمایند. (کیهان، آوبچّه

م و بیش کبهداشت و تنظیم خانواده، در طی پنجاه سال اخیر در بسیاري  از کشورها  هايفعالیت
ها به ویژه کشورهاي ي دولتي برنامهبه جریان افتاده و هنوز هم کامالً فعّال است و در سرلوحه

ویژه جوامع مسلمان و ه، قرار دارد. اما در این میان، بسیاري از مجامع دینی، بدر حال توسعه
اند. (طلعتی، واده نگریستههاي تنظیم خانشمندان مسلمان، همواره با نگاهی بدبینانه، به برنامهدان

1383 :58( 
ي اقتصادي داند، بلکه آن را عاملی براي توسعهقرآن کریم نه تنها افزایش جمعیت را باعث فقر نمی

 شمارد.و امکانات می وري بیشتر از منابعو نیروي کار و تولید و بهره



 
 
 
 
 
 

 ٨٩                                                              های تشوییق قرآن کریم پیرامون فرزندآوریراهربدها و سیاست

آنجا که  ، عاملی براي فخرفروشی و غرور ملّی اقوام و قبایل بوده است؛ تابیشترگاهی جمعیت 
 اند:دانستهي تقّرب خود به خداوند میرا نشانه بیشترداشتن جمعیت 

 )35(سبا/ » نَ وَ قالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْواالً وَ أَوْالداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبی«  
 »تر است، و عذاب نخواهیم شد.و فرزندان ما بیش و گفتند: اموال«

ت و از جمله ثرو ،شدندمنکران دعوت انبیاء براى اثبات برترى خود به هر چیزي متوسل مى
هاده، و هم نیروى هم اموال فراوان در اختیار ما ن ،گفتند خداوند به ما محبّت داردفرزندان آنها می

و ما «است؛  او انسانى بسیار، و این دلیل بر لطف او در حق ما و نشانه مقام و موقعیّت ما در نزد
 )107: 18ج  ،1375، (مکارم شیرازي »ها) هرگز مجازات نخواهیم شد!(نورچشمى

و براى تحریک حس شکرگزارى قوم شعیب(ع)، هاى پروردگار اي دیگر، براي یادآورى نعمتدر آیه
 گونه آمده: این
 )86(اعراف / ...» وَ اذْکُرُوا إِذْ کُنُْتمْ قَلیالً فَکَثَّرَکُمْ «... 
د و نیروى تان را زیاد کرخداوند جمعیت ،به خاطر بیاورید هنگامى که شما افراد کمى بودید« 

 »تر ساخت.فزون انسانى شما را
در  ،کننداى که امروز مىخالف تبلیغات حساب نشدهرشود که بق استفاده مىضمنا از جمله فو

به  تواند سرچشمه قدرت و عظمت و پیشرفت جامعه باشد، البتهاکثر موارد کثرت نفرات، مى
م شیرازي هاى منظّم، زندگى آنها از نظر مادى و معنوى تأمین گردد. (مکارشرطى که با برنامه

 )252:  6 ج ،1375
 

 فرزند یار و مددکار انسان .4
 فرماید : اسرائیل میخداوند در بیان الطاف الهی به قوم بنی

 )6(اسراء /  »وَ أَمْدَدْناکُمْ بِأَْموالٍ وَ بَنینَ وَ جَعَلْناکُمْ أَْکثَرَ نَفیرا«... 
که نانچم؛ آنوسیله اموال و ثروت سرشار و فرزندان و نفرات بسیار تقویت نمودیهو شما را ب«...

 »نفرات شما بر نفرات دشمن فزونى گرفت.
 )12نوح / » (لْ لَکُمْ أَنْهاراً وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَ« 
اختیارتان  هاى سرسبز و نهرهاى جارى درو شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغ« 

 »قرار دهد.
ست ا زىبه معناى رساندن مدد به دنبال مدد دیگر است، و مدد به معناى هر چی» امداد« کلمه

هاى ابتدایى ترین کمککه آدمى را در رسیدن به حاجتش کمک کند، و اموال و فرزندان نزدیک
 )30 : 20ق، ج 1417ویش است. (طباطبایی ،هاى خبراى رسیدن جامعه انسانى به هدف

نعمت بزرگ معنوى و پنج نعمت بزرگ مادى به آنها وعده داده، نعمت بزرگ به این ترتیب یک 
هاى مادى: ریزش کفر و عصیان است، اما نعمتشدن از آلودگىمعنوى بخشودگى گناهان و پاك

هاى هاى انسانى)، باغهاى مفید و به موقع و پر برکت، فزونى اموال، فزونى فرزندان (سرمایهباران
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ى آب جارى آرى ایمان و تقوى طبق گواهى قرآن مجید هم موجب آبادى دنیا پر برکت، و نهرها

 )70: 25،ج1375، یرازيو هم آخرت است. (مکارم ش
سالى ، خشکدر بعضى از روایات آمده است که وقتى این قوم لجوج از قبول دعوت نوح سر باز زدند

تر گشتند و کم ك شدند، زنان عقیمو قحطى آنها را فرا گرفت، و بسیارى از اموال و فرزندانشان هال
ما دفع خواهد آوردند، نوح به آنها گفت: اگر ایمان بیاورید همه این مصائب و بالها از شبچّه مى

چنان سرسختى نشان دادند تا عذاب نهایى فرا رسید و شد، ولى آنها اعتنایى به او نکردند و هم
 )70: 25، ج1375همه را درو کرد! . (مکارم شیرازي ، 

 و در جایی دیگر می فرماید:
 )133شعراء /»( أَمَدَّکُمْ بِأَْنعامٍ وَ بَنین« 
 »شما را به چهارپایان و نیز پسران (الیق و برومند) امداد فرموده؛«

هاى مادى نخست این تعبیر در آیات مختلف قرآن تکرار شده است که به هنگام برشمردن نعمت
دهنده اموال که حافظ و نگاهبان و پرورش» نیروى انسانى« کند، بعد به اشاره مى» اموال« به 

 ترى برخوردار باشد.رسد، نه اینکه اموال از اهمیت بیشنظر مىاست، و این یک ترتیب طبیعى به
 )296: 15، ج 1375(مکارم شیرازي ،

 نویسد:در این خصوص می» ا...الْمالُ وَ الْبَنُونَ زینَۀُ اْلحَیاةِ الدُّنْی« کهف  46تفسیر نمونه ذیل آیه 
شده  هاى زندگى دنیا گذاردهترین سرمایهدر حقیقت در این آیه انگشت روى دو قسمت از مهم

سیدن به رچرا که براى » نیروى انسانى« و » نیروى اقتصادى«است که بقیه به آن وابسته است، 
تخت قدرت  آنها که بر هر مقصودى از مقاصد مادى حتماً این دو نیرو الزم است، و به همین دلیل

هاى گذشته هر کس کنند، مخصوصاً در زمانآورى این دو نیرو مىسعى در جمع ،نشینندمى
صلى اکرد، چرا که آنها یکى از دو رکن ترى داشت خود را نیرومندتر احساس مىفرزندان بیش

 )445: 12، ج1375ادند. (مکارم شیرازي ، دقدرت او را تشکیل مى
» هُ وَلَدٌ یَستَعیُن  بِهِملَمِن سَعادَهِ الرَّجُلِ اَن یَکونَ « فرماید:در روایتی گهربار می (ع) امام سجاد

 ) 257 :  5وکلینی ، ج  356 : 21ج  ق،1391(حرّعاملی، 
 کار او باشند.یعنی از سعادت مرد این است که فرزندانی داشته باشد که کمک

 
 فرزند، زینت و آراستگی دنیا .5

اده زمان تولد و حتی قبل از تولد ( در عالم رحم) موجب شادي و هیجان در خانوکودك در 
 شود. می

تر و بهداشت روانی آنها را افزایش نشاط حاصل از وجود فرزند، روابط همسران را گرم و صمیمی
گی و خست ي او، غم و اندوهکودکانه هايي شاداب و بازي ها و خندهکند. نگاه به چهرهتأمین می

 ، نشاط و سرزندگی را در محیط خانه می پراکند.روزانه را از والدین دور کرده
 )46(کهف / » اَلْمالُ وَ الَْبنُونَ زینَۀُ الْحَیاةِ الدُّنْیا...« 
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کند، مى ست مشخصا این آیه موقعیت مال و ثروت و نیروى انسانى را که دو رکن اصلى حیات دنیا
 »نت حیات دنیا هستند.اموال و فرزندان زی« گوید: و مى

شوند شکار مىهاى درخت وجود انسان آهایى معطّر و زیبا، بر شاخهها و گلفرزندان به مانند شکوفه
 . 

ارد و همه، دهاى بشر عالقه به مال و فرزند خواهد بگوید که هر چند دلنوعی میالبته این آیه به
زند شان براساس آن دور مىرا دارند و آرزوهايمشتاق و متمایل به سوى آنند و انتظار انتفاع از آن 

رود ندارند، و ىو لیکن زینتى زودگذر و فریبنده هستند که آن منافع و خیراتى که از آنها انتظار م
نیستند.  بلکه صد یک آن را واجد ،سازندهمه آرزوهایى را که آدمى از آنها دارد برآورده نمى

 )318 : 13ق، ج 1417(طباطبایی، 
 

 هانتایج و یافته
باشد، ستوده ا آیاتی روشنگر، ازدواج و تشکیل خانواده را که مقدمه فرزندآوري میبقرآن کریم،  -1

 و ضمن بیان فواید و اهداف ازدواج، به فرزندآوري و افزایش جمعیت ترغیب کرده است.
معنویات، افزایش واج حفظ عفّت و پاکدامنی، رسیدن به آرامش و کسب ترین اهداف ازدز مهما  -2

 روزي و برکت در زندگی و حفظ و تداوم نسل می باشد.
گذار تأثیرنّت الهی، بشارتی براي پیامبران، عاملی مهم و معنوان یک نعمت و فرزندآوري نیز به  -3

باشد، در قرآن از زینت زندگی دنیا، که موجب امید و نشاط خانواده می در اقتصاد و تولید ملی،
 ي برخوردار است.ااهمیت ویژه

 جمعیت پیشرشد کاهش چالش غلط، به سمت  هايي ما با سیاستیطی که جامعهدر شرا -4
ي آینده راه می رود، شناخت و بازگشت به اصول راهبردي قرآن کریم، می تواند چراغی روشن فرا

 مان باشد.امیدبخش کشور عزیز و اسالمی
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 95-111 | 92و  91شماره  | 1394 وم، بهار و تابستاندسال بیست و  | فصلنامه جمعیت
 

براساس  بررسی تحوالت فرزندآوري در ابعاد اجتماعی، جمعیتی
 1390و  1385هاي سرشماري

 
 1 علی اکبر محزون

 چکیده
اي هاي نمونهاز داده در این مقاله به بررسی وضعیت فرزندآوري زنان حداقل یکبار ازدواج کرده با استفاده     

 1385هاي عمومی نفوس و مسکن منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از افراد و خانوارهاي سرشماري
هایی نمایا فرد) که نمونه 1,481,586خانوار و  423,637( 1390فرد) و  1,367,310خانوار و  345,799(

باشند پرداخته شده است. براي این منظور، پس از طی مراحل می» کل کشور«براي این منظور در سطح 
دنیا آورده هاي الزم، وضعیت تعداد کل فرزندان زنده بهها و کدگذاريسازي دادهاولیه در خصوص آماده

فوت و بدون همسر در  نان داراي همسر، بدون همسر در اثراند (زتوسط زنانی که حداقل یکبار ازدواج کرده
وري عبارتند از: اثر طالق)، در ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. این ابعاد براي وضعیت فرزندآ

و  بررسی مکانی در سطح کل کشور، نقاط شهري«، »بررسی تغییرات در طول زمان بین دو سرشماري«
 1350د از و بع 1350ی در زنان دو گروه جمعیتی متفاوت یعنی متولدین قبل از بررس«،  »نقاط روستایی

عه اجتماعی جامـ  بررسی در اقشار شغلی«، »بررسی برحسب سطوح استاندارد تحصیلی زنان«، »شمسی
 ».شامل: اقشار باال، قشر متوسط جدید، قشر متوسط سنتی و اقشار کارگري و پایین

ن فرزند و و شاخص کلیدي یعنی به دنیا آوردن حداکثر یک فرزند (شامل بدودر ادامه، با تعریف د     
دنیا (البته با مالحظه زوجین تازه ازدواج کرده) و به» فرزنديتمایل به کم«فرزند) به عنوان شاخصی از تک

در شاخص  به بررسی وضعیت این دو» تمایل به فرزند بیشتر«عنوان شاخصی از آوردن حداقل سه فرزند به
 هاي مختلف جامعه پرداخته شده است.گروه
و  1385ماري دست آمده در این بررسی، تمایل به فرزند کمتر در فاصله بین دو سرشبراساس نتایج به     

هاي جدیدتر (متولدین بعد از تر از نقاط روستایی است، در نسلبیشتر شده، در نقاط شهري بیش 1390
همچنان  طوري که با مالحظات مربوط به زوجین تازه ازدواج کرده نیز) به شدت افزایش یافته به1350

اجتماعی -شغلی گیر خواهد بود، با باال رفتن سطح تحصیالت زنان افزایش پیدا نموده و در اقشارتفاوت چشم
سنتی است.  تر از قشر متوسطبه ترتیب براي قشر متوسط جدید، اقشار کارگري و پایین و اقشار باال بیش

 باشد.ي فوق میدست آمدهمقابل، تمایل به فرزند بیشتر نیز عکس نتایج بهدر 
 

دنیا ده بهاجتماعی، قشربندي اجتماعی، فرزندان زنـ  فرزندآوري، قشربندي شغلی: واژگان کلیدي
 مده.آ

                                                 
 کارشناس ارشد جمعیت شناسی -1
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 طرح مسأله مقدمه و

 هاي زندگی بشري،موضوع تحوالت جمعیتی و نقش بسیار حائز اهمیت آن در تمامی حوزه
ریزان گران، برنامههاي اخیر مورد توجه پژوهشست که در ادوار مختلف به ویژه در سالا موضوعی

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشورمان قرار گرفته است. و سیاستگذاران بخش
دهاي ز و فرودر این میان، تحوالت مربوط به فرزندآوري بیش از هر عامل دیگري در تغییرات و فرا

کننده توجه ویژه مسئولین و هاي گوناگون جمعیتی نقش داشته و همین امر، تبیینشاخص
 باشد.بط با موضوع جمعیت میهاي تخصصی مرتمحققین در هر یک از حوزه

از این رو، بر آن شدیم تا با کنکاش در برخی ابعاد اجتماعی، جمعیتِی تحوالت فرزندآوري و در 
گذار تأثیر، ضمن حفظ روایی و اعتبار الزم، نسبت به شناسایی عوامل حد بضاعت آمارهاي موجود

در حقیقت، سؤال اصلی این تحقیق به بررسی  هاي مربوطه اقدام نماییم.در تغییرپذیري شاخص
شود که با بررسی نوسازي و مدرنیزاسیون بر رفتارهاي باروري مربوط می تأثیرهاي مرتبط با نظریه

سویی با فرایند زمانی شهرنشینی، هم تأثیرستجوي پاسخ به سؤاالتی نظیر: ابعاد مورد نظر، در ج
توسعه و تغییرات سبک زندگی، افزایش سطح تحصیالت زوجین و طبقه اجتماعی سرپرستان 

هاي چنین، بررسی نظریهباشیم. همخانوارها بر فرزندآوري زنان حداقل یکبار ازدواج کرده می
باروري در کشور نیز از اهداف این تحقیق بوده که با بررسی تغییرات در کاهش 1گراییهممرتبط با 

هاي جمعیتی مورد مطالعه در این مقاله اعم از شهري و روستایی، متولدین فرزندآوري در گروه
اجتماعی در فاصله بین دو سرشماري ـ  ، سطوح مختلف تحصیلی و اقشار شغلی1350قبل و بعد از 

 ن تغییرات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.ای گراییهم ،1390و  1385
اي منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از افراد و خانوارهاي هاي نمونهلذا براي این منظور، از داده

