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 راهمنای نویسندگان
 ایندها، به این نکات توجه فرمشود در نگارش و ارسال مقالهاز نویسندگان ارجمند تقاضا می

 
ي مسؤول . 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 امقاله منوط به رعایت نکاتی است که در این راهنما مورد تأکید قرار گرفته  يپذیرش اولیه

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

 هاي ارسالی باید داراي بخش اصلی و بخش چکیده انگلیسی به شرح زیر باشد:. مقاله4
کاتبات با مه عهده دار کامل مقاله؛ نام کامل نویسنده(گان) (نام نویسند آ) بخش اصلی (پارسی): عنوان

ي متناظر هر یک از نویسندگان؛ عالمت ستاره مشخص شود)؛ آخرین مدرك تحصیلی، شغل و نام مؤسسه
ي فارسی راه)؛ چکیده) و نشانی پستی؛ شماره تلفن (همe-mail(گان)، شامل نشانی (نشانی کامل نویسنده

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

ي اصلی بدنهشود.) ؛ اده میها ارجاع دبه آنکه هاي انجام شده قبلی اي از پژوهشخالصهعنوان، شامل 
ري (درصورت گیري؛ سپاسگزامقاله (شامل بیان مسأله، روش، تفسیر و تحلیل مسأله، نتایج)؛ بحث و نتیجه

 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 انگلیسی؛ چکیده متناظر هر یک از نویسندگان به
 )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

 لحاظ 10 ازهندبا  ا 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 صفحه. الگوي نقل منبع در متن مقاله شامل نام 6
 ).4: 1380مثال، (امانی، 

ار)، عنوان، . الگوي نقل منبع در بخش منابع به این شکل است: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتش7
 ي چاپ. مکان، نام ناشر، شماره

اخص نوگرایی و سنجش آن با نسبت باروري. ). روند تکوینی ش1376عینی، سیدرضا؛ پایدارفر، علی (م -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 ت8
 مثال: الگو جایگزین شود.

 ). مالتوس و دو مارکس. ترجمه صدقیانی، ابراهیم، تهران؛ انتشارات امیرکبیر 1357( سووي، آلفرد -1
تشار)، عنوان، . الگوي نقل منبع در بخش انگلیسی به این شکل است: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال ان9

 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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 :کنندة باروريتقاضا و عوامل کالن تعیین يهنظری
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 چکیده
کند. ان میگذاري معطوف به باروري، نیاز به شواهد متقن و جامع را دو چنداهمیت یافتن سیاست

تا تصویري  ،دست آیدجهانی به يهتا شواهدي در گستر ،از این رو در این مقاله تالش شده است
تقاضا که  ي هروشن از وضعیت کنونی و روند آتی باروري در دنیا ارائه شود. بر این اساس، نظری

ویی تجربی که گیرد و با توجه به آن الگبرگرفته از فلسفۀ رفتار انسان است، مبناي بحث قرار می
ر زنان را د خصوص برخی متغیرهاي خاصدهندة باروري بهطیف قابل توجهی از عوامل توضیح

اري شود. روش تحلیل عبارت است از تحلیل رگرسیونی و آزمون معنادگیرد، طراحی میبرمی
ست. نتایج اکشور جهان استفاده شده  158اي مشتمل بر ضرایب برآورد شده. بدین منظور از نمونه

ت نام در ثبست و میزان ا ترین عامل مؤثر در کاهش باروريکه باسوادي مهم ،حکایت از این دارد
ندة باروري آموزش عالی، شهرنشینی و شیوع استفاده از ابزار ضدبارداري نیز از دیگر عوامل کاه

 .کنندروند. جوامع داراي تورم باالتر، نرخ باروري بزرگتري را تجربه میشمار میبه
 

 .رفتار انسانباروري، تقاضا، درآمد، آموزش، : واژگان کلیدي

                                                 
 دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهراناستادیار -1
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 مقدمه

ت و ساختار روند تغییرا نیافتهیافته و چه توسعههاي اصلی جوامع چه توسعهدغدغهامروزه یکی از 
رو ههاي آن است. بسیاري از کشورهاي صنعتی با رشد بسیار کند جمعیت روبجمعیت و پویایی

مهاجرت به داخل  هاي تشویقی مرتبط با زاد و ولد و نیزاند که این امر آنها را به اتخاذ سیاستشده
فجارگونۀ جمعیت نیافته با ازدیاد انته است. در نقطۀ مقابل، بسیاري از جوامع محروم و توسعهواداش

زي براي ریاند که این پدیده موجب شده است تا سیاستگذاران در این کشورها در برنامهمواجه
ه ب و غیریابی به درآمد سرانۀ قابل قبول، آموزش و بهداشت مناستحقق اهداف توسعه مانند دست

 در تنگنا قرار گیرند.
مهم  مسألۀ رشد جمعیت هم در گذشته و هم اکنون از اهداف سیاستی ،در کشورمان ایران نیز

ر سه و دشود. مردان بوده است، هرچند که تغییر نگرشی قابل توجه در این بین مشاهده میدولت
یت، اما کنترل رشد جمعمنظور کاهش نرخ باروري به ،چهار دهه قبل، دغدغۀ بارز عبارت بود از

بلیغات براي تشود. به همین منظور، موجی از اکنون بر افزایش تولید مثل و بعد خانوار تأکید می
تفاده از ابزار اس ؛رسدنظر میراه افتاده است. با این وصف، بههاي جوان به فرزندآوري بهترغیب زوج

ذیري نیست، بلکه به دلیل تأثیرپ هاي تشویقی موقتی چندان کارسازتبلیغات و اجراي سیاست
قتصاد، سازي براي داشتن فرزند بیشتر از مجموعه شرایط حاکم بر جامعه و اافراد در تصمیم

گذاري تاقتصادي مؤثر بر باروري اقدام به سیاسـ  مناسب آن است که از طریق عوامل اجتماعی
ه زوجین هر تولد مبلغی پول بازاي شود. به عنوان مثال، در چند سال گذشته طی یک سیاست، به

ست که ا لیبا این امید که افراد را به داشتن فرزند بیشتر ترغیب کند. این در حا ،پرداخت شد
شد، بلکه جا و موقتی، بعید است بر تصمیم افراد در این زمینه مؤثر بامقدار اندکی درآمد یک

 ند.خود و جامعه توجه دارکه آنها به روند کلی اقتصادي و اجتماعی  ،توان ادعا کردمی
کنندة یینهاي مختلف تعموضوع و لزوم آگاهی از ارتباطات میان باروري و مؤلفه نظر به اهمیت

به یافتن  دست آمده در گسترة جهانی،آن، مقالۀ پیش رو در پی آن است که با اتکا به شواهد به
زمون یک آدر این مطالعه قصد ریزي جمعیتی کمک کند. از این رو، کارهاي مناسب در برنامهراه

ا یک تشود تالش می ،فرضیۀ واحد و خاص وجود ندارد، بلکه با مبنا قرار دادن الگویی نظري
 شواهد پرداخت. يهچارچوب تجربی بسنده تهیه شود و با استفاده از آن به ارائ

که براساس رفتار اي مبتنی بر نظریۀ تقاضا در علم اقتصاد است. نظریه ،الگوي نظري مورد استفاده
پردازد. در یک فرد نوعی، به شناسایی عوامل مؤثر بر میزان تقاضاي افراد از هر چیز خواستنی می

کنندة آن عوامل تعیین يهتا بر پای ،شوداین مقاله، دیدگاه مذکور به رفتار باروري تعمیم داده می
تصاد خرد به عنوان مبنایی براي اق يهزاد و ولد معرفی شوند. در واقع در این مطالعه، از نظری

هاي فکري شود، در حالی که تحلیل این موضوع در قالبتحلیل تغییرات باروري استفاده می



 
 
 
 
 
 

 ٣                                                              ابروری: شواهدی جها� یهکنندتقاضا و عوامل کالن تعیین یهنظری

تدریج گسترش این رویکرد تحلیلی در طول زمان شکل گرفت و به 1پذیر است.دیگري نیز امکان
 اند.مختلف جمعیتی ورود کرده اي که امروزه اقتصاددانان نیز به بحث در مورد مسائلگونهیافت به
جام شده شوند. در بخش دوم برخی از مطالعات انهاي بعدي مقاله به ترتیب ذیل ارائه میقسمت
بانی مهاي گذشته که مرتبط با بحث هستند، مرور خواهند شد. پس از آن در بخش سوم، در سال

 ندة باروري و نحوةنظري موضوع از نظر خواهد گذشت و در مورد عوامل مختلف توضیح ده
یابد شواهد اختصاص می يهشود. بخش چهارم به معرفی نمونه و ارائتأثیرگذاري آنها استدالل می

 گیري از بحث صورت پذیرد.تا سرانجام در بخش پنجم نتیجه
 

 مطالعات پیشین
که  شود،یدر ارتباط با موضوع باروري، روندها و عوامل مؤثر بر آن، متون قابل توجهی یافت م

یافته سعههاي متنوعی حاصل شده است. برخی از آنها به کشورهاي تونتایج آنها بر اساس نمونه
یافته یا حتی توسعه کمترتر است، به جوامع اختصاص دارند و بعضی دیگر که تعدادشان قابل توجه

سترة گخورد، محدود بودن چشم میشود. آنچه در تمام این مطالعات بهبسیار فقیر محدود می
تی شهر حزیرا بسیاري از آنها مطالعۀ موردي مربوط به یک کشور یا  ،نمونۀ مورد مطالعه است

ورمیانه، اي خاص مانند خااي از کشورها، به منطقهخاص هستند و در صورت در برگرفتن مجموعه
ز ودي اها، تعداد معداین پژوهش بیشترشوند. همچنین در جنوب صحراي آفریقا و غیرمنحصر می
ي مستلزم تر به مقولۀ باروردر حالی که نگرش جامع ،اندمتغیرها و عوامل اثرگذار لحاظ شده

ي است. دهندگی تغییرات فرزندآورترین عوامل دخیل در توضیحمهم بیشترگنجاندن تعداد هر چه 
 آید. دستع بهشوند تا دیدي کلی از موضودر ادامه صرفاً برخی از این مطالعات به اجمال مرور می

نیروي  ) بررسی جهت رابطۀ علی میان نرخ باروري و مشارکت زنان در1389موسایی و همکاران (
یانه و شمال ها بدین منظور نمونه را به کشورهاي خاورمکار را موضوع تحقیق خود قرار دادند. آن

کان ممحدود کردند. چالش اصلی این تحقیق ا 2004تا  1980هاي آفریقا (منطقۀ منا) در سال
بودن آن  که نتایج مطالعه نشان از معتبر ،وجود رابطۀ علی دو طرفه بین دو متغیر مذکور بود

هم باروري  شود وداشت. به بیان دیگر، هم حضور زنان در بازار اشتغال به کاهش باروري منجر می
 کاهد. از میزان مشارکت زنان می
شاغل بر  تأثیر بار مسؤولیت مضاعف زناناي متفاوت ) در مطالعه1392قاضی طباطبایی و مهري (

ل همۀ زنان سال) را بررسی کردند. نمونۀ مورد استفادة آنها شام 7تعداد فرزندان وابسته (زیر 
یران اشاغل و غیرشاغل داراي همسر فاقد کودك یا داراي کودك وابسته ساکن در مناطق شهري 