براي بررسی وضعیت فرزندآوري در بین  1390و  1385هاي عمومی نفوس و مسکن سرشماري
هایی نمایا براي دهد نمونهها نشان میکه بررسیبار ازدواج کرده استفاده شده زنان حداقل یک

اي ها به اطالعات نمونهدر واقع، با این داده باشند.می» کل کشور«دستیابی به این هدف در سطح 
یابیم که تحلیل آن به یدست م» زایی تا زمان سرشماريباروري طول عمر یا سابقه زنده«

 تبیین رفتار باروري زنان کمک خواهد نمود.
ها و سازي دادهي اولیه در خصوص آمادههاي مذکور وپس از طی مراحل پیچیدهبا استفاده از داده

به بررسی  یابی به هدف تحقیقهاي مورد نظر براي دستخصهاي الزم، ضمن تعریف شاکدگذاري
شناسی و نتایج هاي مختلف جامعه پرداخته شده که روشهاي مذکور در گروهوضعیت شاخص

 گردد.هاي بعدي این مقاله ارائه میر بخشحاصله د
 

                                                 
1. Convergence 



 
 
 
 
 
 

 ٩٧                                                                       ... براساس یتیجمع ،یدر ابعاد اجمتاع یتحوالت فرزندآور  برریس

 هاي تحقیقداده
اي منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از افراد و خانوارهاي هاي نمونهدر این تحقیق، از داده

براي بررسی وضعیت فرزندآوري زنان  1390و  1385هاي عمومی نفوس و مسکن سرشماري
هایی نمایا براي دهد نمونهها نشان میبررسی بار ازدواج کرده استفاده شده کهحداقل یک

نیز  2همانطور که در درگاه ملی آمار باشند.می 1»کل کشور«یابی به این هدف در سطح دست
فرد در قالب  1,367,310شامل اطالعات  1385اشاره شده، تعداد رکوردهاي نمونه براي سال 

خانوار  423,637فرد در قالب  1,481,586شامل اطالعات  1390خانوار و براي سال  345,799
 باشد.می

 
 روش تحقیق

توان آن می هاي موجود بوده و از لحاظ تکنیکی نیزروش تحقیق در این مطالعه،تحلیل ثانویه داده
 بندي نمود.هاي اطالعاتی دستهکاوي آماري در رکوردهاي بانکهاي توصیفی دادهرا جزو تکنیک

اند بار ازدواج کردهفرزندان زنده به دنیا آورده توسط زنانی که حداقل یکاز آنجا که بررسی وضعیت 
عاد گوناگون (اعم از زنان داراي همسر، بدون همسر در اثر فوت و بدون همسر در اثر طالق) در اب

هاي فردي در رکوردهاي افراد نمونه اعم از شهري مورد نظر بوده، از نتایج سؤاالت مربوط به ویژگی
ره یا مدرك یی، بستگی با سرپرست خانوار، جنس، سن یا سال تولد، وضع سواد، کد پایه دوو روستا

جموع دنیا آورده (متحصیلی، کد شغل، وضع شغلی، وضع زناشویی، تعداد کل فرزندان زنده به
 ستفاده شده است.ا 1390و  1385هاي اي سرشماريتعداد دختر و پسر) در رکوردهاي نمونه

زایی تا باروري طول عمر یا سابقه زنده«اي مربوط به هاي نمونهن تحقیق دادهدر واقع، در ای
ضعیت که این ابعاد براي و در ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است» زمان سرشماري

نی در بررسی مکا«، »بررسی تغییرات در طول زمان بین دو سرشماري«فرزندآوري عبارتند از: 
یعنی  بررسی در زنان دو گروه جمعیتی متفاوت«، »ري و نقاط روستاییسطح کل کشور، نقاط شه

ز سال اساله در زمان سرشماري (متولدین قبل و بعد  40از  کمترساله و بیشتر یا  40جمعیت 
-بررسی در اقشار شغلی«، »بررسی برحسب سطوح استاندارد تحصیلی زنان«، »شمسی) 1350

ارگري و ار متوسط جدید، اقشار متوسط سنتی و اقشار کاجتماعی جامعه شامل: اقشار باال، اقش
 ».پایین

نتایج به دست آمده و با مقایسه نتایج مربوط به دو سرشماري مختلف در این  اعتباردر زمینه 
توان گفت که با توجه به اینکه نتایج به دست آمده از هر سرشماري مؤید دیگري در تحقیق، می

                                                 
اي اهداف ها در سطح استانی برها هم محاسبات صورت گرفته که به دلیل اپتیمم نبودن نمونهالبته در سطح استان -1

 ها خودداري گردیده است.این مقاله، از ارائه آن
2. www.amar.org.ir 
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باشد، لذا اطمینان قابل قبولی از اعتبار برآوردها حاصل ربوطه میهاي مبرآورد حدود و ثغور شاخص

 گردیده است.
 

 هاي مورد استفاده در تحقیقشاخص معرفی
دنیا آورده ده بهبراي دستیابی به هدف مورد نظر در این تحقیق، با استفاده از تعداد کل فرزندان زن

داراي «، »بدون فرزند«اي جمعیتی، سهم هي هر یک از گروهتوسط زنان حداقل یکبار ازدواج کرده
از مجموع تمامی  »داراي بیش از ده فرزند« و » داراي ده فرزند«، ... »داراي دو فرزند«، »یک فرزند

ها محاسبه گردیده است. سپس، با تعریف دو شاخص کلیدي یعنی به دنیا آوردن حداکثر حالت
(البته با » فرزنديتمایل به کم«شاخصی از عنوان فرزند) بهیک فرزند (شامل بدون فرزند و تک

تمایل «ز ادنیا آوردن حداقل سه فرزند به عنوان شاخصی مالحظه زوجین تازه ازدواج کرده) و به
هاي مختلف جامعه پرداخته شده به بررسی وضعیت این دو شاخص در گروه» به فرزند بیشتر

رائه شده براي هر یک از سطوح مختلف ااست. البته با وجود تعریف این دو شاخص کلیدي، نتایج 
 تا خوانندگان گرامی در صورت لزوم به جزئیات مورد نظر دسترسی داشته باشند.

 
 ها و نحوه انجام محاسباتزي دادهساآماده

هاي ها و انجام کدگذاريسازي دادهقبل از انجام هر گونه محاسبات آماري، در ابتدا نسبت به آماده
 شود:ها به شرح ذیل اشاره میترین آنبه مهم شده کهالزم اقدام 

 0کد  استفاده شده که در آن RUبراي انجام محاسبات به تفکیک شهري و روستایی از فیلد  -
 مربوط به شهري بوده است. 1مربوط به روستایی و کد 

 40از  مترکیا  بیشترساله و  40( 1350براي انجام محاسبات به تفکیک متولدین قبل و بعد از  -
. در سال در زمان سرشماري) از فیلد مربوط به سن و اعمال شروط مربوطه استفاده شده است

تر،هم نقطه عطف زمانی مربوط هاي قبلهاي جدیدتر از نسلبراي تفکیک نسل 1350انتخاب سال 
ی طور قابل توجههاي سبک زندگی در این دو گروه از جمعیت کشور که بهبه توسعه کشور و تفاوت

رسد مورد توجه واقع شده و هم طی شدن دوران کافی براي مقایسه باروري محسوس به نظر می
هاي فرزندآوري انتخاب شمسی براي بررسی تفاوت 1350طول عمر لحاظ شده است. لذا سال 

 گیر در این دو نسل حکایت دارند.هاي چشمگردیده که نتایج نیز از تفاوت
کد «آوري در سطوح مختلف تحصیالت زوجین از رقم اول فیلد دهاي فرزنبراي بررسی تفاوت -

یا المللی سطوح آموزشی استاندارد بیناستفاده شده که این کد از » پایه دوره یا مدرك تحصیلی
سطح دسته  7آموزشی در  هايکند. در این طبقه بندي، برنامهپیروي می ISCED(1( تحصیلی

                                                 
1. International Standard Classification of Education 
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) آموزش پیش دبستانی (که در بررسی ما مورد استفاده 0شوند که عبارتند از: سطح (بندي می
تر از آموزش ) سطح پایین2، سطح () آموزش ابتدایی یا اولین مرحله آموزش پایه1سطح ( نیست)، 

) سطح باالتر آموزش 3، سطح ((مانند: دوره راهنمایی)متوسطه یا دومین مرحله آموزش پایه 
) آموزش پس از متوسطه (غیردانشگاهی) (که در نظام 4، سطح ((مانند دبیرستان و ...)طه متوس

و  (مانند: کاردانی و کارشناسی)) اولین مرحله آموزش عالی 5آموزشی ایران وجود ندارد)، سطح (
 .(مانند: کارشناسی ارشد و دکتري)) دومین مرحله آموزش عالی 6سطح (

ورت گرفته در اقشار و طبقات اجتماعی کشور، از نتایج مطالعات ص به منظور بررسی فرزندآوري -
: 1386در قشربندي اجتماعی کمک گرفته شده است. مطالعه صورت گرفته در این زمینه (سرایی 

هاي بولی را پیرامون قشربندي اجتماعی در ایران بر اساس وضع شغلی و گروهق) روش قابل 29-5
 قشربندي شغلی«وان رنده این مقاله ضمن نامگذاري آن تحت عندهد که نگاعمده شغلی ارائه می

به  توانز می(به دلیل اینکه از لحاظ نظري، از مبانی اطالعاتی دیگري به جز شغل نی» اجتماعیـ 
افزاري موجود گیري از امکانات نرمساختار قشربندي اجتماعی دست یافت)، تالش نموده تا با بهره

توان بپردازد که می 1390و  1385هاي آن با استفاده از نتایج سرشماري نسبت به بروزرسانی نتایج
فرسا و عمًال افزارهاي آماري و محاسباتی قوي بسیار طاقتگیري از نرمگفت این کار بدون بهره

 نمود.غیرممکن می
اقشار «، »اقشار باال«دست آمده از مطالعه مذکور عبارتند از: اجتماعی به-طبقه شغلی 4در واقع، 

وضع  در خصوص اینکه کدام». اقشار کارگري و پایین«و » اقشار متوسط سنتی«، »متوسط جدید
اي مبناي این قشربندي قرار گرفته، به همین بسنده هاي عمده شغلیشغلی و در قالب چه گروه

جتماعی مورد نظر به طور خالصه به ا-دهنده هر یک از طبقات شغلیکنیم که ساختار تشکیلمی
 رح ذیل است:ش
 

 قشرهاي باال شامل:
مدیران و کارمندان عالی «، »مشاغل علمی، فنی و تخصصی«هاي عمده شغلی کارفرمایان در گروه

» دامداران-نکشاورزا«، »کارکنان امور خدماتی«، »فروشندگان و کارکنان بازرگانی«، »رتبه اداري
 »بندي نشده و نامشخصکارکنان گروه«و 

 شامل: قشرهاي متوسط سنتی
فروشندگان و کارکنان «هاي عمده قل و کارکنان خانوادگی بدون مزد در گروهکارکنان مست -1

بندي نشده و کارکنان گروه«و » دامداران-کشاورزان«، »کارکنان امور خدماتی«، »بازرگانی
 »نامشخص

 »کارگران مشاغل تولیدي و رانندگان«ارفرمایان در گروه عمده ک -2
 ید شامل:قشرهاي متوسط جد

 به استثناي کارفرمایان» مشاغل علمی، فنی و تخصصی«ارکنان گروه عمده ک -1
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 به استثناي کارفرمایان» رتبهمدیران و کارمندان عالی«ارکنان گروه عمده ک -2
 »کارمندان اداري و دفتري و مشابه«روه عمده شغلی گ -3
کنان بازرگانی فروشندگان و کار«هاي عمده شغلی زد و حقوق بگیران بخشی عمومی در گروهم -4

بندي نشده و کارکنان گروه«و » کارکنان امور خدماتی«، »دامداران-کشاورزان«، »و فروش
 »نامشخص

 قشرهاي کارگري و پایین شامل:
فروشندگان و کارکنان «هاي عمده شغلی گیران بخش خصوصی در گروهبمزد و حقوق  -1

بندي نشده و کارکنان گروه«و » دامداران-شاورزانک«، »کارکنان امور خدماتی«، »بازرگانی
 »نامشخص

 به استثناي کارفرمایان این گروه» کارگران مشاغل تولیدي و رانندگان«گروه عمده  -2
 

 نتایج
 وضعیت فرزندآوري بر حسب محل سکونت (شهري و روستایی)

 1385، هم در سال »فرزنديآمده، شاخص تعریف شده براي تمایل به کم 1همانطور که در جدول
رفتار  شهرنشنی را بر تأثیردر نقاط شهري بیش از نقاط روستایی است که  1390و هم در سال 

فرزندي در کل کشور، نقاط شهري و نقاط سازد. همچنین تمایل به کمفرزندآوري نمایان می
 گراییهمتواند تأییدي دیگر بر افزایش یافته که می 1385نسبت به سال  1390سال  روستایی در

تمایل به فرزند «هاي مختلف جمعیتی قلمداد گردد. در مقابل، شاخص کاهش فرزندآوري درگروه
خص به دلیل اینکه از لحاظ ریاضی نیز به نوعی مکمل شاخص قبلی است، به عکس شا» بیشتر

ج آن اجتناب ست که بنا به دلیل ریاضی مذکور در ادامه مقاله از تشریح نتایقبلی رفتار نموده ا
 شود.نموده و صرفاً به ارائه مقادیر به دست آمده براي هر دو شاخص اکتفا می

عداد فرزند ارائه شده، مرز ت 1390که به دلیل رعایت اختصار فقط براي نتایج سال  1در نمودار 
به این  است؛» چهار فرزند«روستایی گردیده نشان داده شده که که موجب اختالف نقاط شهري و 

هار فرزند سهم نقاط شهري بیشتر از نقاط روستایی است و از چ معنی که تا قبل از چهار فرزند،
 باشد.به بعد سهم نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهري می
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دنیا آورده در نقاط درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده براساس تعداد کل فرزندان زنده به ):1( جدول
 شهري و روستایی

 تعداد فرزند
1385 1390 

 روستایی شهري کل روستایی شهري کل
 13,9 14,7 14,4 14,0 14,2 14,1 بدون فرزند
 16,4 19,9 18,9 14,9 17,7 16,5 یک فرزند
 16,7 22,5 20,9 13,3 18,0 16,0 دو فرزند
 11,4 13,7 13,1 9,8 12,5 11,3 سه فرزند

 8,8 9,0 8,9 8,4 9,0 8,8 چهار فرزند
 7,3 6,1 6,4 7,6 7,1 7,3 پنج فرزند

 6,5 4,5 5,1 6,7 5,4 5,9 شش فرزند
 5,6 3,3 3,9 6,1 4,2 5,0 هفت فرزند
 4,5 2,3 2,9 5,1 3,1 3,9 هشت فرزند

 3,3 1,4 1,9 3,9 2,1 2,9 نه فرزند
 2,3 0,9 1,3 2,9 1,4 2,1 ده فرزند

 2,7 1,0 1,4 3,9 1,7 2,6 فرزند 10باالي 
 30,2 34,6 33,3 28,9 32,0 30,7 حداکثر یک فرزند
 52,4 42,2 45,0 54,3 46,5 49,8 حداقل سه فرزند

 باشد.اظهار نشده میاختالف جزئی بین سرجمع و مجموع اجزاء در هر سطر، به دلیل موارد  *       
 

 
اویه دیگري نیز که به دلیل رعایت اختصار فقط براي سطح کل کشور ارائه شده، از ز 2در نمودار 

 1390تا  1385هاي دهد بین سالبه بررسی تحوالت فرزندآوري پرداخته شده که نشان می
طح سافزایش بوده و از رو به » چهار فرزند«هاي مربوط به تعداد کمتر فرزند تا قبل از سطح سهم

 اند.ها رو به کاهش گذاشتهبه بعد سهم» پنج فرزند«

0.0
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درصد زنان ازدواج کرده براساس تعداد فرزند): 1(نمودار 
1390بررسی نمونه اي از سرشماري 

کل کشور

نقاط شهري

نقاط روستایی
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 1350 هاي متولدین قبل و بعد ازوضعیت فرزندآوري در نسل

فرزندي در نسل متولدین بعد از شود، شاخص تمایل به کممشاهده می 2طور که در جدول همان
درصد است که البته  50از  بیش 1390و هم در سرشماري  1385هم در سرشماري  1350

دي را باید به افرا 1350دانیم بخشی از دلیل باال بودن این شاخص نسبت به متولدین قبل از می
امل به اتمام شان نگذشته نسبت داد که هنوز دوران باروري را به طور ککه سنوات زیادي از ازدواج

توان ، می1350ي متولدین قبل از درصدي این شاخص برا 7,3ر اند. اما در مقابل مقدانرسانده
ها را از نسل جدیدتر حذف کنیم، این اختالف حدس زد که هر چقدر هم سهم تازه ازدواج کرده

 اي جداگانه است.چنان وجود خواهد داشت که تعیین مقدار دقیق آن نیازمند مطالعهفاحش هم
حداقل سه فرزند  1350از صد از متولدین قبل در 80شود که حدود بر همین اساس، مشاهده می

 در نسل قدیم کشور دارد. بیشتریل به فرزند اند که حاکی از درصد باالي تماداشته
  

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0

کل-بررسی نمونه اي درصد زنان ازدواج کرده براساس تعداد فرزند ): 2(نمودار 
کشور

1385
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در  درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده براساس تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده ):2( جدول
 1350هاي متولدین قبل و بعد از نسل

 تعداد فرزند
1390 1385 

 1350متولدین بعد از  1350متولدین قبل از  1350بعد از  متولدین
 26,5 3,4 23,5 بدون فرزند
 31,2 3,9 31,3 یک فرزند
 22,8 13,2 27,2 دو فرزند
 9,4 16,0 10,7 سه فرزند

 3,9 15,0 4,0 چهار فرزند
 1,7 12,4 1,5 پنج فرزند
 0,9 10,4 0,7 شش فرزند
 0,8 8,4 0,3 هفت فرزند

 1,4 6,3 0,2 فرزندهشت 
 1,1 4,2 0,1 نه فرزند
 0,0 2,8 0,0 ده فرزند

 0,3 3,1 0,1 فرزند 10باالي 
حداکثر یک 

 57,7 7,3 54,8 فرزند
حداقل سه 

 19,5 78,6 17,6 فرزند

 
 وضعیت فرزندآوري برحسب سطوح تحصیلی

طور که در بخش به منظور بررسی رابطه فرزندآوري با سطح تحصیالت هر یک از زوجین، همان
استفاده  )ISCEDتحصیلی(یا المللی سطوح آموزشی استاندارد بیندوم مقاله اشاره شده از 

آن در نظام آموزشی ایران در همانجا  4ایم که شرح هر یک از سطوح و وجود نداشتن سطح نموده
، 1ارائه شده 1390که به دلیل رعایت اختصار فقط براي سال  3آمده است.نتایج مندرج در جدول 

دنیا دهد با افزایش سطح تحصیالت زنانی که مورد پرسش تعداد کل فرزندان زنده بهنشان می
فرزندي افزایش یافته تا جایی که با ورود به سطوح اند، شاخص تمایل به کمآورده قرار گرفته

درصد  50آموزش عالی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا) این شاخص به باالي 
فزایشی گفته در این مقاله ارائه نشده، روند اکه به دلیل پیش 1385رسد(البته براي نتایج سال می

فرزندي تا سطح دکترا نیز همچنان استمرار دارد که ممکن است به نوع گردآوري یا تمایل به کم
اي از این توان بخش عمدهها مربوط بوده یا از واقعیاتی اجتماعی خبر دهد). میکدگذاري داده

                                                 
و تمامی نتایج تفصیلی تحقیق که به دلیل رعایت اختصار در مقاله ارائه نشده، نزد  1385نتایج مربوط به سال  -1

 نگارنده موجود و در صورت درخواست از طریق ایمیل ارائه شده، قابل تقدیم خواهد بود.



 

 
 

 

 

 ٩٢و  ٩١  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                              ١٠٤

 
هی از روند افزایشی همگام با افزایش سطح تحصیالت را ناشی از موکول نمودن سهم قابل توج

ها به بعد از پایان تحصیالت برشمرد که از همبستگی بین سن و سطح ها و فرزندآوريازدواج
 تحصیالت حکایت دارد.

 
در سطوح  درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده براساس تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده ):3(جدول 

 )1390مختلف تحصیلی زنان (نتایج 
 6سطح  5سطح  3سطح  2سطح  1سطح  تعداد فرزند

 24,0 34,1 20,9 13,4 8,0 بدون فرزند
 27,9 31,1 31,5 23,1 13,5 یک فرزند
 28,7 24,0 29,1 29,1 21,5 دو فرزند
 8,9 7,6 11,7 17,7 19,1 سه فرزند

 4,6 2,0 4,2 8,9 14,6 چهار فرزند
 2,0 0,5 1,3 4,0 9,3 پنج فرزند

 1,3 0,2 0,5 1,8 6,1 شش فرزند
 0,6 0,1 0,2 0,8 3,5 هفت فرزند
 0,3 0,0 0,1 0,4 2,0 هشت فرزند

 0,3 0,0 0,0 0,2 1,0 نه فرزند
 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 ده فرزند

 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 فرزند 10باالي 
 51,9 65,2 52,4 36,5 21,5 حداکثر یک فرزند
 18,0 10,4 18,0 34,0 56,6 حداقل سه فرزند

 
 

د همین روند براي سطح تحصیالت سرپرست خانوار که عمدتاً همسران زنان مور 4در جدول 
هاي محتمل) بررسی شده که باشند (با اغماض زنان سرپرست خانوار و سایر حالتپرسش می

دهد از سطوح تحصیلی آموزش عالی به بعد براي سرپرستان خانوارها، شاخص تمایل به نشان می
رسش، کاهش محسوسی داشته و تا یلی مشابه براي زنانِ مورد پفرزندي نسبت به سطوح تحصکم

توان این تفاوت را به نقش سرپرستان حدودي از شدت روند افزایشی آن کاسته شده است. می
فرزندي با افزایش سطح تحصیالت برشمرد که محل تأمل و بررسی خانوارها در تعدیل تمایل به کم

 است.
  



 
 
 
 
 
 

 ١٠٥                                                                       ... براساس یتیجمع ،یدر ابعاد اجمتاع یتحوالت فرزندآور  برریس

در سطوح  درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده براساس تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده ):4(جدول 
 )1390مختلف تحصیلی سرپرست خانوار (نتایج 

 6سطح  5سطح  3سطح  2سطح  1سطح  تعداد فرزند
 14,7 18,3 17,1 14,4 12,1 بدون فرزند
 21,9 24,9 26,8 23,7 14,6 یک فرزند
 29,3 27,3 26,2 25,7 19,1 دو فرزند
 15,6 14,1 13,2 14,7 15,1 سه فرزند

 7,2 6,6 7,1 8,3 11,8 چهار فرزند
 3,6 3,3 3,6 4,8 8,7 پنج فرزند

 2,8 1,9 2,2 3,0 6,5 شش فرزند
 1,5 1,2 1,3 1,9 4,4 هفت فرزند
 1,3 0,8 0,8 1,2 3,0 هشت فرزند

 0,5 0,4 0,5 0,7 1,8 نه فرزند
 0,0 0,3 0,3 0,4 1,1 ده فرزند

 0,6 0,3 0,3 0,4 1,1 فرزند 10باالي 
 36,6 43,2 43,9 38,1 26,7 حداکثر یک فرزند
 33,1 28,9 29,3 35,4 53,5 حداقل سه فرزند

 
و بعد از  نیز به بررسی رابطه بین فرزندآوري و سطوح تحصیلی براي زنان متولد قبل 5در جدول 

دهد در تمامی سطوح تحصیلی شاخص تمایل به پرداخته شده که نتایج نشان می 1350
 کاهش فرزندآوري در گراییهمهاي جدیدتر افزایش داشته و تأییدي دیگر بر فرزندي در نسلکم

 باشد.لف جمعیتی میهاي مختگروه
 

 اجتماعی سرپرست خانوارـ  وضعیت فرزندآوري برحسب قشر شغلی
: 1386اجتماعی در ایران، مطالعه صورت گرفته در این زمینه (سرایی ـ  در زمینه قشربندي شغلی

هاي عمده روش قابل قبولی را پیرامون قشربندي اجتماعی بر اساس وضع شغلی و گروه )29-5
-قشربندي شغلی«گذاري آن تحت عنوان دهد که نگارنده این مقاله ضمن ناممیشغلی ارائه 

به  توان(به دلیل اینکه از لحاظ نظري، از مبانی اطالعاتی دیگري به جز شغل نیز می» اجتماعی
افزاري موجود گیري از امکانات نرمساختار قشربندي اجتماعی دست یافت)، تالش نموده تا با بهره

 6مطابق جدول  1390و  1385هاي زرسانی نتایج آن با استفاده از نتایج سرشمارينسبت به برو
 رغم افزایش اندكشود که علیدست آمده، مالحظه میبپردازد. لذا با مرور نتایج قبلی و جدید به

سهم اقشار باال و کاهش اندك سهم اقشار کارگري و پایین، سهم اقشار متوسط جدید در مقابل 
رود این پدیده هاي اخیر فزونی یافته که انتظار میمتوسط سنتی به مراتب در دههسهم اقشار 

 ها و به تبع آن، رفتارهاي فرزندآوري را رقم بزند. ما نیز در این بخش ازسبک جدیدي از زندگی
هاي اخیر، رفتار فرزندآوري را در این اي سرشماريهاي نمونهمقاله تالش نمودیم تا با بررسی داده

آماري و  افزارهايگیري از نرمتوان گفت این کار بدون بهرهقشار مورد بررسی قرار دهیم که میا
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نمود. در خصوص اینکه کدام وضع شغلی فرسا و عمالً غیرممکن میمحاسباتی قوي بسیار طاقت

شرح  4-4-2اي مبناي این قشربندي قرار گرفته،در بخش هاي عمده شغلیو در قالب چه گروه
 شده است.داده 

در سطوح  درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده براساس تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده ):5(جدول 
 )1390(نتایج  1350مختلف تحصیلی زنان متولد قبل و بعد از 

 تعداد فرزند
 1350متولدین قبل از 

 6سطح  5سطح  3سطح  2سطح  1سطح 
 7,4 5,1 3,3 2,5 2,7 بدون فرزند
 17,4 13,2 7,8 4,7 3,3 یک فرزند
 39,1 44,1 35,1 20,6 10,2 دو فرزند
 17,4 25,5 30,3 28,2 19,0 سه فرزند

 7,4 8,1 14,6 21,7 21,5 چهار فرزند
 4,3 2,1 5,0 11,4 16,3 پنج فرزند

 2,7 0,6 1,9 5,3 11,5 شش فرزند
 1,6 0,3 0,6 2,5 6,9 هفت فرزند
 0,8 0,1 0,3 1,2 4,0 هشت فرزند

 0,8 0,0 0,1 0,5 2,0 نه فرزند
 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 ده فرزند

 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 فرزند 10باالي 
 24,8 18,2 11,1 7,2 6,0 حداکثر یک فرزند
 34,9 36,8 53,0 71,2 83,1 حداقل سه فرزند

 
 1350متولدین بعد از  تعداد فرزند

 6سطح  5سطح  3سطح  2سطح  1سطح  
 35,4 41,5 26,3 18,0 12,9 فرزند بدون

 35,1 35,7 38,8 30,9 22,8 یک فرزند
 21,6 19,0 27,3 32,6 31,8 دو فرزند
 3,2 3,1 6,0 13,3 19,2 سه فرزند

 2,6 0,4 1,0 3,5 8,2 چهار فرزند
 0,5 0,1 0,2 0,9 2,9 پنج فرزند

 0,3 0,1 0,1 0,3 1,2 شش فرزند
 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 هفت فرزند
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 هشت فرزند

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 نه فرزند
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ده فرزند

 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 فرزند 10باالي 
 70,4 77,2 65,1 48,9 35,7 حداکثر یک فرزند
 6,6 3,6 7,4 18,2 32,2 حداقل سه فرزند



 
 
 
 
 
 

 ١٠٧                                                                       ... براساس یتیجمع ،یدر ابعاد اجمتاع یتحوالت فرزندآور  برریس

 ها براساس وضع شغلی در ساختار قشربندي اجتماعی ایران در سرشماري )6(جدول 
 هاي عمده شغلیگروه

 اقشار متوسط سنتی اقشار متوسط جدید اقشار باال کل شاغالن سرشماري
اقشار کارگري 

 و پایین
1335 98,4 0,9 6,9 45,3 45,3 
1345 99,3 1,4 9,7 42,3 45,9 
1355 99,8 1,3 18,7 32,4 47,4 
1365 98,0 1,7 27,1 32,8 36,4 
1375 99,2 2,0 26,4 25,7 45,1 
1385 98,1 5,8 27,2 23,6 41,5 
1390 95,3 4,0 26,6 23,4 41,2 

 1390و  1385هاي و محاسبات نگارنده براي سرشماري 1375تا  1335هاي رشماريس ) براي5-29: 1386منبع: مقاله سرایی (

 
هاي مختلف به تصویر کشیده قشربندي و سهم هر طبقه را در سرشمارينیز تحوالت این  3نمودار 
 است.

هاي اجتماعی سرپرستان خانوارها براساس دادهـ  رابطه فرزندآوري با طبقه شغلی 7در جدول 
ارائه شده است. همانطور که نتایج هر دو سرشماري نشان  1390و  1385هاي اي سرشمارينمونه

و » اقشار کارگري و پایین«، »اقشار متوسط جدید«فرزندي به ترتیب در دهد، تمایل به کممی
جامعه سنتی  بیشتره نشان دهنده مقاومت است ک» اقشار متوسط سنتی«از  بیشتر» اقشار باال«

تر در رفتار هاي سنتیزندگی مدرن نسبت به زندگی تأثیرفرزندي و مؤید در مقابل تمایل به کم
 فرزندآوري است.

 هااجتماعی ایران در سرشماري-تحوالت قشربندي شغلی): 3(نمودار 
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برحسب  درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده براساس تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده ):7(جدول 

 اجتماعی سرپرست خانوار-طبقه شغلی

 تعداد فرزند

1385 1390 

اقشار 
 باال

اقشار 
متوسط 

 جدید

اقشار 
متوسط 

 سنتی

اقشار 
کارگري 
 اقشار باال و پایین

اقشار 
متوسط 

 جدید

اقشار 
متوسط 

 سنتی

 اقشار
کارگري 
 و پایین

 15,5 12,6 17,7 15,3 15,5 13,5 15,4 14,4 بدون فرزند
 25,2 14,4 28,0 22,3 21,4 14,3 23,0 17,6 یک فرزند
 25,0 16,8 30,5 27,4 19,3 13,5 25,0 18,4 دو فرزند
 13,3 11,8 12,9 13,9 12,3 10,0 14,6 12,4 سه فرزند

 7,8 9,3 5,1 7,8 8,6 8,8 7,8 8,5 چهار فرزند
 4,7 7,9 2,2 4,5 6,5 8,0 4,4 7,0 پنج فرزند

 3,2 7,0 1,3 2,7 4,8 7,4 2,7 5,5 شش فرزند
 2,0 6,2 0,7 2,0 3,8 6,9 2,2 4,8 هفت فرزند
 1,3 4,8 0,5 1,5 3,3 6,1 2,2 4,5 هشت فرزند

 0,7 3,5 0,3 0,8 2,4 4,7 1,7 3,3 نه فرزند
 0,4 2,4 0,2 0,5 0,9 2,9 0,4 1,5 ده فرزند

 0,4 2,7 0,2 0,7 1,2 4,0 0,6 2,1 فرزند 10باالي 
 40,7 27,0 45,7 37,6 36,9 27,8 38,4 32,0 حداکثر یک فرزند
 33,8 55,6 23,4 34,4 43,8 58,8 36,6 49,6 حداقل سه فرزند

 
راي باجتماعی سرپرستان خانوارها ـ  طبقه شغلیکه به بررسی رابطه فرزندآوري با  8جدول 

ربوط به پرداخته (و باز هم به دلیل رعایت اختصار فقط نتایج م 1350متولدین قبل و بعد از 
فرزندي در نسل جدیدتر ه کمدر تمامی اقشار تمایل ب دهند که: اوالًئه شده)، نشان میارا 1390

اي هر گروهدکاهش فرزندآوري  گراییهمنسبت به نسل قبلی افزایش یافته که مؤیدي دیگر بر 
اقشار متوسط «فرزندي در هر دو نسل به صورت ترتیب تمایل به کم باشد. ثانیاًختلف جمعیتی میم

ا نتایج کل در مقایسه ب» اقشار متوسط سنتی«و » اقشار کارگري و پایین«، »اقشار باال«، »جدید
تغییر یافته که تا حدودي محل تأمل است ولی  1390و  1385هاي نمونه مربوط به سرشماري

فرزندي در اقشار متوسط جدید و مقاومت در برابر آن در اقشار چنان از باال بودن تمایل به کمهم
 متوسط سنتی حکایت دارد.