ز خانه بیشتر اچه میزان کار زنان در خارج هاي این محققان مؤید این مطلب بود که هر بود. یافته
 شود.باشد، از تعداد فرزندان آنها کاسته می

                                                 
هاي ر جنبهباي به مرور رویکردهاي مختلف تحلیل باروري پرداختند و ) در مطالعه1394محمودي و همکاران ( -1

 تأکید کردند. ،گیرندمورد توجه قرار می کمترنهادي که 
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رستان ) در زمینۀ نقش فردگرایی در قصد فرزندآوري زنان در شه1392آبادي و همکاران (شاه

تا  10نان زنفر از  415هاي یک پیمایش بر روي نیشابور به تحقیق پرداختند. آنها براساس داده
ترین عوامل مؤثر بر کاهش له که در شرف ازدواج بودند، دریافتند که میزان فردگرایی از مهمسا 39

 اما نگرش نسبت به اهمیت فرزندآوري اثر مثبت و معناداري دارد. ،قصد باروري است
هاي منظور بررسی صحت ادعاي مکاتب اقتصادي باروري در ایران از داده) به1392مهربانی (

ت. از بهره جس 1965-2013هاي اندکی از متغیرهاي اقتصاد کالن در فاصلۀ سال مربوط به تعداد
تماعی نرخ هاي آن مطالعه، اثر مثبت درآمد سرانه و تأثیر منفی سه متغیر اقتصادي و اجیافته

 .مشارکت زنان در نیروي کار، نرخ باسوادي و نسبت زنان به مردان در آموزش عالی بود
اي بر روي خانوارهاي شهر تهران، اثر درآمد بر تعداد فرزند را محور لعه) با مطا1393مهربانی (

سال سن استفاده کرد.  35زن متأهل داراي حداقل  409اي شامل بحث خود قرار داد و از نمونه
مشخص کرد که اثر درآمدي (خالص) در تقاضا  1نتایج تخمین معادالت رگرسیونی به روش پوآسن

هر چند اثر کل (اثر درآمدي ناخالص) افزایش درآمد  ،ستا معناري بیبراي فرزند از لحاظ آما
هاي این تحقیق اثر منفی سطح آموزش زنان و سن خانواده منفی و معنادار است. از دیگر یافته

 زن به هنگام تولد اولین فرزند و اثر مثبت تعداد مورد نظر فرزند از دید زنان بود.
در  کنندة بارورياجتماعی تعیین ـ شناسایی عوامل اقتصادي) در پی 1395چنین افشاري (هم

گر این کرد. نتایج مطالعۀ او بیان استفاده 1385-91هاي هاي استانی در فاصلۀ سالایران، از داده
شتغال ااست که درآمد سرانه، تحصیالت تکمیلی زنان، میانگین سن ازدواج زنان، شهرنشینی و 

تیجۀ اخیر را ناما مشارکت اقتصادي زنان اثر مثبتی دارد. او  انديبارورصنعتی از عوامل کاهندة 
 دال بر غالب بودن اثر درآمدي بر اثر جانشینی دانست.

کنندة زاد و ولد در ترین مطالعات را در رابطه با عوامل تعیین) از قدیمی1973( 2کاین و وینینگر
هاي سنی و نژادي مختلف زنان در گروهها که براي نتایج آن ترینمهمآمریکا انجام دادند. از 

هاي درآمدي زنان در بازار اثر منفی مهمی بر نرخ باروري گر این بود که فرصتدست آمد، بیانبه
 دهد.دارد و درآمد مردان اثر کوچک اما مثبتی را نشان می

ارداري گیري از بذاري بر پیشگ) عمدة توجه خود را به عامل آموزش در تأثیر2010( 3بونگارتس
هاي مطالعۀ او حاکی کشور جنوب صحراي آفریقا معطوف کرد. یافته 30و ارتباط آن با باروري در 

اي منفی با از این بود که سطوح آموزش رابطۀ مثبتی با استفاده از وسایل ضد بارداري و لذا رابطه
 باروري و اندازة مطلوب خانواده دارد.

ۀ موردي براي کشور بالروس انجام دادند. آنها تأثیر ) یک مطالع2011و همکاران ( 4آمیالچوك
هاي برگرفته با استفاده از داده 1996-2007هاي عوامل عمدتاً اقتصادي را بر میزان تولدها در سال

                                                 
1. Poisson 
2. Cain and Weininger 
3. Bongaarts 
4. Amialchuk 
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از مطالعات بودجۀ خانوار مورد مطالعه قرار دادند. بررسی معادالت برآورد شده نشان داد که کمک 
روستا عمدتاً اثر مثبت بر احتمال باروري دارد. عالوه بر این، وضعیت داري و سکونت در هزینۀ بچه

تر براي داشتن فرزند اول (مثبت) بر احتمال باروري در میان زنان جوان منتظرهآموزش تأثیر غیر
 داشته است ولی در مورد فرزند سوم اثر منفی مشاهده شد.

کنندة باروري و مشارکت زنان تعییناقتصادي ـ  ) در مورد برخی عوامل اجتماعی2012( 1اوریگ
شناختی هاي مقطعی مطالعۀ جمعیتکرد. او در این راه از داده تحقیقدر نیروي کار در فیلیپین 

ها محدود به زنانی استفاده کرد. این داده 2008و  2003، 1998، 1993هاي در سال 2و سالمت
 عبارت ،الت رگرسیونی قرار گرفتندسال سن داشتند. عواملی که در معاد 49تا  45بود که بین 

بودند از: سن ازدواج و سن در اولین زایمان، آموزش و منطقۀ محل سکونت از لحاظ شهري یا 
دست آمده گیري از بارداري و وضعیت زناشویی. شواهد بههاي پیشروستایی، استفاده از روش

در مناطق شهري و استفاده نشان داد که سن در اولین زایمان، آموزش متوسطه و عالی، سکونت 
 اند.هاي نوین ضدبارداري از عوامل مؤثر بر کاهش بارورياز روش

اي، بیشتر در پی بررسی تأثیر شیوع اپیدمی ایدز بر کاهش باروري در ) در مطالعه2015( 3لیندر
آفریقاي جنوبی بود و در ضمن آن نقش سایر عوامل را نیز بررسی کرد. او براي این منظور از 

بهره جست. نتایج پژوهش پرده از این واقعیت برداشت  1990-2011هاي هاي مربوط به سالادهد
اند. جنوبی بودهکه آموزش متوسطه و بیماري ایدز دو عامل اصلی کاهش باروري در آفریقاي

کودکان و افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی و بازار کار از دیگر عوامل  میرهمچنین مرگ و 
 شخیص داده شدند.مؤثر ت

 
ات معرفی شود. آنچه از مطالعدر مرور شواهد به دست آمده توسط محققان به همین حد اکتفا می

 تضاد آنهاشود، متنوع بودن عوامل توضیح دهندة رفتار باروري و آثار بعضاً مشده استنباط می
 ،شودیباروري ظاهر معنوان مثال، آموزش در برخی جوامع به عنوان یک عامل کاهندة ست. بها

ا با گردد تتالش می ،شود. در مطالعۀ پیش رواما در جوامعی دیگر چنین چیزي مشاهده نمی
ه مقولۀ باروري ، به موجودي اطالعات راجع ببیشترتر و عواملی اي بسیار گستردهاستمداد از نمونه

 افزوده شود.
 
 
 
 

                                                 
1. Aurig 
2. Demographic and Health Survey (DHS) 
3. Linder 
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 مبانی نظري
ست که انسان در اما تفاوت در این ا ،دهدحیوان رخ می ست که براي انسان وا ايباروري پدیده

کند اما حیوان صرفاً گیري میکند و راجع به آن تصمیممند عمل میتعیین این رفتار خود قاعده
شود. به عبارت هایش طبق طبیعت محتوم مشخص میکند و تعداد بچهبراساس غریزه رفتار می

ولی چنین چیزي در مورد حیوان صادق  ،کندتعیین میتر، انسان تعداد فرزندان خود را واضح
ص اندازه خانواده خود را ها تحت تأثیر عواملی خاگفت که انسان توانمیاین صورت، نیست. در 
کنند و این عوامل قابل شناسایی است. بنابراین به منظور تبیین نظري رفتار باروري تعیین می

 توان از نظریه تقاضا بهره جست.می
 بق نظریۀ تقاضا، میزان مصرف یک فرد از یک کاالي خاص از قیمت آن و سطح درآمد تأثیربرط
پذیرد. بدون بحث از جزئیات، قیمت تأثیري منفی بر میزان تقاضا دارد؛ به این معنا که با می

موسوم است. تأثیر  1یابد که این موضوع به قانون تقاضاافزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش می
رود که با افزایش درآمد بر میزان تر موارد انتظار میاما در بیش ،ندان روشن نیستدرآمد چ

نامند. دلیل این است که با افزایش می 2تقاضاي کاال افزوده شود. در این صورت کاال را معمولی
د توانشود و با ثبات قیمت، واحدهاي بیشتري از کاال را میتر میاي فرد کمدرآمد، محدودیت بودجه

 خریداري کند. 
کند و منابع مالی را در این راه سازي میبا این وصف، اگر انسان در مورد تعداد فرزندانش تصمیم

توان فرزند را به مثابه کاالیی در نظر گرفت که انسان آن ، پس میکندمی(پرورش فرزند) هزینه 
قابل کاربرد است. شاید کمی  کند. در این صورت نظریۀ تقاضا در تبیین رفتار باروريرا تقاضا می

است که فرزند خود  نظر برسد که فرزند مانند کاال در نظر گرفته شود اما توضیح اینغیرمعمول به
بلکه رفتار انسان در مورد داشتن یک فرزند بیشتر همانند رفتار او در تقاضا براي  ،کاال نیست

که انسان آن را مصرف کند بلکه منطق ست. به عبارت بهتر، فرزند کاال نیست ا کاالهاي مصرفی
 3حاکم بر تعیین تعداد آن به الگوي تقاضا شباهت دارد. چنین نگرشی به باروري با پیشگامی بکر

 نویسد:باره میشناسی شد. او در این) وارد متون اقتصادي و جمعیت1960(
 

شناسی در اصطالح براي بیشتر والدین، فرزندان منشأ درآمد روانی یا رضایت خاطر هستند و"
شوند. ممکن است فرزندان گاهی از اوقات اقتصاددان، فرزندان یک کاالي مصرفی در نظر گرفته می

هاي مربوط به عالوه، نه هزینهدرآمد پولی ایجاد کنند و بنابراین یک کاالي تولیدي نیز باشند. به
 ،کننداه با سن فرزند تغییر میبلکه همر ،ثابت نیستند ،نه درآمد ایجاد شده توسط آنها ،فرزندان

کند. ممکن است که این امر فرزندان را به یک کاالي مصرفی بادوام و کاالي تولیدي تبدیل می

                                                 
1. law of demand 
2. normal good 
3. Becker 
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نظر برسد که فرزندان همراه با خودروها، این مطلب غیر طبیعی، مصنوعی و شاید غیراخالقی به
بندي داللت بر این ندارد که رضایت هبندي شوند. با این حال، این طبقآالت طبقهها و ماشینخانه

هاي مربوط به فرزندان از لحاظ اخالقی همانند این موارد براي سایر کاالهاي بادوام خاطر یا هزینه
اغلب از رضایت ناشی از خودرو به  "کاالي ضروري"است. رضایت ناشی از مسکن به عنوان یک 

ها در تحلیل چنان هر دوي اینهم شود ومتمایز تشخیص داده می "کاالي لوکس"عنوان یک 
شوند. با انتزاع از نوع رضایت حاصل شده از تقاضا به مثابه کاالي مصرفی بادوام در نظر گرفته می

براي فرزندان را به یک نظریۀ اقتصاديِ به خوبی گسترش یافته مرتبط  "تقاضا"توان فرزندان، می
ضا براي کاالهاي مصرفی بادوام، چارچوب ساخت. تالش خواهم کرد تا نشان دهم که نظریۀ تقا

 ).Becker, 1960: 210-211("مناسبی در تحلیل تقاضا براي فرزندان است
 

 شود:بر این اساس، تابع تقاضا براي فرزند در یک خانواده به صورت زیر معرفی می

)1                                                                         (            )I,PC(C
+−

= 
براي  1به ترتیب قیمت سایه Iو  P تعداد فرزند مورد تقاضاي زوجین است و C)، 1در معادلۀ (

متغیر مزبور بر تقاضا براي فرزند است. گر تأثیر اند. عالئم منفی و مثبت بیانفرزند و درآمد خانواده
شود. والدین هایی است که خانواده براي فرزند متحمل میکنندة تمام هزینهقیمت سایه منعکس

اند که در پرورش فرزند الزم است مانند مواد در پی داشتن فرزند، ناگزیر از خرید کاال و خدماتی
طور ضمنی داشتن ملزومات افزایش یابد، به غذایی، پوشاك، آموزش و غیره. حال اگر قیمت این

تري به داشتن فرزند اضافی والدین در این شرایط تمایل کم ،رودشود و انتظار میتر میفرزند گران
توان انتظار داشت که عاملی مانند تورم در جهت کاستن از باروري داشته باشند. در این صورت می

زیرا جنبۀ انتظاري تورم مبین این است که اگر زوجین  ،عمل کند. اما این موضوع قطعیت ندارد
تر از امروز خواهد بود. یابند که داشتن فرزند در آینده پرهزینهبا شرایط تورمی روبرو شوند، در می

بنابراین ممکن است که آنها در فرزندآوري تعجیل کنند و باروري در زمانی که اقتصاد وارد دورة 
اما بعد ضمنی هم براي  ،این صرفاً جنبۀ صریح قیمت فرزند است شود. بیشترتورمی شده است، 

خصوص مادر است، هآن وجود دارد. از آنجا که پرورش فرزند مستلزم صرف زمان توسط والدین ب
توان گفت که تر باشد، میرو هرچه امکان کسب درآمد بیشتر از بازار کار براي والدین بیشاز این

ویژه مادر) باید براي نگهداري از فرزند خود وقت صرف چون والدین (به قیمت فرزند نیز باالتر است
 فرزندحساب قیمت نظر شده نیز بهکنند و عرضۀ کار در بازار را کاهش دهد. این درآمد صرف

 شود. گذاشته می

                                                 
 شود.) براي آن تعریف میshadow priceلذا قیمت سایه ( ،جا که فرزند کاالي بازاري نیستاز آن .1
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ده زیرا هرچه درآمد خانوا ،باشد مثبت بر میزان تقاضا براي فرزند داشته اثررود که درآمد انتظار می

تر و امکان داشتن فرزند بیش داري برآیندهاي بچهتوانند از پس هزینهتر باشد، والدین بهتر میبیش
 نظر گرفت. توان فرزند را به مثابه کاالي معمولی دربنابراین می شود.برایشان مهیاتر می

الن ارتقا داد. توان تحلیل رفتار باروري را از حیطۀ خرد به سطح کاکنون براساس نظریۀ تقاضا می
ر تعداد بتأثیر منفی  مالحظه شد که قیمت فرزند که داراي دو جنبۀ صریح و ضمنی است، محتمالً

عناي باالرفتن ست: از آنجا که تورم به ما فرزند با بعد خانوار دارد. این موضوع حاوي نکات مهمی
رو تر کند و از اینهاین عامل بچه داشتن را پر هزین ،رودلذا انتظار می ،ستا هاسطح عمومی قیمت

الي تحصیالت زوجین را براي باروري کم کند. از سوي دیگر اگر زوجین از سطح با تقاضايانگیزه و 
هاي شغلی و درآمدي بهتر، صرف وقت براي به دلیل امکان دسترسی به فرصت ،برخوردار باشند

عادل با قیمت مي خواهد بود و این نیز بیشترعایدات بالقوة  نظر کردن آنها ازفرزند به منزله صرف
هاي این الگوي بینیباالتر براي فرزند است. با این وصف تأثیر منفی آموزش بر باروري از پیش

 .کنندست که مطالعاتی نیز از آن حمایت میا تحلیلی
 (Retherford and Sewell, 1989; Sander, 1992; Martin, 1995; Ainsworth et al., 

1996; Mathews and Ventura, 1997; Handa, 2000; Dreze and Murthi, 2001; 
Bhat, 2002; Osili and Long, 2008; Becker et al., 2010; Brand and Davis, 2011 

 ). 1392و احمدیان و مهربانی، 
اي از سطح تولید (درآمد) شود. بنابراین هرچه جامعهتوزیع می خانوارهادرآمد کل جامعه میان 

رود باروري بیشتري را نیز تجربه کند. در نتیجه احتماًال تولید باالتري برخوردار باشد، انتظار می
ناخالص داخلی کشورها اثر مثبتی بر باروري دارد. البته الزم به ذکر است که این تأثیر مثبت به 

شود). اگر اثر نه اثر ناخالص (که عامل قیمت را نیز شامل می ،شودمربوط میاثر خالص درآمد 
ناخالص درآمد مد نظر باشد، ممکن است که درآمد یا تولید ناخالص یک کشور اثر منفی بر باروري 

 1داشته باشد.

فت ر نظر گردتوان آن را در ذیل نظریۀ تقاضا به عنوان عامل مؤثر بر باروري عامل دیگري که می
قسمت  عبارت است از میزان مشارکت زنان در نیروي کار. در برخی از مطالعات بررسی شده در

عۀ موسایی و قبل نیز این متغیر از عواملی بود که توسط محققان به کار رفته بود و حتی در مطال
تصادي به فعالیت اق بیشتر) به طور خاص بر آن تمرکز شده بود. هر چه زنان 1389همکاران (

ر از سطح شود که این امپردازند، مجال کافی براي فرزندآوري و فرزندپروري از آنها سلب میب
درآمد توسط  کاهد. اما از سوي دیگر مشارکت زنان در اشتغال، به منزلۀ کسبباروري در جامعه می

باشد.  ري داشتهتواند اثر مثبتی بر باروشده و می بیشترست که از این مجرا درآمد خانواده ا آنها
د متفاوتی در یک از این دو اثر بر دیگري غلبه کند. شواهاثر نهایی بستگی به این دارد که کدام

 . این زمینه وجود دارد که حاکی از عدم قطعیت اثر این عامل است

                                                 
 رجوع شود.) 1393در مورد اثر خالص یا ناخالص درآمد به مهربانی ( بیشتربه منظور بحث  - 1
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 )Freedman, 1963; Schultz, 1969; Brewster and Rind fuss, 2000; Ahn and Mira, 
2002; Engelhardt et al., 2004; Mamolo and Prskawetz, 2009.( 

ده است، شاخیر به عنوان عاملی مؤثر در کنترل باروري شناخته  هايدههیکی از عواملی که در 
شود، از  بیشترتردید، هرچه میزان استفاده از این ابزار گیري از بارداري است. بیابزار پیش

نان است. زامل بسیار در ارتباط با سطح آموزش شود. اما این عي جلوگیري میبیشترهاي بارداري
تفادة هاي نوین جلوگیري از بارداري دارند و اسي از روشبیشترتر آگاهی زنان تحصیل کرده

تواند در ز میهاي ضدبارداري نیآورند. پس میزان شیوع استفاده از روشعمل میکاراتري از آنها به
 تعیین سطح باروري یک جامعه دخیل باشد.

ر شهر و روستا دنگرش افراد ساکن  ،روداشاره کرد. انتظار می شهرنشینیتوان به درجۀ ر انتها مید
یک نیروي  به مثابه بیشترراجع به فرزند و تعداد مطلوب آن یکسان نباشد. روستاییان به فرزند 

کند. این  میننگرند که بتواند در کشاورزي و دامداري فعالیت کند و معیشت خانواده را تأکار می
هاي زینههبلکه غالباً  ،ست که چنین چیزي در مناطق شهري تا حد زیادي مصداق نداردا در حالی

ک جامعه به یکند. از این رو، انتظار این است که درجۀ باالتر شهرنشینی در فرزند خودنمایی می
جربی لگوي تپایین بودن سطح باروري منجر شود. براساس این مبانی نظري، در قسمت بعد یک ا

 ه خواهد شد.اي بسیار جامع در گسترة جهانی، شواهدي ارائشود و با استفاده از نمونهطراحی می

 
 هانمونه و یافته

قابل اتکا نیستند.  ،هاي صرفاً نظري تا زمانی که چهرة واقعی به خود نگیرندبینیها و پیشاستدالل
شود تا شواهد تجربی کار گرفته میهر جهان بکشو 158اي بسیار فراگیر شامل منظور نمونه بدین

هاي هاي مربوط به متغیرها از شاخصدست آید. دادهدر رابطه با رفتار باروري و عوامل مؤثر بر آن به
ها به اند که توسط بانک جهانی منتشر شده است. این داده) استخراج شده2012( 1توسعه جهانی

هاي انجام شدة وجه تمایز این مطالعه با تمام پژوهشاختصاص دارند. با این وصف،  2010سال 
مورد استفاده و جدید بودن اطالعات  يهشود. این تمایز به فراگیر بودن نمونمرتبط روشن می
شود بسیار اي مشتمل بر سراسر نقاط دنیا حاصل میگردد. شواهدي که از نمونهمربوط به آن برمی

 آموزنده و قابل اعتنا خواهد بود.
 