 
  



 
 
 
 
 
 

 ١٠٩                                                                       ... براساس یتیجمع ،یدر ابعاد اجمتاع یتحوالت فرزندآور  برریس

برحسب  درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده براساس تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده ):8(جدول 
 )1390(نتایج  1350جتماعی سرپرست خانوار متولد قبل و بعد از ا-طبقه شغلی

 تعداد فرزند

 1350متولدین بعد از  1350متولدین قبل از 

اقشار 
 باال

اقشار 
متوسط 

 جدید

اقشار 
متوسط 
 سنتی

اقشار 
کارگري و 

 پایین
اقشار 

 باال

اقشار 
متوسط 

 جدید

اقشار 
متوسط 
 سنتی

اقشار 
کارگري و 

 پایین
 20,4 23,1 22,8 23,5 2,4 2,7 2,6 2,3 بدون فرزند
 33,0 27,1 35,0 33,0 3,9 2,4 7,6 5,5 یک فرزند
 28,5 26,3 30,0 29,6 15,4 7,9 31,9 24,1 دو فرزند
 11,2 12,6 8,9 9,1 19,0 11,0 24,7 21,4 سه فرزند

 4,1 5,8 2,2 2,9 18,0 12,6 13,5 15,5 چهار فرزند
 1,5 2,5 0,6 1,0 13,3 13,0 7,1 10,0 پنج فرزند

 0,7 1,2 0,2 0,3 10,1 12,6 4,3 6,5 شش فرزند
 0,3 0,7 0,1 0,1 6,5 11,4 2,6 4,9 هفت فرزند
 0,1 0,3 0,0 0,0 4,4 9,1 1,8 3,8 هشت فرزند

 0,1 0,2 0,0 0,0 2,6 6,7 1,0 1,9 فرزندنه 
 0,0 0,1 0,0 0,0 1,4 4,6 0,6 1,2 ده فرزند

 10باالي 
 فرزند

1,8 0,7 5,2 1,5 0,1 0,0 0,1 0,1 

حداکثر یک 
 فرزند

7,9 10,2 5,1 6,4 56,5 57,8 50,2 53,4 

حداقل سه 
 فرزند

67,0 56,3 86,1 76,9 13,5 12,0 23,3 17,9 

 
 گیرينتیجه 

آوري و در در این مقاله تالش شد تا با کنکاش در برخی ابعاد اجتماعی، جمعیتیِ تحوالت فرزند
گذار ثیرتأحد بضاعت آمارهاي موجود، ضمن حفظ روایی و اعتبار الزم، نسبت به شناسایی عوامل 

هاي مربوطه اقدام گردد. در حقیقت، سؤال اصلی این تحقیق به بررسی در تغییرپذیري شاخص
شد که با بررسی مربوط می ينوسازي و مدرنیزاسیون بر رفتارهاي بارور تأثیرهاي مرتبط با تئوري

افراد و مرکز آمار ایران از  اي منتشر شده توسطهاي نمونهابعاد مورد نظر با استفاده از داده
، درصدد پاسخ به سؤاالتی نظیر: 1390و  1385هاي عمومی نفوس و مسکن خانوارهاي سرشماري

 سویی با فرایند زمانی توسعه و تغییرات سبک زندگی، افزایش سطحشهرنشینی، هم تأثیر
بار ازدواج تحصیالت زوجین و طبقه اجتماعی سرپرستان خانوارها بر فرزندآوري زنان حداقل یک

در کاهش باروري در کشور نیز از  گراییهمهاي مربوط به برآمدیم. همچنین، بررسی نظریه کرده
هاي جمعیتی مورد مطالعه در اهداف این تحقیق بود که با بررسی تغییرات فرزندآوري در گروه

ی و اقشار ، سطوح مختلف تحصیل1350این مقاله اعم از شهري و روستایی، متولدین قبل و بعد از 
مورد تجزیه  این تغییرات گراییهم، 1390و  1385اجتماعی در فاصله بین دو سرشماري ـ  شغلی

 و تحلیل قرار گرفت.
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در این  دست آمده و با مقایسه نتایج مربوط به دو سرشماري مختلفدر زمینه اعتبار نتایج به

ؤید دیگري در توان گفت که با توجه به اینکه نتایج به دست آمده از هر سرشماري متحقیق، می
باشد، لذا اطمینان قابل قبولی از اعتبار برآوردها حاصل هاي مربوطه میبرآورد حدود و ثغور شاخص

 گردیده است.
 براساس نتایج به دست آمده در این بررسی:

هاي جمعیتی مورد مطالعه در این مقاله اعم از شهري و در تمامی گروه کمترتمایل به فرزند 
اجتماعی در ـ  ، سطوح مختلف تحصیلی و اقشار شغلی1350قبل و بعد از روستایی، متولدین 

 گراییهم هاي مربوط بهبیشتر شده که همگی مؤید نظریه 1390و  1385فاصله بین دو سرشماري 
 باشند.در کاهش فرزندآوریدر فاصله دو سرشماري می

تواند مؤید است که می وستاییتر از نقاط ردر نقاط شهري بیش»فرزنديتمایل به کم«شاخص 
 هاي مربوط به نوسازي و مدرنیزاسیون در تبیین کاهش تمایل به فرزندآوري باشد.نظریه

تر هاي قبل) نسبت به نسل1350هاي جدیدتر (متولدین بعد از فرزندي در نسلتمایل به کم
ین تازه زوج ) به شدت افزایش یافته، به طوري که با مالحظات مربوط به1350(متولدین قبل از 

 شود.ازدواج کرده نیز همچنان تفاوت چشمگیر قلمداد می
فرزندي با باال رفتن سطح تحصیالت زنان و همچنین سطح تحصیالت سرپرستان تمایل به کم

ا، تا حدودي خانوارها افزایش پیدا نموده که البته در سطوح آموزش عالی براي سرپرستان خانواره
 فرزندي کاسته شده.ه کماز شدت افزایش شاخص تمایل ب

، »اقشار متوسط جدید«رتیب براي تاجتماعی به  فرزندي در بین اقشار شغلیشاخص تمایل به کم
 است.» اقشار متوسط سنتی«بیشتر از » اقشار باال«و » اقشار کارگري و پایین«
 

  



 
 
 
 
 
 

 ١١١                                                                       ... براساس یتیجمع ،یدر ابعاد اجمتاع یتحوالت فرزندآور  برریس

 منابع
 درصد. 2 هاي خام، داده1390درگاه ملی آمار، نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن . 1
 درصد. 20هاي خام ، داده1385درگاه ملی آمار، نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن . 2
رسی عمومی در بر هايکاربرد نتایج سرشماري") 1386( بحرانی محمد حسینو  حسن سرایی،. 3

، صص 3شماره  ،نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، "ساختار و تحوالت قشربندي اجتماعی ایران
 .5-29از 
  در  در ایران باروري تحوالت")، 1392عباسی شوازي، محمدجالل و میمنت حسینی چاوشی (. 4

تفاده از برآورد باروري با اسکاربرد و ارزیابی روش فرزندان خود در  –اخیر  يهچهارده
 مار.، تهران: پژوهشکده آ"1390تا  1365هاي سرشماري داده
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با   در جهان؛ یمهاجران فرامل یوجوه ارسال يهاانیبر جر يمرور
 یرانیبر مهاجران ا دیتأک

 
 

 1زادهعلیاله رستمولی
 2حسینیقربان 

 چکیده: 
 انمهاجر. است مهاجران نیروي توسعه، درحال کشورهاي در توسعه ابزارهاي از یکی امروزه

 و هانوآوري ها،ایده چون هاارسال انواع سایر همچنین و خود ارسالی وجوه فرایند با الملیبین
 از توصیفی دنبالبه تحقیق این. دارند خود مبدأ کشورهاي توسعه در مهمی نقش گذاري،سرمایه
 برخی با یسهمقا در وجوه این تحوالت و آنها ارسالی وجوه میزان جهان، در ایرانی مهاجران وضعیت

 ارائه هايآمار از حاصل هايداده ثانویه تحلیل برمتکی  حاضر، مطالعه. است منتخب کشورهاي
 از ایرانی جرانمها رشد که دهدمی نشان تحقیق این نتایج. است جهانی هايسازماناز سوي  شده
 نفر 1604750 به ایران مهاجران جمعیت امروزه و بوده باال مداوم طوربه 2013 تا 1960 دهه

یافته؛  هتوسع کشورهاي الف) دارند: حضور کشورها نوع دو در ایرانی اغلب مهاجران. است رسیده
 کل از درصد 60 از بیش چنینهم. ایران با تجارتی هايپتانسیل و باال درآمدهاي با کشورهاي ب)

 8/9 و 8/24 ،3/26 با ترتیب به آلمان و آمریکا امارات، کشور سه از ایران به انتقالی ارسالی وجوه
 ساالنه رشد نمیزا هم و ایرانی مهاجران ارسالی وجوه سرانه میزان هم اما. شودمی ارسال درصد
 .است بوده مطالعه مورد کشورهاي همۀ و جهانی متوسط از ترپایین ایرانیان ارسالی وجوه

 

 المللی، وجوه ارسالی، ایرانیان خارج از کشور.مهاجران فراملی، مهاجرت بین: گان کلیديواژ

 

 

                                                 
عضو هیأت علمی گروه مهاجرت، شهرنشینی و توزیع فضایی جمعیت مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و  -1

                            v.rostamalizadeh@gmail.com تخصصی جمعیت کشور
ه مهاجرت، شهرنشینی و توزیع فضایی جمعیت مؤسسه شناسی و کارشناس پژوهشی گروکارشناسی ارشد جمعیت -2

 ghorban.hosseni@gmail.com مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 
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mailto:ghorban.hosseni@gmail.com
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 قدمه م

امروزه یکی از ابزارهاي توسعه در کشورهاي درحال توسعه و توسعه نیافته، نیروي مهاجران است. 
ها، ها چون ایدهالملی با فرایند وجوه ارسالی خود و همچنین سایر انواع ارسالمهاجران بین

ر گذاري مستقیم و غیرمستقیم، نقش مهمی را دهاي اجتماعی، سرمایهها و انواع ارسالنوآوري
 گیرند. توسعه کشورهاي مبدأ خود بر عهده می

درصد  3حدود مهاجر هستند ( ]در جهان[میلیون نفر  175است؛ بیش از » در حرکت«جهان    
 )2002کنند) (سازمان ملل، از جمعیت جهان در خارج از کشور محل تولدشان زندگی یا کار می

در همه کشورهاي جهان تبدیل شده  هو مهاجرت تقریباً به یک عامل اجتماعی و اقتصادي عمد
شان، هايمیلیون کارگر مهاجر و خانواده 100المللی با وجود حدود است. مهاجرتِ نیروي کار بین

کند و پیامدهاي پیچیده و چالش برانگیزي را براي کشورهاي اي در این زمینه بازي مینقش عمده
ارسالی این کارگران مهاجر، اثر عمیقی بر  . وجوه)231: 2006فرستنده و گیرنده دارد (هیلمن، 

بنابر توسعه مالی  التین و خاورمیانه داشته است.کشورهاي در حال توسعه آسیا، آفریقا، آمریکاي
وسیله این کارگران مهاجر به المللی که به، وجوه ارسالی رسمی بین)2004(بانک جهانی،  1جهانی

م سرمایه خارجی در کشورهاي در حال توسعه است. شود، دومین منبع بسیار مهخانه فرستاده می
) و حدود دو 2004میلیارد دالر در هر سال است (راتا،  93المللی امروزه وجوه ارسالی رسمی بین

کمک به کشورهاي در حال توسعه  اب مرتبطاي هاي سرمایهبرابر بزرگتر از سطح رسمی جریان
 ).1645: 2005آر و پیج، است (آدامز جی

عنوان یک عامل کلیدي در توانابخشی به رشد تدریج بهجایی/ حرکت مردم، بههابراین اثر جاببن   
اول اند و این هاي توسعه اقتصادي تبدیل شدهاقتصادي است و نیروي کار و مهاجرت به شاخص

قتصاد هاي است که یکی از مهمترین بخشا سهم کارگران محلی شاغل در اقتصاد جهانی به دالیل
هاي ناشی از روابط حاکم بر مهاجرت نیروي شبکهبه دلیل  دهد و دومکشور را تشکیل مییک 
 نکته دومگرایی کشورها در اقتصاد جهانی کمک کرده است. گیري به همطور چشمبه است که کار

گذاري (کوچک و بزرگ)، دادوستد، ، سرمایه(هبه، کمک بالعوض) 2در سطوح مختلف، شامل هدایا
. براي مثال، درآمد ناشی از تقاضا یابدمهم بوده و یا اهمیت می نقل و انتقاالت یکطرفه،توریسم و 

براي خدمات و کاالهاي کشور زادگاه (ارتباطات از راه دور، توریسم، حمل و نقل، دادوستد 
شان در چنین روابط میان دیاسپوراها و کشورهاي زادگاهنوستالژیکی) در حال افزایش است، هم

انداز مهاجران در زادگاه (در گذاري و پسترش و عمیق شدن است. عالوه براین، سرمایهحال گس
وکارهاي کوچک) برانگیزنده رشد اقتصادي در مناطقی است که  تملک زمین، دارایی، یا کسب

                                                 
1. Global Development Finance 
2. donations 



 
 
 
 
 
 

 ١١٥                                                                           ... در جهان مهاجران فرام� وجوه ارسایل هایانیبر جر  یر ور م

عالوه انتقال بهاند. هاي عمومی و خصوصی مورد غفلت واقع شدهوسیله بخشطور سنتی بهبه
تري از طریق هدایاي ها یا کارگران و به اندازه کمادهوالً از طریق وجوه ارسالی خانوطرفه، که اصیک

هاي اساسی ساختار رشد اقتصادي و معیشت کشورهاي یابد، قالبهاي مهاجران بازتاب میانجمن
 ). 1-2: 2003(اوروزکو،  بسیاري را شکل داده است 

یافته است. سوي کشورهاي توسعهتوسعه به المللی از کشورهاي در حالهاي بینغالب مهاجرت
هاي آنان از بسیاري از کشورهاي ها، مهاجرت کارگران و خانوادهنمونه آشکار این نوع مهاجرت

، شمال آفریقا، جنوب شرق آسیا و ... به کشورهاي صنعتی اروپاي غربی است. این جریان
شود صنعتی را هم شامل می یعنی جذب نیروهاي متخصص به کشورهاي »فرار مغزها«چنینهم

 ).   8: 1392(مشفق، 
المللی قابل توجهی است با این حال، آمارها و اطالعات ضد و کشور ما نیز داراي مهاجران بین

ایرانی  که ما در حال حاضر از وضعیت جمعیتی مهاجرانطوريهب نقیض در مورد آن وجود دارد. 
طور همین . نداریمهاي دقیقی ور اطالعات و دادهخارج از کشور و حتی مهاجران خارجی داخل کش

ها یا مطالعات بسیاري از ادعاها و اظهارنظرها در زمینه مهاجران ایرانی مبتنی بر حدس و گمان
که ). در هر صورت، با توجه به این8-9توان به آنها استناد علمی کرد (همان: موردي است که نمی
یز حتی است و بخشی از این مهاجران نر کشورهاي مختلف مهاجران زیادي دکشور ما نیز داراي 