                                                 
1. World Development Index (WDI) 



 

 
 

 

 ٩٤و  ٩٣ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                    ١٠

 
هاي مرتبط با رفتار باروريوضعیت کشورها از لحاظ شاخص ):1( جدول  

 
 کشورها

 )2005-10نرخ شیوع پیشگیري از بارداري ( نرخ باروري کل
 2010 1990 ساله) 49تا  15(درصدي از زنان متأهل 

 34 1/4 7/5 کم درآمد
 65 3/2 3/3 درآمد متوسط

 50 9/2 2/4 متوسط رو به پایین
 81 8/1 6/2 به باالمتوسط رو 

 — 8/1 8/1 پردرآمد
 78 8/1 6/2 شرق آسیا و اقیانوسیه
 69 8/1 3/2 اروپا و آسیاي مرکزي

 75 2/2 2/3 آمریکاي التین و کارائیب 
 62 7/2 9/4 خاورمیانه و شمال آفریقا

 22 9/4 2/6 جنوب صحراي آفریقا
 51 7/2 2/4 جنوب آسیا

 79 7/1 8/4 ایران
 62 5/2 2/3 جهان

 World Bank (2012)منبع:        
 

، 2010یابی به درکی ابتدایی از وضعیت باروري در مناطق مختلف جهان در سال منظور دستبه
کل جهان در  گر این است که اوالً نرخ باروري درشود. اطالعات این جدول بیانارائه می 1جدول 

انده است. کشورهاي پردرآمد که این نرخ ثابت مدو دهۀ گذشته کاهش یافته است، به جز در گروه 
شود. به هده میترین میزان باروري به ترتیب در جنوب صحراي آفریقا و اروپا مشاباالترین و پایین

اروري دارند. بترین مناطق جهان بیشترین فاصله را از لحاظ یافتهترین و توسعهبیان دیگر، محروم
بته این موضوع شود. الیش درآمد کشورها از سطح باروري کاسته میشود که با افزاثانیاً مالحظه می

سعه یافتگی دهد. ثالثاً هرچه جوامع سطح توخام است و اثر خالص درآمد بر باروري را نشان نمی
است.  کمترز در آنها گیري از بارداري نیباشند، شیوع پیشها (در هزار)میزانتري داشته پایین

 ضدبارداري ارتباط زیادي با درجۀ توسعه یافتگی دارد.بنابراین، رواج ابزار 
گیري کاهش چشمگذشته است که باروري در طول دو دهه  اینگر بررسی وضعیت ایران بیان

تر بوده و باروري هاي کشورها بزرگاي که این کاهش در مقایسه با تمام گروهگونهبه ،داشته است
سط جهان در تر از نرخ جایگزینی رسانده است. در حالی که ایران در مقایسه با متورا به پایین

 ست.اما در فاصلۀ دو دهه وضع برعکس شده ا ،ي برخوردار بودهبیشتراز باروري  1990سال 
و  1هاي باروري در طول زمان و به طور پیوسته، شکل تغییراتچنین به منظور بررسی روند هم
 شوند.ارائه می 2
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 )1988-2013روند باروري در مناطق مختلف جغرافیایی جهان ( ):1( شکل

 

 
 )1988-2013روند باروري در کشورهاي مختلف جهان بر حسب درآمد (): 2( شکل

 
شدید را  ودهد که باروري در خاورمیانه و شمال آفریقا یک روند نزولی پیوسته نشان می 1شکل 

ر شده تبه بعد این روند کمی تعدیل شده و به یک ثبات نزدیک 2000اما از سال  ،داشته است
است.  به بعد مشهود 2000هاي کشورها نیز کند شدن کاهش باروري از سال است. در سایر گروه

روه و دو اما شکاف میان این گ ،بیانگر نزول شدیدتر باروري در کشورهاي کم درآمد است 2شکل 
ه هر کچنان قابل توجه است. کامالً مشخص است درآمد و با درآمد متوسط همگروه کشورهاي پر

 یابد.شود، کاهش باروري تقلیل میمی بیشترچه سطح درآمد کشورها 
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براي بررسی عوامل مؤثر بر باروري عبارت است از روش تحلیل  مطالعهروش مورد استفاده در این 

 1ست. بر این اساس، از نرخ باروري کلا متغیرهارگرسیونی که مبتنی بر آزمون معناداري ضریب 
)TFRشود. متغیرهاي توضیحی طیف وسیعی را شامل عنوان متغیر وابسته استفاده می) به

)، مشارکت INF)، تورم (GDPPCGشوند که عبارتند از: رشد تولید ناخالص داخلی سرانه (می
نرخ ناخالص ثبت نام در مقاطع: ابتدایی )، LIT)، نرخ باسوادي بزرگساالن (FPزنان در نیروي کار (

)PE) متوسطه ،(SE) و آموزش عالی (HE) مخارج آموزشی ،(EE) شهرنشینی ،(UR و نرخ (
 شود:). با این وصف، معادلۀ رگرسیونی زیر معرفی میCONTگیري از بارداري (شیوع پیش

 

)2    (

ulog(CONT)β
log(UR)βlog(EE)βlog(HE)β
log(SE)βlog(PE)βlog(LIT)β

log(FP)βlog(INF)β)log(GDPPCGβClog(TFR)

9

876

543

210

++
+++
+++

+++=

            

 
به  -چه مستقل چه وابسته و -زیرا تمام متغیرها ،ستا لگاریتمیـ  لگاریتمی)، یک تابع 2معادلۀ (

ژه است اند. این شیوة تصریح رگرسیون داراي این مزیت ویصورت لگاریتمی در نظر گرفته شده
مربوط  گر کشش متغیر وابسته (باروري) نسبت به متغیر مستقلکه ضرایب تخمین زده شده بیان

رصد دتغییر کند، نرخ باروري چند  %1دهد که اگر تورم به میزان نشان می 1βاست. مثالً ضریب
ساس میزان دهد که بتوان عوامل مختلف را براکند. این ویژگی امکان میو در چه جهت تغییر می

زء اخالل جبه ترتیب جزء ثابت و  uو  C)، 2بندي کرد. در معادلۀ (اهمیت (بزرگی تأثیر) رتبه
 رگرسیون هستند.

قل ها که به روش حداقابل رؤیت است. در این تخمین 2) در جدول 2نتایج تخمین معادلۀ (
شده استفاده  کوواریانس استانداردـ  از ماتریس واریانس ،اند) به دست آمدهOLSمربعات معمولی (

سانی واریانس همها بروز مشکل ناد و در این نوع دادهانها از نوع برش مقطعیزیرا داده ،شده است
 رایج است.

، از متغیر نرخ 2در جدول  1است. در رگرسیون شماره شده  برآورد) در سه حالت 2معادلۀ (
هاي آموزش نادیده گرفته است و سایر شاخص باسوادي به عنوان عامل آموزش استفاده شده

07654)،2(اند. به بیان دیگر، در معادلۀ شده ==== ββββ است. این  شده در نظر گرفته
است تا از بروز مشکل هاي مختلف آموزش انجام شده میان شاخص کار به دلیل وجود ارتباط

، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به 1شود که در رگرسیون خطی پرهیز شود. مالحظه میهم
گیري از بارداري اثر منفی بر باروري میزان شیوع پیشهمراه نرخ باسوادي، درجۀ شهرنشینی و 

دارند و اثر آنها از لحاظ آماري معنادار است. تنها تورم است که اثر مثبت و معنادار بر باروري را 

                                                 
1. Total Fertility Rate (TFR) 
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گر این است دهد. چنین نتایجی دور از ذهن و انتظار نیست. اثر منفی رشد تولید بیاننشان می
است. این یافته با نتایج  ر قیمتی بر اثر خالص درآمدي چربیدهکه در اثر ناخالص درآمدي، اث

خوانی دارد. در هر سال ضریب برآورد شدة این متغیر ) نیز هم1393دست آمده توسط مهربانی (به
دهد که اگر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان به میزان یک درصد افزایش یابد، نشان می

یابد. به همین ترتیب افزایش باسوادي، شهرنشینی و درصد کاهش می 06/0نرخ باروري به میزان 
درصد و  15/0درصد،  57/0استفاده از ابزار ضدبارداري به میزان یک درصد، به ترتیب به میزان 

ها مؤید این است که عامل شود. مقایسۀ این کششدرصد به کاهش باروري منجر می 22/0
 ست.ا وريتري در کاهش بارباسوادي عامل قوي
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 اجتماعی بر باروريـ  برآورد تأثیر عوامل اقتصاي ):2( جدول

 
 ي مستقلهامتغیر

 هارگرسیون
1 2 3 

 4/4* جزء ثابت
)4/7( 

8/0 
)6/0( 

*3/3 
)5/7( 

 -069/0*** رشد تولید ناخالص داخلی سرانه
)74/1-( 

011/0 
)19/0( 

05/0- 
)4/1-( 

 122/0* تورم
)8/2( 

05/0 
)7/0( 

***067/0 
)74/1( 

 085/0 مشارکت زنان در نیروي کار
)1/1( 

06/0- 
)8/0-( 

04/0 
)5/0( 

 -575/0** نرخ باسوادي
)5/2-( 

  

 37/0  نرخ ثبت نام در مقطع ابتدایی
)01/1( 

 

 -08/0  نرخ ثبت نام در مقطع متوسطه
)5/0-( 

 

 -311/0*  نرخ ثبت نام در آموزش عالی
)2/4-( 

 

 -02/0   مخارج آموزشی
)3/0-( 

 -151/0*** شهرنشینی
)9/1-( 

12/0 
)9/0( 

*278/0- 
)4/3-( 

 -226/0** پیشگیري از بارداري
)3/2-( 

***18/0- 
)9/1-( 

*393/0- 
)8/6-( 

 2R 625/0 758/0 605/0معیار 
%، ** معنادار 1است. * معنادار در سطح احتمال  tنکته: اعداد داخل پرانتز در زیر ضرایب، آمارة 

ري گر کشش نرخ بارو. ضرایب بیان%10و *** معنادار در سطح احتمال  %5در سطح احتمال 
 کل نسبت به متغیرهاي مستقل هستند.

 
جانشین نرخ باسوادي  ،، سه متغیر نرخ ثبت نام در مقاطع مختلف2از جدول  2در رگرسیون 

03)، 2شود که در معادله (می فرضبار اند. به عبارت دیگر، اینشده =β شود است. مشاهده می
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استفاده از ابزار ضدبارداري اثر معناداري دارند و اثر هر دو که فقط ثبت نام در آموزش عالی و 
گر این است که افزایش یک درصدي متغیر منفی است. ضریب مربوط به متغیر آموزش عالی بیان

شود که قابل درصد می 31/0نرخ ثبت نام در آموزش عالی به کاهش باروري در جهان به میزان 
اثر آموزش در مقاطع ابتدایی و متوسطه است. این یافته بر  معنی بودنتوجه است. نکته جالب، بی

 اهمیت زیاد آموزش عالی در کاسته شدن از باروري تأکید دارد.
ن سایر ، مخارج آموزش (به صورت درصدي از درآمد ناخالص ملی) جایگزی3سرانجام در رگرسیون 

شود که فرض می )2است. بنابراین در تخمین معادله ( هاي آموزش شدهشاخص
06543 ==== ββββ ي است. در این رگرسیون، شهرنشینی و استفاده از ابزار ضدباردار

دهد. اثر مثبت ، اثر مثبت را نشان می1اثر منفی و معنادار آماري دارند و تورم مانند رگرسیون 
ش تورم یتورم مؤید آن استدالل است که زوجین غالباً در پی فرزنددار شدن هستند و لذا افزا

داري در آینده اجتناب هاي باالتر بچها از هزینهت ،شود که آنها باروري را افزایش دهندموجب می
 کنند. 

توان باسوادي جامعه را مؤثرترین عامل در دست آمده، میههاي بمجموع با توجه به کشش در
 دهد.یرا نشان م. تحصیل تا سطح آموزش عالی نیز اثر قوي کردتأثیرگذاري بر باروري معرفی 

 
 گیرينتیجه

گذاران تبدیل اي براي سیاستوضع موجود و روند فعلی باروري در کشورهاي مختلف به دغدغه
شود. است. در برخی جوامع براي تشویق باروري و در برخی دیگر جهت تعدیل آن تالش می شده

در  ،شودنظر استفاده می ار تبلیغات براي تحقق هدف موردشود که از ابزدر این بین مالحظه می
 سازي افراد در رابطه با تعیین بعد خانوار معلول عوامل اجتماعییممتص ،رسدحالی که به نظر می

پذیرد. در این صورت، الزم است که اقتصادي است و چندان از تبلیغات ظاهري تأثیر نمی ـ
ها ایر بخشاتخاذ شده در سهاي هماهنگ از سیاستمنبعث اي گذاري باروري در قالب برنامههدف

 انجام شود.
البته درصورتی که در قالب نهاد خانواده باشد  ـ هامند بودن رفتار باروري در میان انسانقاعده

ؤثر بر آن را متا بتوان بر اساس نظریۀ تقاضا در علم اقتصاد، ابعادي از عوامل  ،شودموجب می
اوي گویی تجربی است که استفاده از آن حشناسایی کرد. این نظریه مبنایی براي طراحی ال

ریزي جمعیتی خواهد بود. استفاده از شواهد جهانی این اي در ارتباط با برنامهرهنمودهاي آموزنده
ن موضوع دهد که در سطح کلی، روند آتی جمعیت در جهان را کنترل کرد. اهمیت ایامکان را می

گر مقیاس زیرا ا ،کندالمللی خودنمایی میبینهاي توسط سازمان پایداردر تدوین اهداف توسعۀ 
یرپذیري و گیري کل جهان باشد، ناگزیر از دسترسی به اطالعاتی جهانی راجع به نحوة تأثتصمیم

 خواهیم بود.نوسانات رشد جمعیت که بخش عمدة آن منوط به موضوع باروري است، 
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ترین عامل توان اذعان کرد که باسوادي جوامع مهممی ،دست آمدهبا اتکا به شواهد جهانی به

ا نباید رکنندة باروري است. بر این اساس، کاهش نرخ باروري در یک کشور در حال توسعه تحدید
ي صورت تبلیغ بر ضد فرزندآورها بههاي جمعیتی توسط دولتتا حد زیادي به اتخاذ سیاست

باروري  که با آموزش دیدن افراد گرایش به کاهش بلکه این ذات فرآیند توسعه است ،نسبت داد
الی در جوامع دست آخر اینکه، در پی گذار از مراحل توسعه، شهرنشینی و آموزش ع. کندپیدا می

وامع درحال جکه نتیجه تبعی آن کاسته شدن از باروري است. بنابراین اگر  ،یابندگسترش می
 ،ه کنندستند، نباید با دو عامل مذکور مبارزتوسعه در پی پرهیز از کاهش شدید رشد جمعیت ه

 بلکه باید بر روي عوامل مؤثر بر افزایش باروري تمرکز کنند.
 



 
 
 
 
 
 

 ١٧                                                              ابروری: شواهدی جها� یهکنندتقاضا و عوامل کالن تعیین یهنظری

 منابع
هیافت ). سطح آموزش زنان و باروري در شهر تهران: یک ر1392احمدیان، مجید و وحید مهربانی ( -1

 .1-20، صص 1، شمارة 48، دوره تحقیقات اقتصادياقتصادي، 
 يهاداده ردکارب ایران (با در باروري کنندةتعیین اجتماعی ـ اقتصادي عوامل). 1395افشاري، زهرا ( -2

 .13-20، صص 22، سال ششم، شمارة اقتصادي توسعه و رشد هايپژوهشپانل)، 
د باروري ). نقش فردگرایی در قص1392آبادي، زهرا، حسن سرایی و فریده خلج آبادي فراهانی (شاه -3

، 16، شماره ، سال هشتمشناسی ایراننامه انجمن جمعیتزنان در شرف ازدواج (مطالعه شهرستان نیشابور)، 
 .29-54صص 

 رد باروري بر غلشا زنان مسئولیت تأثیر سنجش). 1392و نادر مهري ( محمودقاضی طباطبایی،  -4
 .29-44، صص 1، شمارة 11 دورة ،سیاست و توسعه در زنایران، 

ها و نقدها)، ). اقتصاد و باروري (نظریه1394محمودي، محمدجواد؛ مهدي احراري و علی نیکونسبتی ( -5
 .213-244، صص 69، شماره 18، دوره مطالعات راهبردي زنان

ان در نیروي ). نرخ باروري و میزان مشارکت زن1389موسایی، میثم، نادر مهرگان و روح اهللا رضایی ( -6
، صص 2اره ، شم8، دوره زن در توسعه و سیاستکار (مطالعۀ موردي کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا)، 

68-55. 
هاي داده کارگیريي با بهاي الگوها و مکاتب اقتصاد بارور). بررسی مقایسه1392مهربانی، وحید ( -7

 .5-27، صص 16، سال هشتم، شماره شناسی ایراننامه انجمن جمعیتایران، 
خی شواهد، ). درآمد خانواده و تقاضا براي فرزند: یک الگوي نظري بدیل و بر1393مهربانی، وحید ( -8

 .115-135، صص 1، شمارة 49، دورة تحقیقات اقتصادي
9- Ahn, Namkee and Pedro Mira (2002). A Note on the Changing Relationship 
between Fertility and Female Employment Rates in Developed Countries, Journal of 
Population Economics, 15(4): 667-682. 
10- Ainsworth, Martha; Kathleen Beegle and Andrew Nyamete (1996). The Impact of 
Women's Schooling on Fertility and Contraceptive Use: A Study of Fourteen Sub-
Saharan African Countries, The World Bank Economic Review, 10(1): 85-122. 
11- Amialchuk, Aleksandra, Katerina Lisenkova, Mykhaylo Salnykov and Maksim 
Yemelyanau (2011). Economic Determinants of Fertility in Belarus: a Micro-Data 
Analysis, Belarusian Economic Research and Outreach Center, Working paper No. 013. 
12- Aurig, Gerolf (2012). Socio-economic Determinants of Fertility and Female Labor 
Force Participation in the Philippines: Investigating Continuities and Discontinuities 
Using Survey Data Between 1993 and 2008, Master Thesis, Lund University. 
13- Becker, Gary S. (1960). An Economic Analysis of Fertility, In: Demographic and 
Economic Change in Developed Countries, a Conference of the Universities-National 
Bureau Committee for Economic Research, New York. 
14- Becker, Sascha O.; Cinnirella, Francesco and Ludger Woessmann (2010). The 
Trade-off between Fertility and Education: Evidence from before the Demographic 
Transition, Journal of Economic Growth, 15: 177–204. 
15- Bhat, P.N.M. (2002). Returning a Favor: Reciprocity between Female Education 
and Fertility in India, World Development, 30(10): 1791–1803. 
16- Bongaarts, John (2010). The Causes of Educational Differences in Fertility in sub-
Saharan Africa, The Population Council, Working paper No. 20. 
17- Brand, Jennie E. and Dwight Davis (2011). The Impact of College Education on 
Fertility: Evidence for Heterogeneous Effects, Demography, 48: 863–887. 



 

 
 

 

 ٩٤و  ٩٣ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                    ١٨

 
18- Brewster, Karin L. and Ronald R. Rind fuss (2000). Fertility and Women's 
Employment in Industrialized Nations, Annual Review of Sociology, 26: 271-296. 
19- Cain, Glen G. and Adriana Weininger (1973). Economic Determinants of Fertility: 
Results from Cross-Sectional Aggregate Data, Demography, 10(2): 205-223. 
20- Dreze, Jean and Mamta Murthi (2001). Fertility, Education and Development: 
Evidence from India, Population and Development Review, 27(1): 33-63. 
21- Engelhard, Henriette; Tomas Kogel and Alexia Prskawetz (2004). Fertility and 
Women's Employment Reconsidered: A Macro-Level Time-Series Analysis for 
Developed Countries, 1960-2000, Population Studies, 58(1): 109-120. 
22- Freedman, Deborah S. (1963). The Relation of Economic Status to Fertility, the 
American Economic Review, 53(3): 414-426. 
23- Handa, Sudhanshu (2000). The Impact of Education, Income and Mortality on 
Fertility in Jamaica, World Development, 28(1):173-186. 
24- Linder, Adam (2015). Analysis of the determinants of the fertility decline in 
Southern Africa, Master thesis, Lund University. 
25- Mamolo, Marija and Alexia Prskawetz (2009). The Correlation between Fertility 
and Female Employment: An Analysis at the Regional Level for Austria and Italy, 
International Population Conference, Marrakech. 
26- Martin, Teresa Castro (1995). Women's Education and Fertility: Results from 26 
Demographic and Health Surveys, Studies in Family Planning, 26(4): 187-202. 
27- Mathews, T. J. and Stephanie J. Ventura (1997). Birth and Fertility Rates by 
Educational Attainment: United States, 1994, Monthly Vital Statistics Report, 45(10):1-
20. 
28- Osili, Una Okonkwo and Bridget Terry Long (2008). Does Female Schooling 
Reduce Fertility? Evidence from Nigeria, Journal of Development Economics, 87: 57–
75. 
29- Retherford, Robert D. and William H. Sewell (1989). How Intelligence Affects 
Fertility, Intelligence, 13: 169-185. 
30- Sander, William (1992). The Effect of Women’s Schooling on Fertility, Economics 
Letters, 40: 229-233. 
31- Schultz, T. Paul (1969). An Economic Model of Family Planning and Fertility, the 
Journal of Political Economy, 77(2): 153-180. 
32- World Bank, (2012). World Development Indicators. Green Press, Washington, 
D.C. 

 
 



 

 19-45 | 94و  93شماره  | 1394 پاییز و زمستانوم، دسال بیست و  | فصلنامه جمعیت
 

گذاري ي سیاستهاي متعارض و مسألهوضعیت

 جمعیت در ایران

 1حاتم حسینی
 

 چکیده
ها و مراحل گذار ي دورهامري مسلم در همه ،جمعیتدر زمینه گذاري سیاست
 یز طرفا :متعارض گرفتار آمده است تیوضع کیدر  رانیا تیجمعامروزه  ست.شناختیجمعیت

 یه سالخوردگب يسطح از بارور نیتداوم ا گر،ید يست، از سوا ینیگزیاز سطح جا ترنییپا يبارور
در ت: هدف از این مقاله پاسخ به این پرسش اس منجر خواهد شد. ندهیآ يدر چند دهه تیجمع

ي ایران کدام است؟ براي این منظور، سیاست جمعیتی مناسب براي جامعه ،این وضعیت متعارض
 برآوردها وو  رانینفوس و مسکن ا یعموم يهايسرشمار جینتا يهیثانو لیتحلاز طریق 

سازمان  تیاز جمله بخش جمع ،مختلف يهاگرفته توسط افراد و سازمانصورت يهاینیبشیپ
در چارچوب مدل  ،ي آنانداز آینده، سیماي جمعیت ایران، روندهاي گذشته و چشمملل متحد

شناختی ترسیم شد. نتایج نشان داد که روند تغییرات جمعیت در ایران کالسیک گذار جمعیت
هاي ساس، ضمن تعیین اولویتالقوه براي جامعه شده است. بر این اها و تهدیدهایی بموجد فرصت

گذاري جمعیت را مشخص ي دولت براي سیاستگذاري جمعیتی دولت، مسیرهاي مداخلهسیاست
کم تا سطح دست ي،ربارو يارتقاو  یتیجمع يیچهدر یریتمدي این بررسی، کردیم. بر پایه

رسی مسیرهاي بر. قرار بگیرددولت  یتیجمع گذاريستیاس یتاولودر  یدبابه ترتیب  یگزینی،جا
بدون  يبارور افزایش سطح يبرا گذاريیاستسنشان داد که  يبارور يارتقا يدولت برا يمداخله

  .محکوم به شکست خواهد بود یینپا يبارور هاي، شرایط و زمینهدر نظرگرفتن عوامل
 

شناختی، سیاست جمعیتی، گذار جمعیتباروري پایین، سالخوردگی جمعیت،  واژگان کلیدي:
 .باروري سطح جایگزینی، ایران

 

                                                 
، استاد وابسته دپارتمان جامعه شناسی و ، دانشگاه بوعلی سیناشناسی، گروه علوم اجتماعی. دانشیار جمعیّت1

 شناسی، دانشگاه نیپیسینگ کانادا.انسان
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 مقدمه
ست. ا شناختیها و مراحل گذار جمعیتي دورهامري مسلم در همه یگذاري جمعیتسیاست

گذاري سیاستنوع ضروري براي هر  هايشرطپیشها یکی از ها و هدفتوافق در آرمان ،تردیدبی
 ،، گسترش عدالت اجتماعیدر مواردي چون افزایش استانداردهاي زندگییابی به توافق دستاست. 