توان از این پتانسیل هاي اقتصادي، انسانی، فرهنگی و اجتماعی باالیی هستند، میداراي سرمایه
دنبال توصیفی از براي توسعه اجتماعی و اقتصادي در کشور بهره برد. بنابراین این تحقیق به

سه آن با ه و مقایان وجوه ارسالی آنها و تحوالت این وجووضعیت مهاجران ایرانی در جهان، میز
 ست.ا برخی از کشورها

 
 ادبیات تحقیق

 اي مهاجرانالف) نقش توسعه

، ست که به رسمیت شناخته شدها هاي اقتصادي مهاجرت مدت زمان زیاديهاگرچه انگیز
اخیراً در کانون توجه قرار  اما اثرات توسعه اقتصادي مهاجران بر کشورهاي مبدا و مقصد تنها 

بر این بوده است که مهاجران در تعادل عرضه و  گرفته است. براي مدت زمان طوالنی اجماع 
طرف هستند یا منجر به از دست دادن نیروي کار براي کشورهاي تقاضاي بازار نیروي کار یا بی

خیراً، محاسبات وجوه ارسالی شوند. اما اکننده میارسال کننده و جذب آنها براي کشورهاي دریافت
هاي تجاري، و رقابت براي مهاجران با مهارت باال، منجر به بررسی و تشخیص گسترده بنگاه

گذاري، رشد و توزیع ها از سهم اقتصادي مثبت مهاجرت بر سرمایهالمللی و دولتهاي بینبانک
هاي هاجران و همیاري. نقش مثبت منتسب به م)1: 2005درآمد شده است (دِویند و هالیدي، 

اي از المللی (فراملی) نشانهآنها براي توسعه ممکن است همچون یک شگفتی باشد. مهاجرت بین
توان آن را در نظر گرفته شده بود. یعنی می 1980و  1970هاي شکست توسعه در طی دهه
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ر ارائه رفاه و ها یا دیگر نهادها دمجرد شکست دولت عنوان یک خروج ارضی یا جغرافیایی بهبه

المللی چون هاي بین، سازمان1990). پس از دهه 1970(هیرشمن،  امنیت انسانی به تصویر کشید
هاي هاي دولت ملت، سازمان توسعه و همکاريحکومتو هاي غیردولتی بانک جهانی، سازمان

کنند (فایست، حلی براي توسعه تبلیغ میعنوان راهطور فزاینده وجوه ارسالی را به، به1اقتصادي
2008 :22 .( 

وسیله مهاجران به کشورهاي در حال توسعه، چرا که این واقعیت که میزان وجوه ارسال شده به   
رت و توسعه را در به رابطه میان مهاج رجی به آنها بوده، عالقههاي خامراتب بیشتر از کمک به

. بنابراین )2-3: 2005هالیدي، ذاران تقویت کرده است (دِویند و گران و سیاستگمیان پژوهش
هاي وجوه ارسالی کارگران، یک منبع عمده دارایی خارجی براي کشورهاي در حال توسعه جریان

را در این کشورها به حرکت  اديهاي رشد اقتصد چرختوانکه می) 89: 2008(پابلو آکوستا،  است
 د. درآور

 توسعه کشورهاي میان اقتصادي رابطه در ذارتأثیرگ عوامل ترینمهم از یکی المللیبین مهاجرت   
روابط میان مهاجرت  ).1645: 2005آر و پیج، (آدامز جی است 21 قرن در توسعه حال در و یافته

 شودمی نامیده ارسالی وجوه که ـ جهانی هايایده و دانش پولی، هايجریان توان درو توسعه را می
 کشورهاي در شودمی نامیده توسعه که آنچه بر مثبتی اثر توان گفت کهمی و کرد خالصه ـ

 محلی گذاريسرمایه و فقر کاهش براي عظیمی پتانسیل مالی ارسالی اول، وجوه. دارد مهاجران
ارسالی  وجوه که وقتی خصوصبه ،است اقتصادي رکود هايچرخه ضد حتی کشد ومی دوشبه
 توسعه، حال در کشورهاي به شده ارسال ارسالیِ وجوه میزان که شده برآورد ،باشد پایدار صورتبه
 سریعی افزایش پول، انتقال هايسرویس یا هابانک قبیل از رسمی هايکانال طریق از خصوصبه
در  دالر میلیارد 167 به 1990 سال در دالر میلیارد 40 حدود از ـ است داشته اخیر هايسال در

 وجوه اینکه رغمعلی ). دوم،270: 2005المللی مهاجرت، رسیده است (سازمان بین 2005 سال
طرفداري از رابطه میان  و عالقه جدید دور اما در کانون توجه قرار دارد، در هنوز مالی ارسالی

 تصور حال. است جنوب به شمال از انسانی سرمایه انتقال بر تأکید بیشترین مهاجرت و توسعه،
 در» مغزها جذب« به 1970 دهه در »مغزها فرار« از ها،ایده در مسیر تغییر با منافع و هاهزینه

 در افراد براي را بیشتري  برد برد هايموقعیت احتماالً ما امروزه،. است شده دگرگون 1990 دهه
 جریان جدیدتر حتی و کنیممی پیدا این فرایند هستند درگیر که دیگرانی و هادولت حرکت،
 و هاایده )، جریان2004سونسون،  -است (لویت و نیبرگ »اجتماعی ارسالی وجوه« مفهوم

 این از بخشی سوم،. دموکراسی و مرد و زن برابري بشر، حقوق: هستند »خوب« که عملکردهایی
 درصد موقتی مهاجران که رودمی انتظار زیرا است موقتی مهاجر کار نیروي به اشتیاق، و تمایل

                                                 
1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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 آنها بر این است که اعتقاد و کنندارسال  دائمی به خانه مهاجران نسبت به را درآمدشان از باالیی
 در. عمل نمایند توسعه هايعامل مثابهبه دانش، و هاایده انتشار با مدت کوتاه بازدیدهاي وسیلهبه

 و ملی مؤسسات بینانهخوش اندازهايچشم مرکز در مهاجران فراملی هايانجمن و هاشبکه کل،
 ).21-22: 2008قرار دارند (نقل از فایست،  اقتصادي توسعه سیاست المللیبین

 

 ب) وجوه ارسالی مهاجران

 از خرید قدرت دهندهانتقال که است خصوصی رفاه سیستم یک از بخشی ارسالی وجوه
 دهندهکاهش ارسالی وجوه. است فقیر نسبتاً اعضاي به اجتماع یا خانواده ثروتمند نسبتاً اعضاي

 پول عرضه گسترش بر ايافزاینده اثرات و کار بوده سرمایه کننده مصرف و فراهم کنندهروان فقر،
 ).105: 2009دارد (کوپتا و همکاران،  خانوارها مخارج افزایش طریق از کشور در
 در گذاريسرمایه یا مصرف، مالی تأمین براي ارسالی وجوه رسد کهمی نظربه  موارد، بیشتر در   

 وه،زیمباب در نمونه براي. شودمی تغذیه استفاده بهبود و سالمتی آموزش، از قیبل انسانی، سرمایه
 نشان بیشتري تمایل آموزش به حدودي تا دارند ريتکم کشت زمین که مهاجران خانوارهاي

 روان بودن به کمک در و هستند هاي رکودضدچرخه مهاجران ارسالی وجوه همچنین .دهندمی
 معموالً  که غذایی محصوالت کشاورزان براي خصوصهب زمان، طول در افزایش رفاه خانوار و مصرف

 هايداده مشابه، طوربه. هستند مؤثري عامل هستند اقتصادي و اجتماعی هايگروه محرومترین
 طوربه المللیبین ارسالی وجوه که نتیجه رسیده این به بزرگ خانوار پیمایش یک از شده استفاده

 کندمی همچنین اشاره) 2003( 1راتا. است کرده کم خانوارها فقیرترین میان در را فقر داريمعنی
 افزاینده اثرات است ممکن برند،می باال را روستایی خانوارهاي مصرف سطح که ارسالی وجوه که

 کاالهاي در زیاد به احتمال این وجوه زیرا باشند. داشته کشور در پول عرضه گسترش بر مهمی
 میان ارتباط وجود بر دال شواهدي از مطالعات، برخی همچنین .شوندمی هزینه داخلی شده تولید
اند (کوپتا و همکاران، کرده پیدا التین آمریکاي در انسانی سرمایه گیريشکل و ارسالی وجوه

2009 :105.( 
 اندازپس مصرف، بر مثبت تأثیر طریق از ارسالی وجوه که دارد وجود تجربی همچنین شواهدي   
 موردي مطالعات از نقل به) 2005( 2لوکاس. است کرده اقتصادي کمک رشد به گذاري،سرمایه یا

 و پاکستان مراکش، در گذاريسرمایه ارسالی وجوه احتماالً که دهدمی را ارائه هایینشانه مختلف
 درآمد بر ارسالی وجوه غیرمستقیم و مستقیم اثرات) 2002( 3گلیتسس. است کرده تسریع را هند

 که دهدمی نشان و کرده سازيمدل ايمدیترانه کشور هفت را در گذاريسرمایه بر متعاقب آن و
است (کارتینسکیو  یافته افزایش کشور هفت این از کشور شش در گذاريسرمایه ارسالی، وجوه با

                                                 
1. Ratha 
2. Lucas 
3. Glytsos 
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 یک تحلیل و ساختاردهی وسیله) به2005(نیز در کار خود  ). آدامز و پیج،82: 2009و همکاران، 

 کشور 71 المللی که دربین فقر و نابرابري ارسالی، وجوه مهاجرت، باره در جدید هايداده مجموعه
 وجوه هم و المللیبین مهاجرت هم که به این نتیجه رسیدند. انجام شده است توسعه حال در

اند داده کاهش را توسعه حال در جهان در فقر شدت و عمق سطح، داريمعنی طوربه ارسالی
  ).2005آر و پیج، (آدامز جی

 رد زندگی و معاش شرایط و توسعه بر توجهی قابل سهم مهاجران ارسالی بنابراین وجوه   
 گذران طشرای در مؤثري را بهبود امکان مهاجران ارسالی است. وجوه داشته شده ارسال کشورهاي

). 1277: 2005هاس، است (دي کرده ایجاد مهاجر کننده ارسال کشورهاي در خانوار هامیلیون
 از توسعه گذاريسرمایه نزدیک و آلایده شکل یک ارسالی وجوه که رسدمی نظرخالصه به طوربه
 هايکمک از کالسیک اشکال براي بادوامی و مناسب بسیار جایگزین شاید و »باال به پایین«

 باشد (همان). ايتوسعه

 

 تحقیق ج) پیشینه

دالیل مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور و اثرات آن باره  اي در) در مطالعه1379ی (شکران
حضور دارند.  میلیون ایرانی در تمامی کشورهاي دنیا 3دهد که حدوداً نشان می بر اقتصاد ملی

هاي انگیزه اولیه افراد براي خروج از کشور انگیزه ،اوالً  دهد کههاي این مطالعه نشان مییافته
 دست آمده است.اقتصادي نبوده اگرچه منافع اقتصادي زیادي بعد از مهاجرت براي مهاجرین به

موقعیت تثبیت شده اقتصادي و اجتماعی مهاجرین در خارج از کشور موجبات جذب بستگان  ،ثانیاً
مهاجرین در  ،اًلثثا کند.ن یک عامل جذب قوي عمل میعنواو دوستان آنان را فراهم آورده و به

مهاجرت به آگاهی به زبان خارجی توجه نداشته و ناآشنایی به زبان خارجی عامل بازدارنده براي 
کند و مهاجر ایرانی نسل اول همواره مسائل داخل ایران را دنبال می ،ایشان نبوده است. رابعاً

خواهد گشت، ولی درباره  شرایط اجتماعی الزم به کشور بازمهاجرین مذکر در صورت فراهم آمدن 
به نقل از مشفق،  1379، مسعود شکرانی( نث امکان بازگشت کمتري وجود داردؤمهاجرین م

1392( . 
المللی در کشورهاي هاي بینی آمار مهاجرتبررسی و ارزیاباي با عنوان )، مطالعه1392مشفق (

، انجام داده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی تعداد، منتخب آسیا و اقیانوسیه با تأکید بر ایران
هاي منتخب جمعیتی مهاجران ایرانی توزیع و پراکندگی، ترکیب سنی و جنسی و برخی از ویژگی

هاي این و ثبت) بوده است. منبع اصلی داده آمارهاي رسمی (سرشماري پایهخارج از کشور بر 
 2010تا  1990هاي ثبتی کشورها مقصد مهاجران طی دوره ها و دادهپژوهش عمدتاً سرشماري

است. از نظر ترکیب سنی، ساختار سنی جمعیت مهاجر ایرانی خارج از کشور تقریباً سالخورده 

http://www.ensani.ir/fa/20801/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/20801/profile.aspx
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هاي خارجی مردان به زنان در مهاجرت است، ترکیب جنسی مهاجران ایران خارج از کشور، از تفوق
تغییر یافته است. بررسی  2010به سوي نوعی نسبت جنسی نسبتاً متعارف در سال  1990در سال

دهد هاي مهاجران ایرانی با جمعیت بومی ایاالت متحده، کانادا، سوئیس نشان میو مقایسه ویژگی
یت مقصد و سایر مهاجران وارد شده که مهاجران ایرانی از نظر تحصیالت و تخصص نسبت به جمع

تر میزان سرمایه انسانی آنها باالتر عبارت روشنیشتري برخوردارند. بهبه این کشورها از کیفیت ب
ترند. این مطالعه برآوردي حدود دومیلیون و دویست هزار تر و متخصصکردهیعنی تحصیل .است

دهد که با توجه به ارقام متفاوتی که از مهاجران ایرانی نشان می را مهاجر ایرانی در خارج از کشور
 مشخص نیست چقدر درست باشد.  ،شودبیان می

ثر بر فرایند سازگاري مهاجرین ؤبررسی عوامل ماي با عنوان ) مطالعه1379اکبري خنجی (
هدف کلی این مطالعه درك و تبیین فرایند سازگاري انجام داد.  ت عربی متحدهامقیم امار ایرانی

گذار بر این اجتماعی تاثیر ـ مهاجرین ایرانی مقیم امارات عربی متحده برحسب عوامل اقتصادي
عنوان یک کنش اجتماعی بر اساس باشد. در این مطالعه سازگاري مهاجرین بهفرایند می

ي شغلی، روابط اجتماعی، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، مندهایی چون رضایتشاخص
میزان اعتماد به جامعه میزبان، حفظ آداب و رسوم و نوع مذهب مورد سنجش قرار گرفته است. 