در حال، با این ست... چندان مشکل نی.کاهش نابرابري طبقاتی، بهبود وضعیت بهداشت عمومی و
 ،ناریوسزیرا از میان چند  نیست،چندان آسان  ،کار این ،و مسائل مرتبط با آن جمعیت يحوزه
  .یکی را برگزیدباید 
ترین )، مهم1368-1372ي ملی پس از انقالب اسالمی (ي توسعهي پنج سالهنخستین برنامهدر 

فرزند براي هر مادر  4/6کاهش میزان باروري کل از ،  1ي تنظیم خانوادههاي جمعیتی برنامههدف
ي جمعیت و همچنین کاهش نرخ رشد طبیعی ساالنه 1390فرزند در سال  4به  1365در سال 

: 2009بود (عباسی شوازي و همکاران  1390درصد در سال  3/2به  1365صد در سال در 2/3از 
ي جمعیت ایران شده محقق شد. رشد طبیعی ساالنهبینیهاي فوق زودتر از زمان پیش). هدف27

). باروري 2015بخش جمعیت سازمان ملل متحد درصد رسید ( 47/1به  1375-1380ي در دوره
، 2006، 2005دونالد ها (عباسی شوازي و مکبررسیتُندي کاهش یافت. با شیب  1370ي در دهه

) 2007، حسینی چاووشی و همکاران 1388، عباسی شوازي و حسینی 1380عباسی شوازي 
هاي ایران، رغم تنوع در شرایط اقتصادي اجتماعی و فرهنگی استانحاکی از آن است که علی

تر از سطح جایگزینی و یا باروري پایینود آمده است. وجگرایی در رفتارهاي باروري بهنوعی هم
هاي مختلف کشور ي ایران و استانبه ویژگی مسلط در جامعه ،بسیار نزدیک به سطح جایگزینی

: 2009عباسی شوازي و همکاران ؛ 1392شی وتبدیل شده است (عباسی شوازي و حسینی چاو
ي تنظیم برنامهعملکرد توان گفت می). در واقع، 12: 2007حسینی چاووشی و همکاران  ؛52

  .ه استشده فراتر رفتاز هدف تعیین خانواده
ي باروري پایین در شرایط کنونی، حجم جمعیت ایران تحت تأثیر گشتاور هرچند با وجود تجربه

ي رشد مثبت رشد جمعیت همچنان افزایش خواهد یافت، ولی تأثیر ترکیب سنی و نیرو محرکه
ها و تر از سطح الزم براي جایگزینی نسلقت است. پس، تداوم باروري پایینجمعیت محدود و مو

ساله و باالتر از جمعیت کل در نهایت سبب خواهد شد رشد  65افزایش سهم نسبی جمعیت 
ي جمعیتی به کاهش ي جمعیتی گرفتار آید. افتادن در تلهجمعیت کشور منفی و ایران در تله

بنابراین، باید گفت که جمعیت ایران منجر خواهد شد. حجم جمعیت کشور در طول زمان 
تر از سطح جایگزینی گرفتار آمده است؛ از طرفی باروري پایین وضعیت متعارضاکنون در یک هم

ي آینده منجر است، از سوي دیگر، تداوم این سطح از باروري به سالخوردگی جمعیت در چند دهه
شناختی خواهد شد. در واقع، با تداوم روندهاي کنونی باروري، سالخوردگی جمعیت رژیم جمعیت

ي یک ساختار سنی سالخورده نیروي محرکهکشور خواهد بود. ي مسلط و گریزناپذیر در آینده
                                                 
1. Family Planning Program 
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سازد، درست به همان صورت که یک ساختار سنی جوان الزم را براي کاهش جمعیت فراهم می
 آورد.می وجودهبي افزایش جمعیت را نیروي محرکه

در  تدر حد فاصل این دو وضعیت متعارض، باروري پایین در شرایط کنونی و سالخوردگی جمعی
معیت ترکیب سنی ج«استثنایی براي جمعیت ایران فراهم آمده است.  تاریخیآینده، یک فرصت 

). این 2: 1394(سرایی » مدت، در بهترین وضعیت در سراسر تاریخ استطور استثنایی و کوتاهبه
هاي متفاوتی نسبت به تحوالت گیريهاي اخیر موضعوضعیت متعارض سبب شده است تا در سال

صلی ادر این زمینه، دو رویکرد مخالفِ ت ایران و روندهاي آن در آینده شکل بگیرد. جمعی
توان از هم متمایز کرد. را می» ي جمعیتیحامیان مدیریت دریچه«و » طرفداران افزایش موالید«

هاي جمعیتی کشور است وجه مشترك هر دو رویکرد، تأکید بر ضرورت بازنگري در سیاست
ي هاي اواخر دههاگرچه بازنگري در سیاست جمعیتی مصوب سال). 103: 1390(حسینی و بگی 

ریزان قرار گرفته است، اما هنوز گذاران و برنامهدر دستور کار سیاست 1370ي و اوائل دهه 1360
طور رسمی هیچ هدف جمعیتی جدید و مشخصی براي آینده تعیین و ترسیم نشده است! هنوز به

ع، میان گذاران از نظر تحوالت جمعیتی مشخص نیست. در واقي عزیمت سیاستنقطه
هایی که چه جمعیتی با چه ویژگیریزان هنوز در مورد اینگذاران و برنامهنظران، سیاستصاحب

متفاوت  يهادر نگاه شهیاختالف نظرها ر نیامطلوب این سرزمین است اختالف نظر وجود دارد. 
در به آن دارد.  و مسائل مختلف مبتال رانیا تیجمع یاسشنبیدر آس هاي مذکورگروه انیحام

ند. این چنین شرایطی، مسائلی که کشور در آینده با آن مواجه خواهد شد ناشناخته خواهند ما
 اي را به چالش خواهد کشید. ي ملی و منطقههاي توسعهریزينگاه برنامه

سیاست جمعیتی بینیم: واجه میدر این وضعیت متعارض، همواره خود را با این پرسش جدي م
پرسش مستلزم آن است رایط کنونی، کدام است؟ پاسخ به این شي ایران، در مناسب براي جامعه

ترین اقدام گذاري جمعیتی در ایران را مشخص کنیم. این کار مهمهاي سیاستکه ابتدا اولویت
ن براي ایمعیت کشور است. ي عمل براي جها و اتخاذ یک برنامهدادن به سردرگمیبراي پایان

هاي عمومی نفوس و مسکن ایران، برآوردها و ي نتایج سرشماريمنظور، از طریق تحلیل ثانویه
هاي مختلف از جمله بخش جمعیت سازمان گرفته توسط افراد و سازمانهاي صورتبینیپیش

ترسیم سیماي  به بررسی روندهاي گذشته،» 2015انداز جمعیت جهان: بازنگري چشم«ملل متحد 
ي ها و تهدیدهاي بالقوهپردازیم و ضمن آن، فرصتي جمعیت ایران میانداز آیندهکنونی و چشم

گذاري جمعیتی هاي سیاستیتاولوکنیم. در نهایت، ناشی از این تغییرات و تحوالت را بررسی می
هاي ص اولویتگذاري در خصوي دولت براي سیاسترا مشخص و متناسب با آن، مسیرهاي مداخله

 کنیم.شده را مشخص میتعیین
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 انداز آیندهتغییرات جمعیت ایران: روندهاي گذشته و چشم

ها جمعیت، 1شناختیجمعیتگذار  ينظریهي هاست. بر پایهتغییر و تحول ویژگی ذاتی جمعیت
(تعادل است  پایینومیر هر دو باال و در نتیجه رشد جمعیت از وضعیتی که سطح زاد و ولد و مرگ

ومیر هر دو پایین و باز هم د که در آن سطح زاد و ولد و مرگنیاببه وضعیتی انتقال می) 2قدیم
ي ي تعادل قدیم و جدید را دورهحد فاصل میان مرحله است.(تعادل جدید)  پایینرشد جمعیت 

به موازات گذار جوامع از شرایط  . آنچه در این نظریه مورد تأکید است این است که∗گویندگذار می
و در نتیجه حجم،  مرگ ،هاي موالیدي مدرن صنعتی و شهري، میزانمدرن به یک جامعهپیشا

ي کشورها در مراحل مختلف گذار تقریباً همه .کندتغییر می رشد و ساختار جمعیت
 شناختی قرار دارند. جمعیت

، هاي موالید و مرگ است. براساس این نظریهزاني بالفصل گذار در میشناختی نتیجهگذار جمعیت
هر دو در سطح باال هستند تعادل وجود  هاي موالید و مرگ کهي پیش از گذار، بین میزاندر دوره

ضوح قابل وبه  1است. در مورد ایران، این وضعیت در نمودار  دارد. در نتیجه، رشد جمعیت اندك
ي ورود ایران به آستانه خورشیدي را برابر 13انی قرن ي پای) دو دهه1376مشاهده است. سرایی (

ي اول، ابتدا ي گذار خود دو مرحله است. در مرحلهداند. دورهشناختی میي گذار جمعیتدوره
جمعیت  تدریج کاهش یافت، اما موالید در سطح باال ثابت ماند. در نتیجه، رشدومیر بهمرگ سطح

طور و به 1360ي ي دهههاي میانهشناختی ایران، از سالیتي دوم گذار جمعمرحلهشتاب گرفت. 
شود. با استمرار روندهاي موالید مشخص می هايبه بعد با آغاز کاهش میزان 1367مشخص از سال 

خام  ان، میز1365-1370هاي اش را آغاز کرد. طی سالومیر، باروري نیز سیر نزولینزولی مرگ
تمرار یافت و به درصد کاهش یافت. این روند بعدها اس 5/31از آن ي قبل دوره موالید نسبت به

 رسید.  1390-1395ي در هزار در دوره 1/18
 
 
 

 
 

                                                 
1. Demographic Transition Theory (DTT) 
2. Old Balance   

ي گذار هاي موالید و مرگ، پس از عبور جوامع از دورهشناختی، میزاني گذار جمعیّتبر اساس مدل کالسیک نظریه ∗ 
از عدم تعادل نسبتاً پایداري سخن  1947شود. بالکر در سال ي تعادل ارادي، در سطح پایینی متعادل میو رسیدن به مرحله

ي جمعیّت، حت تأثیر ساختمان سنّی سالخوردهتختی است. در این مرحله شناي پس از گذار جمعیّتراند که ویژگی دوره
یابد. در نتیجه، رشد جمعیّت در سطح پایین استمرار می ،کاهش نیابد بیشترموالید اگر  گیرد و میزانفزونی می میزان مرگ

شوند. به ي جمعیّتی گرفتار میدر تله هایّتنامد. در این مرحله، جمعمی» سقوط جمعیّتی«شود. بالکر این مرحله را منفی می
ي صنعتی از جمله آلمان و یابد. بسیاري از کشورهاي پیشرفتهخاطر رشد منفی جمعّیت، پیوسته حجم جمعّیت کاهش می

 اند.ي جمعیّتی گرفتار آمدهاکنون در تلههم ،ژاپن
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شناختی گذار جمعیت ي سومي ورود به مرحلهتوان گفت ایران در آستانهبه این ترتیب، می
هاي پایین موالید ي بارز این مرحله، میزانجدید) است. مشخصه تعادلي تعادل ارادي یا (مرحله

سناریوي حد وسط بخش جمعیت  بینیجمعیت است. براساس پیش پایین و مرگ و در نتیجه رشد
ومیر در سطح پایین در کنار استمرار روندهاي نزولی )، ثبات نسبی مرگ2015سازمان ملل متحد (

منجر خواهد  1400-1405 يدرصد در دوره 76/0اي معادل ي نرخ رشد ساالنهباروري به تجربه
خورشیدي، میزان مرگ به  15ي سوم قرن منتهی به دهههاي شد. از آن زمان به بعد تا سال

تدریج افزایش خواهد یافت. این روندها در کنار استمرار خاطر تغییر در ساختمان سنی جمعیت به
ي مذکور سبب خواهد شد تا رشد جمعیت کاهش موالید، یا حتی ثبات آن در سطح پایین، در دوره

نچه رشد جمعیت به صفر برسد، پس از مدتی تحت ). چنا1به سمت صفر متمایل شود (نمودار 
هاي موالید و مرگ، ي میزاني به هم خوردن موازنهتأثیر افزایش میزان خام مرگ و در نتیجه

 ي جمعیتی گرفتار خواهد آمد. رشد جمعیت منفی و به این ترتیب جمعیت در تله
 

 شناختیتغییرات جمعیت ایران در بستر گذار جمعیت
شناختی، تغییراتی اساسی در حجم، رشد و ساختمان سنی جمعیت صورت ار جمعیتدر جریان گذ

گذاري متفاوت خواهد بود. جمعیت ریزي و سیاستگیرد. متناسب با این تغییرات، الگوي برنامهمی

ي زمانیدوره  

 1255-1430شناختی در ایران، ): گذار جمعیت1(نمودار 
هاي هاي مربوط به سال) و میزان80و  73: 1374(از امانی  1375هاي قبل از سرشماري منبع: داده

تا     1375-1380هاي اقتباس شده است. مقادیر سال الف1379و  1379از مرکز آمار ایران  1380و  1375
 ) اقتباس شده است.2015از برآوردهاي بخش جمعیت سازمان ملل متحد ( 1425ـ  1430
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 1290میلیون نفر در سال  9ایران در طول یک قرن بیش از هشت برابر افزایش یافت و از 

تر رسیده است. هر چه از گذشته به زمان حال نزدیک 1390نفر در سال  میلیون 75خورشیدي به 
 1300ساله از  20ي ي افزوده شده است. براي مثال، در یک دورهبیشترشویم، حجم جمعیت می
ي ي بیست سالهکه در دورهدرصد افزایش یافت، در حالی 40، حجم جمعیت ایران تنها 1320تا 

میلیون نفر رسید. تحت  42به  22درصد افزایش از  91دود ، جمعیت کشور با ح1360-1340
به بعد، حجم جمعیتی  1360ي هاي اواخر دههي جمعیت از سالتأثیر کاهش نرخ رشد ساالنه

از  کمتربه جمعیت کشور افزوده شده است به مراتب  1370-1390ي ساله 20ي که در دوره
ي اخیر، افزوده شد. در دوره 1340-1360ي ي بیست سالهحجم جمعیتی است که در دوره

 درصد افزایش داشته است.  36جمعیت کشور کمی بیش از 
 

 ي جمعیتیتغییر ساختار سنی و باز شدن دریچه
اگرچه در کمل فرایند گذار است. مشناختی و بخش اي برساخته از گذار جمعیتگذار سنی پدیده

تارهاي سنی به ساخ کمتریابد و ي گذار این حجم و رشد جمعیت است که اهمیت میطول دوره
ي سوم گذار ي ورود به مرحلهي دوم و در آستانهشود، اما در پایان مرحلهتوجه می

تغییر ساختمان رکیب سنی جمعیت است. ت ،یابدشناختی، آنچه بیش از پیش اهمیت میجمعیت
 ،نمایدهاي جمعیتی، مسائلی را بر جمعیت تحمیل میاز زیرگروهسنی و تمرکز جمعیت در هر یک 

 طلبد. هاي خاص خود را میریزيکه برنامه
ي گیري ترکیب سنی جمعیت، از چهار شاخص عمده) براي اندازه234: 1971( 2و سیگل 1شرایاك

معیت هاي کمسالی و کهنسالی و نسبت کهنساالن به کمساالن در جي سنی جمعیت، نسبتمیانه
براي بررسی ساختار » نسبت کهنساالن به کمساالن«کنند. در این مقاله از شاخص استفاده می

بندي شرایاك و سیگل (همان) چنانچه سنی جمعیت ایران استفاده شده است. بر اساس تقسیم
باشد، ساختار سنی جمعیت مورد  30از  بیشترو  15از  کمترمقدار این شاخص در جمعیتی 

وضعیت  توانشود. وضعیت بین این دو حالت را میرتیب جوان و سالخورده محسوب میبررسی به ت
 گذار در ساختار سنی یا گذار از جوانی به سالخوردگی تعریف کرد. 

ي سنی و شاخص نسبت هاي گسترده، توزیع نسبی جمعیت ایران را بر حسب گروه1جدول 
ي اول گذار جمعیتی ایران بینید، در مرحلهمیطور که دهد. همانساالن نشان میساالن به کمکهن

پیوسته سیر نزولی داشته است. در نتیجه،  1360ي ي دههنسبت کهنساالن به کمساالن تا نیمه
شدت جوان شناختی، ساختار سنی جمعیت ایران بهتوان گفت در مراحل آغازین گذار جمعیتمی

ي تغییرات اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جامعه، تحت تأثیر 1360ي ي دوم دههبوده است. از نیمه
 30از  کمترهاي کمسالی کاهش یافت و به ي تنظیم خانواده، نسبتایران و نیز از سرگیري برنامه

                                                 
1. Shryock 
2. Siegel  
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رسید. به موازات این تغییرات، نسبت کهنساالن به کمساالن  1380ي ي دههدرصد در نیمه
ساله و  65ي میانسالی، نسبت جمعیت دوره ي میانسالی شد. درافزایش یافت و ایران وارد دوره

، این دوره 1درصد در نوسان خواهد بود. براساس اطالعات مندرج در جدول  10تا  5باالتر بین 
 ) طول خواهد کشید. 1409تا  1384سال (از  25حدود 
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ایران:  ي سنی و نسبت کهنساالن به کمساالن،هاي گستردهتوزیع جمعیت بر حسب گروه): 1(جدول 

1429-1329 

 نسبت کهنساالن 
 ساالنبه کم

هاي توزیع نسبی جمعیت در گروه
 هاي زمانیبرش ي سنیگسترده

65+ 64-15 14-0 
3/14 2/5 5/58 3/36 1329 
0/12 7/4 1/56 2/39 1334 
4/9 0/4 3/53 7/42 1339 
1/8 6/3 7/51 7/44 1344 
5/7 3/3 6/52 1/44 1349 
4/7 2/3 5/53 3/43 1354 
9/6 0/3 5/53 5/43 1359 
6/6 0/3 6/51 4/45 1364 
3/7 3/3 3/51 4/45 1369 
0/9 8/3 54 2/42 1374 
3/12 3/4 8/60 9/34 1379 
2/19 0/5 0/69 0/26 1384 
8/20 9/4 6/71 5/23 1389 
6/21 1/5 3/71 6/23 1394 
0/27 3/6 4/70 3/23 1399 
0/37 8/7 1/71 1/21 1404 
2/45 7/9 4/72 9/17 1409 
5/75 7/11 8/72 5/15 1414 
9/95 9/13 6/71 5/14 1419 
3/116 1/17 2/68 7/14 1424 
3/148 1/22 0/63 9/14 1429 

  
 
 

ي باروري زیر سطح جایگزینی، از سهم نسبی جمعیت شناختی و نیز تجربهي گذار جمعیتبا تجربه
ومیر در سنین مرگطر افزایش امیدزندگی و کاهش شود و در مقابل به خاسال کاسته می 15زیر 

تردید، با ثبات نسبی درصد ابد. بییساله و باالتر افزایش می 65سالخوردگی، نسبت درصد جمعیت 
االن مالزم با کاهش در نسبت جمعیت واقع در سنین کار و نس، افزایش در نسبت کهکمساالن

االن، فشار بر جمعیت واقع در نسبودن که فعالیت اقتصادي خواهد بود. در نتیجه، به لحاظ وابسته

یع سالی براساس مقادیر توزسالی به کمهاي کهناقتباس شده است. مقادیر نسبت 2015زمان ملل متّحد ها از بخش جمعیّت سامنبع: داده
 است.  نگارنده محاسبه شدهي سنّی توسّط هاي گستردهنسبی جمعّیت بر حسب گروه
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اري و هداي از منابع صرف نگمالحظهشود و بخش قابلمی بیشترسنین کار و فعالیت اقتصادي 
 ).35-36: 1388ها خواهد شد (سرایی مراقبت از آن

ي خورشیدي ایران وارد دوره 15هاي آغازین قرن ، از سال1براساس اطالعات مندرج در جدول 
ي سوم این وضعیت سبب خواهد شد تا در آغاز دهه رخواهد شد. استمرا سالخوردگی جمعیت

 65نفر جمعیت  148سال، حدود  15از  کمترنفر جمعیت  100خورشیدي به ازاي هر  15قرن 
ها از جمعیت کل کشور ساله و باالتر در کشور وجود داشته باشد. در این زمان، سهم سالخورده

هرم سنی جمعیت  2خورشیدي خواهد بود. نمودار  1380ي ي دههها در میانهحدود چهار برابر آن
 دهد. نشان می خورشیدي 1430و  1390هاي ایران را در سال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خورشیدي1430هاشور خورده) و (هرم 1390هاي ): هرم سنی جمعیت ایران در سال2(نمودار 
 