باالي مهاجرین  رغم میزان سازگاري نسبتاًدهد که علیطور کلی نتایج این مطالعه نشان میهب
ت عربی متحده، آنها هویت ایرانی و فرهنگی خود را حفظ نموده امارهاي فرهنگی اایرانی با مولفه

هاي و عالقه و دلبستگی آنها به زادگاه خویش همچنان به قوت خود باقی است. وجود چنین خصلت
تواند کارکردهاي مفیدي براي ایران در اجتماعی در ایرانیان مقیم امارات عربی متحده می ـ روانی
گذاري در ایران جتماعی و فرهنگی بویژه در جذب سرمایه آنها و سرمایههاي اقتصادي، ازمینه

 .داشته باشد
دهند که اوالً آمارهاي متفاوتی از مهاجرین ایرانی در طورکلی نتیجه این تحقیقات نشان میبه

کیل خارج از کشور وجود دارد، دوماً مهاجران ایرانی خارج از کشور جمعیت درخوري را تش
هاي انسانی، اجتماعی و اقتصادي باالیی برخوردار هستند و در نهایت ماً از سرمایهدهند، سومی

 ثیرات اقتصادي در کشور دارند.أگذاري و تپتانسیل باالیی براي سرمایه
 

 روش تحقیق
 آمارهاي و هاي جهانی چون بانک جهانی و...، اطالعاتآمارهاي سازمان به مراجعه با تحقیق این در

 هايداده ویهثان تحلیل برپایه حاضر، مطالعه روش بنابراین. است شده تحلیل و آوريجمع الزم
 .است هاي جهانیسازماناز سوي ارائه شده 

 

 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/26575
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/26575
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 هایافته

هاي فراملی در هاي تحقیق سعی بر این است که ابتدا توصیفی از وضعیت مهاجرتدر ارائه یافته
انی در جهان و تغییرات وجوه ارسالی در جهان ارائه شود. سپس نگاهی به وضعیت مهاجران ایر

هاي آنها براي توسعه در کشور صحبت جهان و میزان وجوه ارسالی آنها پرداخته شد و از پتانسیل
 .شودمی

 الف) توصیف مهاجران فراملی در جهان

شناختی شناختی است که بر خالف سایر رویدادهاي جمعیتمهاجرت یک رویداد مهم جمعیت
ی بر و ولد، داراي اثرات مهم جمعیتی، اجتماعی، اقتصادي و حتی سیاس میر و زادوچون مرگ

هاي و یا برهم خوردن تعادلمبدأ و مقصد مهاجرت دارد. ممکن است باعث کاهش نیروي کار 
قتصادي اجمعیتی در مبدأ و تغییراتی در مقصد باشد. اما در این مقاله تمرکز بر روي اثرات 

 مهاجران در مبدأ و مقصد است.
هاي مختلف در جهان طی تعداد جمعیت و متوسط رشد سالیانه مهاجرین در سال 1جدول 

س این جدول، میزان مهاجران فراملی، در سال دهد. بر اسارا نشان می 2013تا  1970هاي سال
ه میلیون نفر رسید 247به حدود  2013میلیون نفر بوده است که در سال  106حدود  1970

ان نیز در برابر افزایش پیدا کرده است. میزان جمعیت مهاجر 5/2سال به  43است. یعنی در طول 
نه جمعیت مهاجران جهان همواره دهد که متوسط رشد سالیاهاي مختلف هم نشان میطی دوره

 2000-2010رصد در دوره د 6/2به  1970-1980درصد در دوره  3/1در حال افزایش است و از 
دهد که نیروي ست. این موضوع نشان میرسیده ا 2010-2013درصد در دوره زمانی  6/4و به 

وي کار و زندگی دهند که براي جستجمهاجرت در جهان در حال افزایش است و افراد ترجیح می
 بهتر محل زندگی خود را تغییر دهند.

 

 هاي مختلف در جهان طیتعداد جمعیت و متوسط رشد سالیانه مهاجران در سال): 1(جدول 
 2013تا  1970هاي سال

 2013 2010 2000 1990 1980 1970 سال
تعداد 

 مهاجرین
105789339 120177909 141857910 167067222 215763573 247247795 

متوسط رشد 
 سالیانه

1980-1970 1990-1980 2000-1990 2010-2000 2013-2010 

3/1 7/1 6/1 6/2 6/4 
 .المللی مهاجرت: محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بینمنبع
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دهد. ، را نشان می2013کشورهاي داراي بیشترین تعداد مهاجر در جهان در سال  2جدول 

، 4/4، 3/5، 6/5براساس این جدول کشورهاي هند، مکزیک، روسیه، چین و بنگالدش به ترتیب با 
 درصد سهم بیشتري از کل مهاجران در جهان را دارا هستند.   1/3و  9/3

کنیم که بیش از پیش به سمت جهانی جهانی زندگی می توان گفت امروزه درعالوه بر آنکه می
رود و افراد محل زندگی خودشان را به دالیل مختلفی چون کسب شدن و فراملی شدن پیش می

کنند و بنابراین هاي بهتر، ادامه تحصیالت، یافتن شغل، و ... ترك میدرآمد، یافتن موقعیت
اي با این حال، کشورهایی که دار .یردگمهاجرت فراملی در همه کشورهاي جهان صورت می

اند که یا جمعیت زیاد و نیروي کار بیشترین جمعیت مهاجر در جهان هستند، غالباً کشورهاي
ی و توسعه فراوانی دارند، یا درگیر جنگ و ناامنی بوده و یا مربوط به کشورهاي پیشرفته صنعت

رد در ی و پیشرفته، در غالب موایافته هستند. الزم به ذکر است که مهاجران کشورهاي صنعت
 کار هستند. دیگر مشغول به هاي تخصصی و فنی کشورهايبخش
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 2013کشورهاي داراي بیشترین تعداد مهاجران در جهان در سال  :)2( جدول

 سهم از کل مهاجران تعداد مهاجر نام کشور ردیف
 6/5 13885099 هند 1
 3/5 13220345 مکزیک 2
 4/4 10910492 روسیه 3
 9/3 9651150 چین 4
 1/3 7572135 بنگالدش 5
 5/2 6170411 پاکستان 6
 4/2 6001696 فیلیپین 7
 3/2 5632196 افغانستان 8
 3/2 5583906 اوکراین 9
 1/2 5151142 انگلیس 10
 7/1 4141435 آلمان 11
 7/1 4116587 اندونزي 12
 6/1 4018219 فلسطین 13
 6/1 3971493 سوریه 14
 6/1 3882994 لهستان 15
 5/1 3826984 قزاقستان 16
 4/1 3430476 رومانی 17
 4/1 3386059 مصر 18
 3/1 3167905 آمریکا 19
 3/1 3139596 میانمار 20

 100 247247795 کل جهان
 المللی مهاجرت.: محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بینمنبع

 
را نشان  2013داراي بیشترین جمعیت مهاجران در جهان در سال کشورهاي میزبان  3جدول 

دهد. بر اساس این جدول، کشورهاي آمریکا، عربستان، آلمان، روسیه، امارات متحده عربی و می
درصد از مهاجران سایر کشورها  2/3و  2/3، 5/4، 5/4، 9/5، 7/18انگلیس به ترتیب میزبان 

به کشورهاي  اند. نگاهیکشور شده 6وارد این  2013سال  درصد از مهاجران در 40هستند. حدود 
داراي  . کشورهایی کهگیرندقرار میمختلف دهد که کشورهاي میزبان در دو گونه میزبان نشان می

 هاي باالتريدرآمدهاي سرانه باالیی هستند و نیاز به نیروي کار دارند و از نظر توسعه در رتبه
کشورهایی که داراي  و یاهمچون کشورهاي آمریکا، عربستان، آلمان، امارات، انگلیس  ،قرار دارند



 
 
 
 
 
 

 ١٢٣                                                                           ... در جهان مهاجران فرام� وجوه ارسایل هایانیبر جر  یر ور م

همچون ایران، روسیه، پاکستان و اردن. نگاهی به جریانات مهاجران  ،مهاجران اجباري هستند
 ست.ا دهد که مقصد حدود یک پنجم مهاجران جهانی به سمت آمریکاالمللی نشان میبین

 

 2013میزبان داراي بیشترین جمعیت مهاجران در جهان در سال کشورهاي ): 3( جدول

سهم از کل مهاجران  میزان مهاجر نام کشور ردیف
 جهانی

 7/18 46136362 آمریکا 1
 9/5 14600521 عربستان 2
 5/4 11110943 آلمان 3
 5/4 11048064 روسیه 4
 2/3 8001674 امارات 5
 2/3 7838837 انگلیس 6
 0/3 7456145 فرانسه 7
 0/3 7404179 کانادا 8
 7/2 6618000 اسپانیا 9
 6/2 6468640 استرالیا 10
 3/2 5766163 ایتالیا 11
 2/2 5417737 اوکراین 12
 2/2 5338486 هند 13
 8/1 4490941 تایلند 14
 6/1 4080766 پاکستان 15
 4/1 3592780 اردن 16
 4/1 3476233 قزاقستان 17
 1/1 2804753 هنگ کنگ 18
 1/1 2685233 آفریقاي جنوبی 19
 1/1 2649516 ایران 20

 100 247247795 کل جهان
 المللی مهاجرت.منبع: محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین

 
استفاده شده  4منظور نشان دادن تغییرات تعداد مهاجرین برخی از کشورهاي جهان از جدول به

 1960طور مرتب از دهد که جمعیت مهاجران همه کشورهاي نمونه بهاست. این جدول نشان می
طور به 2013تا  1960افزایش یافته است. در این میان جمعیت مهاجران ایرانی نیز از  2013تا 



 

 
 

 

 

 ٩٢و  ٩١  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                              ١٢٤

 
رسیده  2013نفر در سال  1604750به  1960نفر در سال  171478افزایش یافته و از مرتب 
 است. 

 

 1960-2013هاي تغییرات تعداد مهاجران برخی از کشورهاي جهان طی دوره): 4( جدول        
 سال و      

 2013 2010 2000 1990 1980 1970 1960 کشور

 1604750 1295173 1012229 693020 529305 232811 171478 ایران

 13220345 11859236 9550629 4744465 2579330 1033456 638848 مکزیک

 1986203 983567 768657 588188 638205 600182 524764 نپال
 7572135 5384875 4987708 5068368 5047223 235705 53136 بنگالدش

 3386059 3741055 2267586 1908373 1030182 395501 173976 مصر

 810854 664073 676993 599130 440579 196809 140655 لبنان

 6170411 4678730 3812237 3480650 3970210 8522221 8844720 پاکستان

 6001696 4275612 3083240 2048870 980831 400889 155651 فلیپین

 2592233 2226401 1748828 1080031 554768 251566 271809 ویتنام

 1525397 1269190 935258 568640 159304 73290 64580 السالوادور

 9651150 8344726 5814587 4461334 4174988 2839228 4803240 چین

 658817 569731 340999 154467 81455 73084 47559 هندوراس

 2184539 1738006 1766731 1410593 1423049 1179510 1200569 فرانسه

 4141435 3529460 3602196 3165616 2774441 2708837 2734098 آلمان

 1377674 1009751 777935 516979 302906 210688 141901 هائیتی

 1117901 1000523 659212 433267 369598 375587 335224 نیجریه

 13855099 11360823 9516831 8176592 7582096 8260687 9081881 هند

 المللی مهاجرت.محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:

 

را  1960-2013هاي متوسط رشد سالیانه مهاجران برخی از کشورهاي جهان طی سال 5جدول 
ن در جهان، از سال طور که قبالً نیز اشاره شد، متوسط رشد ساالنه مهاجرادهد. هماننشان می

 6/4به  1970-1980درصد در دوره  3/1ایش یافته است و از طور مرتب افزبه 2013تا  1970
ست. همه کشورهاي مورد مطالعه نیز، متوسط رشد ساالنه رسیده ا 2010-2013درصد در دوره 

 ده است. شان همواره در حال افزایش بوجمعیت مهاجران



 
 
 
 
 
 

 ١٢٥                                                                           ... در جهان مهاجران فرام� وجوه ارسایل هایانیبر جر  یر ور م

در  7/2، 1970-1980در دوره  6/8به  1960-1970در دوره  1/3، از جمعیت مهاجران ایرانی نیز
درصد در  4/7و به  2000-2010در دوره  5/2، 1990-2000در دوره  9/3، 1980-1990دوره 
باالترین میزان رشد جمعیت مهاجران در  1970-1980رسیده است. دوره  2010-2013دوره 

-2013درصد بوده است و در دوره اخیر  6/8دوره  ایران بوده است که متوسط رشد ساالنه در این
 درصد رسیده است. 4/7هاي قبلی، به نیز با افزایش نسبت به دوره 2010

 

 1960-2013هاي متوسط رشد سالیانه مهاجران برخی از کشورهاي جهان طی دوره): 5( جدول

 2010-2013 2000-2010 1990-2000 1980-1990 1970-1980 1960-1970 دوره و کشور

 4/7 5/2 9/3 7/2 6/8 1/3 ایران
 7/3 2/2 2/7 3/6 6/9 9/4 مکزیک

 4/26 5/2 7/2 -8/0 6/0 4/1 نپال

 12 8/0 -2/0 04/0 8/35 1/16 بنگالدش

 -3/3 1/5 7/1 4/6 10 6/8 مصر
 9/6 -2/0 2/1 1/3 4/8 4/3 لبنان

 7/9 1/2 9/0 -3/1 -4/7 -4/0 پاکستان
 12 3/3 2/4 6/7 4/9 9/9 فلیپین

 2/5 4/2 9/4 9/6 2/8 -8/0 ویتنام
 3/6 1/3 1/5 6/13 1/8 3/1 السالوادور

 5 7/3 7/2 7/0 9/3 -1/5 چین
 5 3/5 2/8 6/6 1/1 5/25 هندوراس
 9/7 -2/0 3/2 -1/0 9/1 -2/0 فرانسه
 5/5 -2/0 3/1 3/1 2/0 -1/0 آلمان
 9/10 6/2 2/4 5/5 7/3 4 هائیتی

 8/3 3/4 3/4 6/1 -2/0 1/1 نیجریه
 8/6 8/1 5/1 8/0 -8/0 -9/0 هند

متوسط رشد 
 6/4 6/2 6/1 7/1 3/1 - جهانی مهاجران

 المللی مهاجرت.محاسبه براساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:

 
 ب) وضعیت مهاجرین ایرانی در جهان

 90نفر است که بیش از  1604750، جمع کل مهاجران ایرانی در جهان 2013آمار سال  پایهبر
تعداد مهاجران ایرانی در کشورهاي مختلف  6کشور جهان ساکن هستند. جدول  18درصد آنها در 



 

 
 

 

 

 ٩٢و  ٩١  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                              ١٢٦

 
درصد مهاجران ایرانی در دو کشور امارات  50دهد. در این میان را نشان می 2013جهان در سال 

 8/6، 9/9ن هستند. مهاجران ایرانی در کشورهاي آلمان، کانادا و سوئد به ترتیب با و آمریکا ساک
 درصد، ساکن هستند.  6/3و 
دهد که ایرانیان در دو نوع کشورها حضور دارند، نگاهی به مقاصد مهاجرتی ایرانیان نشان می   

ی با ایران. کشورهاي هاي تجارتکشورهاي توسعه یافته و کشورهاي با درآمدهاي باال و پتانسیل
همراه استرالیا هستند و کشورهاي با درآمدهاي باال و توسعه یافته اکثرًا اروپایی و آمریکایی به

فارس و کشورهاي همسایه، امارات، کویت، هاي تجارتی با ایران، کشورهاي حوزه خلیجپتانسیل
 قطر و ترکیه هستند.

 

 2013مختلف جهان در سال  تعداد مهاجران ایرانی در کشورهاي): 6( جدول
 سهم  تعداد  ایرانیان مهاجر در کشورهاي مختلف جهان رتبه

 7/25 412400 امارات 1
 5/24 393414 ایاالت متحده آمریکا 2
 9/9 158901 آلمان 3
 8/6 108632 کانادا 4
 6/3 67211 سوئد 5
 9/2 57773 انگلستان 6
 9/2 46419 کویت 7
 5/2 36090 استرالیا 8
 9/1 30000 قطر 9
 7/1 28079 هلند 10
 4/1 23065 فرانسه 11
 2/1 19187 ترکیه 12
 0/1 15876 نروژ 13
 0/1 15611 عراق 14
 9/0 15110 اتریش 15
 9/0 13727 دانمارك 16
 8/0 13115 ایتالیا 17
 4/0 7128 بلژیک 18

 9/8 143012 بقیه کشورهاي جهان
 100 1604750 جمع کل مهاجران

 المللی مهاجرت.محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:

 



 
 
 
 
 
 

 ١٢٧                                                                           ... در جهان مهاجران فرام� وجوه ارسایل هایانیبر جر  یر ور م

یی و یا به قصد ن در برداشت اول، ایرانیان یا به قصد تجربه زندگی بهتر به کشورهاي اروپابنابرای
کنند. به احتمال قریب به تجارت، کار و کسب درآمد بیشتر به کشورهاي همسایه مهاجرت می

و  مهاجران به کشورهاي اروپایی، آمریکایی و استرالیا داراي سطح تحصیالتیقین، اغلب 
هاي انسانی باالتر و مهاجرین به کشورهاي همسایه داراي وضعیت تجارتی، اقتصادي و سرمایه
 هاي اقتصادي باالتري باشند.سرمایه

 

 ج) توصیف وجوه ارسالی در جهان

 897/457به  1970 میلیارد دالر در سال 922/1المللی از میزان وجوه ارسالی مهاجران بین
ابراین رسیده است. بن 2014میلیارد دالر در سال  430/583و به  2010میلیارد دالر در سال 

که همواره طوريهب .المللی با سرعت باالیی در حال رشد استمیزان وجوه ارسالی مهاجران بین
کرده است. متوسط رشد ساالنه وجوه  تجربه 2014تا  1970هاي مختلف از رشد مثبتی را در دوره

صد در در 1/7، 1980-1990درصد در دوره  6، به  1970-1980درصد در دوره  34ارسالی از 
رسیده  2010-2014ره درصد در دو 2/6و به  2000-2010ر دوره د 7/13، 1990-2000دوره 

یرات نسبی، ولی در حال ه ارسالی همواره در تغیدهند که رشد وجواست. این آمارها نشان می
 افزایش است.

که طوريدهد بهخوبی نشان میاین رشد، بخصوص خود را در سرانه وجوه ارسالی مهاجران به
رسیده  2014دالر در سال  7/2359به  1970دالر در سال  2/18سرانه وجوه ارسالی مهاجران از 

 است که رشد بسیار زیادي را تجربه کرده است. 
 

 هايآن در سالمتوسط رشد سالیانه میزان و سرانه وجوه ارسالی مهاجران  و  ):7( جدول
 در جهان 2014تا  1970 

 2014 2010 2000 1990 1980 1970 سال

میزان وجوه 
(میلیارد  ارسالی

 دالر)
922/1 814/35 034/64 750/126 897/457 430/583 

سرانه وجوه 
 (دالر) ارسالی

2/18 298 4/451 7/758 2/2122 7/2359 

متوسط رشد 
سالیانه وجوه 

 ارسالی

1980-1970 1990-1980 2000-1990 2010-2000 2014-2010 

0/34 0/6 1/7 7/13 2/6 

 المللی مهاجرت.محاسبه براساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:    



 

 
 

 

 

 ٩٢و  ٩١  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                              ١٢٨

 
نشان  را 2014سال  کشورهاي داراي باالترین میزان دریافت وجوه ارسالی در جهان در 8جدول 

 7همه بین  ،2014بیست کشور داراي باالترین دریافت وجوه ارسالی در جهان در سال  دهد.می
میلیارد  389/70اند. در این میان هند با دریافت میلیارد دالر وجوه ارسالی دریافت کرده 70تا 

 866/24، 403/28، 140/64ترتیب با دریافت دالر در رتبه اول و چین، فلیپین، مکزیک و فرانسه به
هاي بعدي قرار دارند. سرانه وجوه ارسالی مهاجرین این ترتیب در رتبهمیلیارد دالر به 760/24و 

. باالترین سرانه دباشمیدالر قرار  11344و  1880، 4733، 6632، 5080 برابر با ترتیبکشورها به
 ترتیب مربوط به کشورهاي ویتنام، نیجریه، فرانسه، لبنان و اسپانیا به ترتیب باوجوه ارسالی به

 دالر است.  8927و  11000، 11344، 18714، 21346
 

 2014کشورهاي داراي باالترین میزان دریافت وجوه ارسالی در جهان در سال  ):8( جدول

 رتبه
نام 
 کشور

 وجوه میزان
 میلیون به ارسالی
 )2014دالر (

سهم وجوه 
ارسالی در تولید 
 ناخالص داخلی

تعداد 
مهاجران 

)2013( 

سرانه وجوه 
 ارسالی

 5080 13855099 7/3 70389 هند 1
 6632 9651150 6/0 64140 چین 2
 4733 6001696 8/9 28403 فیلیپین 3
 1880 13220345 8/1 24866 مکزیک 4
 11344 2184539 8/0 24760 فرانسه 5
 18714 1117901 0/4 20921 نیجریه 6
 5791 3386059 6/6 19612 مصر 7
 2764 6170411 3/6 17060 پاکستان 8
 3820 4141435 4/0 15802 آلمان 9
 1977 7572135 2/9 14969 بنگالدش 10
 4629 2592233 4/6 12000 ویتنام 11
 21346 530401 1/2 11322 بلژیک 12
 8928 1230969 7/0 10990 اسپانیا 13
 11000 810854 7/17 8899 لبنان 14
 2077 4116587 9/0 8551 اندونزي 15
 2634 2928772 3/0 7715 ایتالیا 16
 1359 5583906 4/5 7587 اوکراین 17
 1923 3882994 3/1 7466 لهستان 18
 652 10910496 3/0 7116 روسیه 19
 3953 1780110 6/9 7036 سریالنکا 20

 المللی مهاجرت.محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:



 
 
 
 
 
 

 ١٢٩                                                                           ... در جهان مهاجران فرام� وجوه ارسایل هایانیبر جر  یر ور م

ترتیب لبنان، فلیپین، سریالنکا، در میان این کشورها سهم وجوه ارسالی در تولید ناخالص داخلی، به
الوه بر این درصد از تولید ناخالص داخلی است. ع 6/6و  2/9، 6/9، 8/9، 7/17بنگالدش و مصر با 

 8/1 ودرصد تولید ناخالص داخلی چین  6/0درصد از تولید ناخالص داخلی هند و  7/3بیش از 
 تولید ناخالص داخلی مکزیک وابسته به وجوه ارسالی است. 

نشان  را 2014کشورهاي داراي باالترین میزان ارسال وجوه ارسالی در جهان در سال  9جدول 
درصد از وجوه ارسالی جهانی را  4/22دهد. بر اساس این جدول، آمریکا به تنهایی بیش از می

ست. بعد از آن کشور عربستان، ابوده  2014دالر در سال  میلیارد 851/130کند که ارسال می
، 253/29، 519/44امارات، انگلیس و آلمان قرار دارند. میزان وجوه ارسالی این کشورها به ترتیب 

را  درصد سهم وجوه ارسالی جهانی 7تا  4میلیارد دالر است که در حدود  788/23و 115/25
 شوند.شامل می

 

 2014اي باالترین میزان ارسال وجوه ارسالی در جهان در سال کشورهاي دار ):9(جدول
 سهم از وجوه ارسالی جهانی دالر میلیون به ارسالی وجوه میزان نام کشور ارسال کننده رتبه

 4/22 130851 ایاالت متحده آمریکا 1
 6/7 44519 عربستان 2
 01/5 29253 امارات 3
 3/4 25115 انگلستان 4
 1/4 23788 آلمان 5
 0/4 23145 کانادا 6
 7/3 21370 فرانسه 7
 7/3 21344 روسیه 8
 9/2 17052 هنگ کنک 9
 8/2 16152 ایتالیا 10
 7/2 16015 اسپانیا 11
 7/2 15957 استرالیا 12
 0/2 11893 کویت 13
 7/1 10009 قطر 14
 5/1 8790 ژاپن 15
 5/1 8788 سوئیس 16
 3/1 7663 هند 17
 0/1 6003 سنگاپور 18
 0/1 5835 بلژیک 19
 9/0 5084 کره 20

 1/23 134804 سایر کشورها
 100 583430 جمع کل

 المللی مهاجرت.محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:

کننده وجوه در ردیف کشورهاي توسعه یافته و یا در حال توسعه و با کشورهاي ارسال يهمه
اي از نیروي انسانی و سرمایه در بین توان گفت که یک زنجیرهدرآمد باال قرار دارند. بنابراین می



 

 
 

 

 

 ٩٢و  ٩١  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                              ١٣٠

 
هاي انسانی به سمت کشورهاي توسعه یافته و درآمد گیري است، سرمایهکشورها در حال شکل

 کند.صادي به کشورهاي در حال توسعه رسوب میهاي اقتباال و سرمایه
دهد. را نشان می 2014کننده وجوه به ایران در سال هجده کشور اول ارسال 10 شماره جدول

ده است آم 10کشور که در جدول  18درصد وجوه ارسالی انتقالی به ایران، از طرف  93بیش از 
تقالی به ایران از سه کشور امارات، آمریکا جوه ارسالی اندرصد از کل و 60شود. بیش از ارسال می

ادا، انگلستان درصد است. پس از این کشورها، کشورهاي کان 8/9و  8/24، 3/26و آلمان به ترتیب با 
اي که وجود دارد، غالب وجوه ارسالی درصد قرار دارند. نکته  1/4و  5/4، 6/6ترتیب با و سوئد به

 رالیا است.فارس و کشورهاي اروپایی، آمریکایی و استخلیجایرانیان از کشورهاي همسایه و حوزه 

 

 2014هجده کشور اول ارسال کننده وجوه به ایران در سال  ):10( جدول
 سهم وجوه ارسالی  دالر میلیون به ارسالی وجوه میزان کنندهنام کشور ارسال رتبه
 3/26 364 امارات 1
 8/24 343 ایاالت متحده آمریکا 2
 8/9 135 آلمان 3
 6/6 91 کانادا 4
 1/4 57 سوئد 5
 5/4 62 انگلستان 6
 2/3 44 کویت 7
 2/2 30 استرالیا 8
 2/2 31 قطر 9
 7/1 24 هلند 10
 4/1 19 فرانسه 11
 1/1 15 ترکیه 12
 0/1 14 نروژ 13
 9/0 12 عراق 14
 9/0 13 اتریش 15
 9/0 12 دانمارك 16
 8/0 11 ایتالیا 17
 6/0 8 سویس 18

 0/7 97 بقیه کشورهاي جهان
 100 1382 جمع کل وجوه

 المللی مهاجرت.محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:
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(میلیون  2013تا  1980هاي میزان وجوه ارسالی مهاجران کشورهاي مختلف طی سال 11جدول 
حدود  1990ارسالی ایرانیان در سال زان وجوه دهد. بر اساس این جدول، میدالر) را نشان می

یده رس 2000میلیون دالر در سال  536میلیون دالر بوده که روند کاهشی داشته و به  1200
به  2013 میلیون دالر و در سال 1181به  2010است. این روند مجدداً افزایش یافته و در سال 

ن وجوه میزا ) 11جدول (زیاد میلیون دالر رسیده است. در همه کشورهاي داراي مهاجران  1382
 روندي افزایشی داشته است.  2013تا  1980هاي ارسالی مهاجران طی سال

 

 (میلیون دالر) 2013تا  1980هاي میزان وجوه ارسالی مهاجران کشورهاي مختلف طی سال ):11( جدول
 سال
 کشور

1980 1990 2000 2010 2014 

 1382 1181 536 * 1200 - ایران
 24866 22080 7522 3096 1039 مکزیک

 5875 3469 112 - - نپال
 14969 11282 1969 779 339 بنگالدش

 19612 12453 2850 4280 2700 مصر
 8899 6914 4924** - - لبنان

 17060 9690 1080 2010 2050 پاکستان
 28403 21557 6957 1462 626 فلیپین
 12000 8260 1340 - - ویتنام

 4236 3472 1765 367 49 السالوادور
 64140 52460 758 124 - چین

 3329 2618 484 63 2 هندوراس
 24760 19903 8610 4034 1441 فرانسه
 15802 12792 3640 4878 2380 آلمان
 1954 1474 578 - 106 هائیتی
 20921 19818 1390 10 22 نیجریه
 70389 53480 12845 2382 2761 هند

 المللی مهاجرت.ازمان بینمحاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و س منبع: نوشته شده است. 2005سال  2000.  ** به جاي سال 1991 *     

 

هاي متوسط رشد سالیانه وجوه ارسالی کشورهاي داراي باالترین مهاجران طی دوره 12در جدول 
آورده شده است. مقایسه متوسط رشد ساالنه وجوه ارسالی مهاجران ایرانی نشان  1980 -2014

کشور از نقاط مختلف جهان، متوسط رشد سالیانه وجوه ارسالی مهاجرین  16دهد که نسبت به می
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هاي مختلف هم از متوسط چنین این میانگین در دورهست. هما تر از سایر کشورهاپایین ایرانی

، 1980-1990هاي در دوره که متوسط رشد ساالنه جهانیطوريجهانی بسیار پایین بوده است. به
درصد بوده است.  2/6و  7/13، 1/7، 6به ترتیب  2010-2014و  2010-2000، 2000-1990

، 6/8مشابه به ترتیب  هايمتوسط رشد ساالنه وجوه ارسالی مهاجرین ایرانی در دورهکه در حالی
 تر است.درصد بوده است که از متوسط کشورهاي منتخب و متوسط جهانی پایین 4و  2/8

 

 متوسط رشد سالیانه وجوه ارسالی کشورهاي داراي باالترین مهاجران  ):12( جدول
 1980-2014هاي طی دوره

شد متوسط ر
 سالیانه

1990-1980 2000-1990 2010-2000 2014-2010 

 4 2/8 -6/8 - ایران
 3 4/11 3/9 5/11 مکزیک

 1/14 41 - - نپال
 3/7 1/19 7/9 7/8 بنگالدش

 12 9/15 -4 7/4 مصر
 5/6 7* - - لبنان

 2/15 5/24 -6 -2/0 پاکستان
 1/7 12 9/16 8/8 فلیپین
 8/9 9/19 - - ویتنام

 1/5 7 17 3/22 السالوادور
 1/5 8/52 8/19  چین

 2/6 4/18 6/22 2/41 هندوراس
 6/5 7/8 9/7 8/10 فرانسه
 4/5 4/13 -9/2 4/7 آلمان
 3/7 8/9 - - هائیتی
 4/1 4/30 8/63 -6/7 نیجریه
 1/7 3/15 3/18 -5/1 هند

متوسط رشد سالیانه 
 2/6 7/13 1/7 0/6 جهانی

 حساب شده است. 2005-2010المللی مهاجرت. * سال اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین: محاسبه بر منبع
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این   پایهآمده است. بر 1980-2014هاي  سرانه وجوه ارسالی مهاجران طی سال 13در جدول 
جدول، سرانه وجوه ارسالی مهاجرین ایرانی در میان سایر مهاجران کشورهاي داراي بیشترین 

در  2014و  2010میانگین سرانه در سال که طوريتر است. بهتعداد مهاجران در جهان، پایین
 متوسط سرانه دالر مهاجران ایرانی است. 2/861و  8/911، 5/592همه کشورها باالتر از میزان 

دالر در سال  4/451به  1980دالر در سال  298طور فزاینده در حال رشد بوده و از جهانی هم به
دالر در سال  7/2359و به  2010دالر در سال  2/2122، 2000دالر در سال  7/758، 1990
 ست.ا رسیده است که حدود سه برابر بزرگتر از سرانه وجوه ارسالی مهاجرین ایرانی 2014

 
 1980-2014هاي  سرانه وجوه ارسالی مهاجران طی سال ):13( جدول

 2014 2010 2000 1990 1980 سال و کشور
 2/861 8/911 5/529 * 5/1731 - انایر

 9/1880 8/1861 6/787 5/652 8/402 مکزیک
 9/2957 9/3526 7/145 - - نپال

 8/1976 1/2095 8/394 7/153 2/67 بنگالدش
 0/5792 7/3328 8/1256 7/2242 9/2620 مصر
 8/10974 5/10411 ** 2/7343 - - لبنان

 8/2764 1/2071 3/283 5/577 3/516 پاکستان
 5/4732 8/5041 4/2256 6/713 2/638 فلیپین
 2/4629 0/3710 2/766 - - ویتنام

 0/2777 6/2735 2/1887 4/645 6/307 السالوادور
 8/6645 6/6286 4/130 8/27 - چین

 0/5053 1/4595 4/1419 8/407 5/24 هندوراس
 2/11334 6/11451 4/4873 8/2859 6/1012 فرانسه
 6/3815 3/3624 5/1010 9/1540 8/857 آلمان
 3/1418 8/1459 0/743 - 9/349 هائیتی
 5/18714 6/19807 6/2108 1/23 5/59 نیجریه
 4/5080 4/4707 7/1349 3/291 1/364 هند

 7/2359 2/2122 7/758 4/451 298 متوسط جهانی
 حساب شده است. 2005شده است. ** لبنان براي سال  1991تقسیم بر وجوه ارسالی سال  1990: جمعیت سال 1991* 

 المللی مهاجرت.محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:

 
 گیريبندي و نتیجهجمع  

» جهاِن در حال حرکت«دهد که امروزه جهان بیش از پیش به سمت نتایج این تحقیق نشان می
المللی با روند روبه رشدي در حال افزایش است. این افزایش را متوسط رود. مهاجرت بینپیش می
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دهد. عالوه براین مسیر هاي مختلف به خوبی نشان میرشد ساالنه مهاجران جهانی در طی دوره

المللی به سمت کشورهاي آمریکاي شمالی و استرالیا، اروپایی، کشورهاي هاي بینمهاجرت اکثر
نفت خیز حوزه خلیج فارس و کشورهاي توسعه یافته شرق آسیاست. در کنار اینها بخش مهمی 

المللی مربوط به آوارگان و مهاجران اجباري است که اغلب در کشورهاي خاورمیانه، از مهاجران بین
هایی وجود دارد و مهاجران اجباري و ي شرقی و آسیاي جنوب شرق است که در آنها بحراناروپا

همچنین یک  ها در ایران و پاکستان.اند، همچون افغانیآوارگان وارد کشورهاي همجوار شده
حرکت از کشورهاي جنوب و در حال توسعه به سمت کشورهاي توسعه یافته و کشورهاي با درآمد 

 ته است.باال شکل گرف
بطور مداوم باال  2013تا  1960دهد که رشد مهاجرین ایرانی از دهه نتایج این تحقیق نشان می

ست. نفر رسیده ا 1604750بوده و امروزه جمعیت مهاجري ایران بر طبق آمارهاي مستند به 
با ورهاي مهاجرین ایرانی اغلب در دو نوع کشورها حضور دارند، کشورهاي توسعه یافته و یا کش

ه هاي تجارتی با ایران. کشورهاي توسعه یافته اکثراً اروپایی و آمریکایی بدرآمدهاي باال و پتانسیل
هاي تجارتی با ایران کشورهاي همراه استرالیا هستند و کشورهاي با درآمدهاي باال و پتانسیل

 حوزه خلیج فارس و کشورهاي همجوار چون امارات، کویت، قطر و ترکیه هستند.
یی هستند و یا در کشورهاي اروپا ایرانیان یا به قصد تجربه زندگی بهتر ،ن در برداشت اولرایبناب

ب به جوار حضور دارند. به احتمال قریدر کشورهاي هم صد تجارت، کار و کسب درآمد بیشترق
هاي انسانی یقین، مهاجران اروپایی، آمریکایی و استرالیا داراي سطح تحصیالت باالتر و سرمایه

هاي اقتصادي جوار داراي وضعیت تجارتی، اقتصادي و سرمایهباالتر و مهاجرین کشورهاي هم
 باالتري باشند.

دهد که وجوه ارسالی مهاجران در جهان به شدت در حال نتایج این تحقیق همچنین نشان می
 430/583اي به هظبا افزایش قابل مالح 1970میلیارد دالر در سال  922/1افزایش است و از 

 1970سال  دالر در 2/18میلیارد دالر رسیده است. همچنین سرانه وجوه ارسالی مهاجران نیز از 
دهد که وجوه ارسالی به عامل مهم اقتصادي دالر رسیده است. این شرایط نشان می 7/2359به 

یا در ي فقیر که وجوه ارسالی فقط شامل کشورهاطوريهشود. بدر بسیاري از کشورها تبدیل می
، فلیپین، ترین دریافت وجوه ارسالی کشورهاي هند، چین، بلکه کشورهاي با باالحال توسعه نیست

ه ارسالی بخشی از تولید ناخالص داخلی این کشورها مربوط به این وجو ،مکزیک و فرانسه هستند
 است. 

 382/1بر با برا 2014دهد که میزان وجوه ارسالی ایرانیان در سال نتایج این تحقیق نشان می
کشور ارسال  18درصد وجوه ارسالی انتقالی به ایران از طرف  93میلیارد دالر بوده است و بیش از 

درصد از کل وجوه ارسالی انتقالی به ایران از سه کشور امارات، آمریکا و آلمان  60بیش از . شودمی
، 6/6دا، انگلستان  و سوئد با شود. پس از آنها کانادرصد ارسال می 8/9و  8/24، 3/26به ترتیب با 
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جوار و حوزه خلیج فارس درصد قرار دارند. غالب وجوه ارسالی ایرانیان از کشورهاي هم  1/4و  5/4
و  »میزان سرانه وجوه ارسالی مهاجران ایرانی«و کشورهاي اروپایی، آمریکایی و استرالیا است. اما 

همه کشورهاي مورد مطالعه  ر از متوسط جهانی وتپایین »میزان رشد ساالنه وجوه ارسالی ایرانیان«
 بوده است. 

هاي ها و سرمایهدهد که با استفاده از ظرفیت، پتانسیلبا این حال نتایج این تحقیق نشان می
د. وان توسعه را در کشور به پیش برتیمهایی در این مسیر مهاجران فراملی و انجام و ابداع نوآوري

ه شود. چون ارهایی براي افزایش وجوه ارسالی مهاجران ایرانی اندیشیدهمچنین نیاز است که راهک
 ست.هم سرانه و هم میزان و هم متوسط رشد ساالنه وجوه ارسالی مهاجران ایرانی پایین ا

اي که وجود دارد و جا دارد در این تحقیق به آن اشاره شود مسائل و مشکالت مربوط آخرین نکته
 مرجع مشخصی براي موضوعهاي خارجی در کشور است که هنوز به آمار و اطالعات مهاجرت

رد. بنابراین نبود اطالعات در این زمینه فعالیت کند وجود نداویژه  طورهبهاي خارجی که مهاجرت
هاجران ایرانی خارج از هاي مشخص در زمینه مها و سیاستدقیق آماري، به همراه فقدان برنامه

وردار ایرانی نتوانند از موقعیت مناسبی در کشورهاي مقصد برخکشور باعث شده که مهاجران 
با  ايو سازنده باشند. همچنین در بسیاري از موارد، مهاجران ایرانی نتوانند ارتباط و تعامل درست

 کشور مبدأشان بر قرار نمایند.
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A REVIEW OF THE TRANSNATIONAL IMMIGRANTS’ 
REMITTANCES IN THE WORLD, WITH AN EMPHASIS 

ON IRANIAN IMMIGRANTS 
 
By: Valiollah Rostamalizadeh & Ghorban Hosseini 

 

Abstract  

 Nowadays, one of the tools of development in developing countries 
is the immigrants. International immigrants send their remittances back 
to their origin country along with ideas, innovations, and investments 
and hence play an important role in the development of their home 
country. This study seeks to describe the status of Iranian immigrants in 
the world, the level of their remittances sent back to Iran, and 
transformations of these funds as compared with other selected 
countries. The study is based on secondary analysis of the statistics 
provided by international organizations. The results show that the 
growth of Iranian immigrants has been constantly high from 1960s 
to°2013, and today Iran’s immigrant population has reached 1,604,750 
people. Iranian immigrants are often in two types of countries: 
developed countries or countries with high revenues and potentials for 
trade with Iran. Moreover, more than 60 percent of the total remittances 
has been transferred to Iran from UAE, the US, and Germany with 26.3, 
°24.8 and 9.8 percent, respectively. But the per capita of remittances as 
well as the annual growth rate of transferred remittances from Iranian 
immigrants have been lower than the global average and than that of in 
all the studied countries. 
 
Keywords: Iran’s International Immigrants, Transnational Immigrants, 
Migrant Flows, Remittances. 
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STUDY OF CHILDBEARING CHANGES IN SOCIAL 
AND POPULATION DIMENSIONS, BASED ON 

CENSUS°1385-1390 
  

By: Ali Akbar Mahzoon 
 
Abstract: 

 This article proceeds childbearing status of ever married women with 
sample data published by Statistical Centre of Iran about individuals and 
households of°2006 (1385) 2011 (1390), 345799 and 423637 
households and 1367310 and 1481568 individuals that are 
representative samples for this purpose on total country. So, after 
preparing and coding the data, status of total children born alive of ever 
married women (married, widowed and divorced women) has been 
investigated on several dimensions. These dimensions are: 
"investigating on changes between two censuses", "spatial investigating 
on total country, urban and rural areas", "investigating on two different 
women population categories containing: women born before and 
after°1971 (1350)", investigating on ISCED classification of women" 
and "investigating on socio-occupational stratifications containing: 
high, new middle, traditional middle and working and lower class" 
In continue, by defining two key indicators containing: bearing 
maximum one child (child less and one child) as an indicator of "attitude 
to less childbearing" (with attention to early married couples) and 
bearing at least three children as an indicator of "attitude to more 
childbearing", we will investigate on these two indicators in diversity of 
society groups. 
Based on this investigation results: “attitude to less childbearing" raised 
from°2006 to 2011 censuses and in urban areas is more than rural areas, 
raised seriously in new generation (population born after 1971) so that 
differences with attention to early married couples are considerable, 
raised with raising in women educational level and in socio-
occupational stratifications respectively for new middle, working and 
lower class and high class is more than traditional middle class. In 
opposite, "attitude to more childbearing" is inverse of above results. 
 
Keywords: childbearing, socio-occupational stratification, social 
stratification, children born alive.  
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THE HOLY QURAN’S ENCOURAGING STRATEGIES 
AND POLICIES FOR CHILD REPRODUCTION  

 
By: Dr. Mojtaba Norouzi  & Gholamreza Sadeqian Kakhki 

  
Abstract:  

 Family is the first and foremost unit of the society which is formed 
by marriage contract and yields its fruits by the birth of children. As a 
plan for guiding human, the Qur’an has stressed the important and vital 
role of family and has invariably presented strategic principles for the 
improvement of human life to have a better spiritual and materialistic 
future life. Regretfully, extravagance in administrating the family 
planning program has ended in the decrease in active and robust work 
force and we will face an aged population in the society. The current 
research is to highlight some encouraging strategies and policies about 
child reproduction in the Holy Qur’an. According to the Qur’an, 
marriage is an important prerequisite for child reproduction. Moreover, 
it has greatly focused on the importance of chastity, tranquility, and 
spirituality and bless in life. Likewise, the Qur’an believes in child 
reproduction as the signs of divine bless and favor. It has mentioned that 
children could assist societies for better national and economic 
productivity, they could help human do their affairs better, they could 
embellish the people's lives, and they could bring hope and happiness to 
families. Hopefully, knowing and practicing the life-giving commands 
of the Qur’an would promise a good future which results in the country's 
honor and glory more than before . 
 
Keywords: The Qur’an, family, marriage, population, child 
reproduction, encouraging policies and strategies. 
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SOCIAL, CULTURAL AND ECONOMIC FACTORS ON 
NUMBER OF IDEAL CHILDEREN AMONG EMPLOYED 
AND UNEMPLOYED WOMEN IN TEHRAN DISTRICT 8  
 
By: Ali Pajhan & Seyed Morteza Arab  
 
Abstract:  

 Considering the diverse ethnic and cultural backgrounds of the 
Iranian society, the demographic changes of recent decades and the 
necessity of adopting a specific policy in the field of fertility and the rate 
of population growth in the future, awareness and recognition of 
behavior, the ideals and The childbearing desires and intentions of 
ethnic groups and their determinants will play an important role in 
understanding the dynamics of the population and its trends. The 
purpose of this paper is to determine the effect of social, cultural and 
economic factors on the number of ideal children among employed and 
unemployed women in Tehran District 8. The Data were collected by 
using a survey of 525 employed and non-employed households in 
District 8 of Tehran in July 2016.  
Findings show that 73.8% and 69.7% of employed and non-employed 
women respectively in the District 8 of Tehran believe having 2 children 
is ideal for families in the current situation and only 10.9% and 15.8% 
of them believe having 3 children is ideal. Multivariate analysis showed 
that the considering independent variables had a more significant role 
(33.5% vs. 6.2%) in explaining the number of ideal children among non-
employed women compared to employed women. This study showed 
that the fatalism in fertility and attitude towards the cost of children is 
one of the variables that show a significant relationship with the number 
of ideal children and fertility among both employed women and non-
employed women. Additionally, the variable of adherence to the values 
of large families has a direct and significant effect on the fertility ideals 
among non-employed women. In summary, the findings of the research 
confirm this hypothesis that a kind of homogeneity in attitudinal trends 
and demographic behaviors has been occurred among different groups 
with diverse ethnic cultural backgrounds in Iran. 

 
Key words: fertility ideals, Employment, Sub-replacement fertility, 
Employed and unemployed women, Tehran. 
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SLUM AND SENSE OF SECURITY: STUDYING THE 
SLUMS YOUTH OF TABRIZ CITY 

 
By: Ali Ghasemi Ardahaee & Reza Noubakht   
 
Abstract: 

 The purpose of this paper is to study the social problems of the slum 
areas of Tabriz city and its impact on the sense of security and other 
damage associated with marginalization and the level of security feeling. 
Using the survey method, a researcher-made questionnaire was used to 
collect information from 260 individuals aged 15-30 years old in the 
slum neighborhoods of Tabriz city. In the context of social problems of 
slum neighborhoods, unemployment and poverty are important 
economic and addictive issues, the sale of drugs and alcoholic beverages 
is one of the important social issues of the studied neighborhoods. Issues 
that have a meaningful relationship with the economic situation of the 
people and subsequently include other economic, social and cultural 
issues. On the other hand, the social relations governing the Tabriz 
metropolitan area and the familiarity of marginalized youth with this 
lifestyle on the one hand, and the adherence of marginalized families to 
traditional traditions of origin, on the other hand, have made security 
and tranquility of marginalized families difficult. The majority of 
respondents feel the safety of the home environment as well as their 
cultural sense of security at a low level. This shows that cultural issues 
play a significant role in the sense of security of people in slum areas. 
By paying more attention to the cultural dimension of the sense of 
security and providing more cultural facilities in neighborhoods, such as 
public libraries, culture centers, designing programs that inspire new 
values with positive cultural value to families, the level of security of 
young people living in the neighborhoods can be increased and outdated 
the level of intergenerational conflicts between young people and 
parents. 
 
Keyword: Tabriz Metropolitan, Slum, Slums Youth, Sense of 
Security. 
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WOMEN’S LIVED EXPERIENCES OF CHILDBEARING:  
A STUDY ON MARRIED EMPLOYED WOMEN WITH 
ACADEMIC EDUCATION IN ISFAHAN UNIVERSITY 

 
By: Behjat Hajian & Maryam Maktoubian  

 
Abstract: 

 The family is the oldest human institution; It is the source of 

population growth in each society. The purpose of this study was to 
investigate Lived Experiences in Employed Married Women with more 
than one year of marriage duration, in the Field of childbearing and 
Their Expectations. Therefore, 15 married women in Isfahan who had 
academic education and occupational positions were studied; using 
phenomenological method and deep interview technique. The findings 
of the study were analyzed by using the Moustakas multi-stage method. 
Finally, 20 interpretive codes and six explanatory codes "Indeterminacy 
of Economic, social, cultural and environmental resources", "Women's 
Challenges", "inefficiency of population Policies", "career and 
educational motivation”, “child benefits" and "physiological limitations 
“were explored. 
 
Keywords: Lived Experiences, family, population, women, 
employment, childbearing. 
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FERTILITY INTENTION AT MARRIAGE AND SOME 
RELATED BELIEFS IN IRAN 

 
By: Navid Nafisi, Hossein Zarghami & Mohammad Shiri 
 
Abstract: 

 National data is used here to investigate fertility intention of Iranian 

spouses at marriage and direct effect of some beliefs, about having 
children, on fertility intention and desired number of children. Also 
correlation of some background factors with fertility intention, desired 
number of children, and the beliefs is considered. Based on the theory 
of planned behavior, a model is presented here. Results show effects of 
different types of beliefs on fertility intention and desired number of 
children. Some beliefs about individual expectations, like convenience, 
are important for individuals against having children. Besides, some 
religious beliefs and social norms can influence fertility intention and 
especially desired number of children. It shows the complication of the 
culture that can affect individuals' beliefs about childbearing. 
Urbanization, education and internet use, as modernization 
characteristics and its new ideas, can reduce fertility intention. Income 
has weaker effect and is different for fertility intention and desired 
number of children. More intention to have children is not necessarily 
related to greater number of children and can be related to more quality 
of children, based on the economic theory of fertility.   
 
Keywords: fertility intention, desired of children, childbearing, Iran. 
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