شناختی مسلط و گریزناپذیر ي جمعیتجمعیت پدیدهتوان گفت سالخوردگی به این ترتیب، می
طور قطع متفاوت از جمعیت ي ایران خواهد بود. مسائل و نیازهاي مرتبط با سالمندان بهدر آینده

سال و حول محورهایی چون تأمین اجتماعی، بهداشت و سالمت (روانی، جسمی) و رفاه میان
ند و ي زیاد، توانایی انجام کار و فعالیت ندارجربهرغم تسالمندان متمرکز است. سالمندانی که علی

طور نابرابري جنسی در مقابل مرگ، عمدتاً تنها به خاطر تغییر کاردکردها و نظام خانواده و همین
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بر دوِش  بیشترتردید، مسائل و نیازهاي این جمعیت و بارِ اقتصادي ناشی از آن کنند. بیزندگی می

 دولت سنگینی خواهد کرد.
شناختی وضعیتی را براي جمعیت ایران رقم زده است الت ساختار سنی در بستر گذار جمعیتتحو

شناسان از آن با ست که جمعیتا نماید و آن چیزيکه در تاریخ هر کشوري تنها یک بار رُخ می
ي ) دریچه2004بخش جمعیت سازمان ملل متحد (رانند. سخن می 1ي جمعیتیعنوان دریچه

درصد کل  30از  کمترسال به  15داند که در آن نسبت جمعیت زیر اي میهجمعیتی را دور
از آنجا که تغییر درصد است.  15از  کمترساله و باالتر هنوز  65رسد و نسبت جمعیت جمعیت می

درصد کل جمعیت است، با کاهش سهم  15ها هنوز کمتر از در نسبت کهنساالن ناچیز و سهم آن
ساله)  15-64نسبت جمعیت واقع در سنین کار و فعالیت اقتصادي ( سال، 15نسبی جمعیت زیر 

به کمتر از  2هاي وابستگی سنی کلیابد. در این شرایط، نسبتاي افزایش میسابقهدر مقیاس بی
طور بالقوه شرایط بسیار مساعدي براي رشد و ) و به2003و همکاران  3رسد (روبینمی 5/0

شناسان انفجار جمعیت را نوعی موهبت . بر این اساس، جمعیت∗شودي اقتصادي فراهم میتوسعه
 ). 1(شکل  ∗∗دانند که امکان تبدیل آن به پاداش جمعیتی وجود داردخدادادي می

 

 
 یتیتا پاداش جمع یشناختتیاز گذار جمع ):1( شکل

 

                                                 
1. Demographic Window 
2. Total Dependency Ratio 
3. Robine 

ي که، دریچهسازد. نخست اینتر میبودن آن را روشن» فرصت طالیی«هایی دارد که ماهّیت ي جمعیّتی ویژگیدریچه∗∗ 
بندي مشخّصی دارد. در تاریخ جمعیّت هر کشوري یک بار گشوده شده و براي همیشه بسته خواهد شد. جمعیّتی زمان

ي برداري از آن مستلزم مدیریّت جمعیّت در همهکند. بنابراین، بهرهطور خودکار عمل نمیتی منفعل است. بهي جمعیّدریچه
ي رود بازشدن دریچهطلبد که بدون آن انتظار میابعاد است. مدیریّت جمعیّت نیز بستر نهادي و سیاسی خاصِ خود را می

 ي دیگري در پی نداشته باشد.هاي توسعه نتیجهجمعیّتی جز ناکامی و شکست برنامه
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 چنانچهاست.  1گر مهم وجود دارد و آن مدیریت جمعیتحال، بر این رابطه یک عامل مداخلهبا این
ي جمعیتی الزامات صورت نگیرد، بازشدن دریچه مناسبیهاي گذاريدر طول این دوره سیاست

هاي وابستگی نسبتات مثبت کاهش منفی بسیاري براي اقتصاد و جامعه خواهد داشت. در واقع، اثر
هاي اقتصادي است که همراه با گذار در ساختار سنی در جریان در ارتباط تنگاتنگ با سیاست

شود که شود. پاداش جمعیتی تنها زمانی محقق میشناختی اتخاذ میگذار جمعیت
شوند هایی که وارد نیروي کار میي سالمت و آموزش آنهاي مناسبی در زمینهگذاريسرمایه

ها ایجاد شود. نیروهاي کار ناسالم، ورت بگیرد و مشاغلی براي پاسخ به تقاضاي اشتغال آنص
نکرده به تعداد زیاد مانعی جدي بر سر راه جامعه ایجاد  غیرمولد، غیرماهر، غیرشاغل و تحصیل

رهاي هاي برآمده از گذار در ساختامندي از فرصتدر واقع، بهرهکند. کرده و ثبات آن را تهدید می
گیرد که چنانچه از آن گري متغیري صورت میشناختی با میانجیسنی در بستر گذار جمعیت

هاي مختلف سیاسی، اقتصادي و اجتماعی را به نیافتگی و بحرانتواند رکود، توسعهغفلت شود می
 دنبال داشته باشد. 

 
 ي جمعیتیبندي دریچهزمان
نشان  1429تا  1329ل یک قرن از در طورا هاي وابستگی سنی در ایران روند نسبت 3 نمودار

ستگی ، نسبت واب1380ي ي دههتا نیمه 1329هاي طول سالدر ، بینیدطور که میهماندهد. می
ه خاطر باست. سال بوده  15هاي باالي جمعیت زیر طور کامل تحت تأثیر نسبتسنی کل تقریباً به

تدریج افزایش سال از کل جمعیت، نسبت وابستگی سنی کل به 15جمعیت زیر  افزایش سهم
نفر جمعیت واقع  100نفر خارج از سنین کار و فعالیت اقتصادي در ازاي  90کم یافت و به دست

عث تداوم رسید. نوسانات باروري در سطح باال با 1340ي در سنین کار و فعالیت در اواخر دهه
شد. باروري باال در ایران خیلی دوام  1370ي ي دههتا نیمه 80از  شتربیهاي وابستگی نسبت

ي کاهش اش را آغاز کرد. در نتیجه، سطح باروري سیر نزولی1360ي هاي دههنیاورد. در نیمه
 ). 3سال در کل جمعیت کاسته شد (نمودار  15شدید باروري، از نسبت افراد کمتر از 

  

                                                 
1 . Population Management (PM) 
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 1329-1429وابستگی سنی کل، ایران  تغییرات ساختار سنی و نسبت ):3( نمودار

 
درصد در سال  26شناختی به ي اول گذار جمعیتدرصد در طول دوره 45این نسبت از حدود 

سال) با نرخ رشد  15-64ي این تغییرات، سهم جمعیت بالقوه فعال (در نتیجهرسید.  1384
 7/33درصد)، از  61/1درصد در مقابل  84/3از جمعیت کل کشور ( بیشتراي به مراتب ساالنه

به موازات این افزایش یافت.  1385میلیون نفر در سرشماري  1/49به  1375میلیون نفر در سال 
درصد  8/52ساله و باالتر، نسبت وابستگی سنی کل نیز با  65تغییرات و ثبات نسبی جمعیت 

گیر با رسید. این کاهش چشم 1384درصد در سال  8/44به  1369درصد در سال  93کاهش از 
 قابل مشاهده است.  ر نسبت وابستگی سنی کل در نمودار باالیک شیب تُند د

ي باروري و استمرار آن در زیر روند کاهش نسبت وابستگی سنی کل تحت تأثیر کاهش پیوسته
رسید.  1380ي درصد) در اواخر دهه 6/39ین مقدار آن (کمترسطح جایگزینی ادامه یافت و به 

هاي ي استاناي فراگیر در همهوابستگی سنی کل پدیده نسبت کاهشتغییرات ساختار سنی و 
ي دریچه 1380ي ي دهه). به این ترتیب، باید گفت که از نیمه48: 1390ایران است (صادقی 

)، 1424تا  1389سال (از  35به مدت تقریباً  1380 ياست. از اواخر دهه جمعیتی ایران باز شده
 خواهد بود. درصد  50از  کمترنسبت وابستگی سنی کل 

ي ) پنجره2015بینی سناریوي حد وسط بخش جمعیت سازمان ملل متحد (اساس پیشرب
ي ي منتهی به دههسالهي پنج به مدت تقریباً چهار دهه و تا دوره 1384جمعیتی ایران از سال 

) باز خواهند ماند. با افزایش سهم نسبی جمعیت 1425-1430ي خورشیدي (دوره 15وم قرن س
سال در  15و ثبات نسبی جمعیت زیر  1429درصد در سال  1/22ساله و باالتر به حدود  65
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درصد، به تدریج از سهم نسبی جمعیت واقع در سنین کار و فعالیت  5/14همان دوره در حدود 
اهد شد و نسبت وابستگی سنی کل دوباره افزایش خواهد یافت. این وضعیت اقتصادي کاسته خو

) 1388ي افزایش سهم نسبی جمعیت سالخورده در کل جمعیت کشور است. سرایی (نتیجه
ي جمعیتی ایران، ساختار سنی جمعیت کشور به سوي پیري مفرط شدن دریچهبا بسته«گوید: می

سبی نسبت کمساالن در جمعیت، به تدریج از نسبت حرکت خواهد کرد و با توجه به ثبات ن
ساله) کاسته خواهد شد. در نتیجه، فشاري که از سوي سالخوردگان  15-64جمعیت بالقوه فعال (

انداز ـ به جمعیت در سنین فعالیت وارد خواهد شد شرایطی را ویژه سالخوردگان فاقد پسـ به
اي داشته پیامدهاي منفی توسعه ،شدت جوانهي جمعیت بتواند به اندازهآورد که میپیش می

 باشد. 
 

 انداز آیندهچشم
میلیون  80اکنون حدود وضعیت جاري جمعیت ایران در مجموع مناسب است. حجم جمعیت هم

درصد جمعیت در سنین کار و فعالیت  71هاي جمعیتی باز شده است و بیش از نفر است. دریچه
، در 1ي جمعیت، براساس اطالعات مندرج در جدول ساالنه باشند. نرخ رشد طبیعیاقتصادي می

درصد برآورد شده است. در واقع، ساالنه کمی بیش از  34/1معادل  1390-1395ي زمانی دوره
فرض کنیم جمعیت کشور با همین نرخ  چنانچهشود. یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده می

 156سال طول خواهد کشید تا جمعیت دو برابر شود و به  52افزایش بیابد،  ∗رشد طبیعی ساالنه
 خورشیدي برسد.  1446میلیون نفر در سال 

اکنون سؤال این است: چرا با وجود کاهش باروري به زیر سطح جایگزینی، نرخ رشد طبیعی ساالنه 
ن رابطه تحت تأثیر شود؟ پاسخ این است: ایمثبت و همچنان بر حجم جمعیت ایران افزوده می

تحت عنوان نیرو  بیشترشناسان ترکیب سنی جمعیت است. تأثیر ترکیب سنی جمعیت را جمعیت
شناسند. چون گشتاور رشد جمعیت ایران می 1ي رشد جمعیت یا گشتاور رشد جمعیتمحرکه

تی در ها، تا مدتر از سطح الزم براي جایگزینی نسلمثبت است، با وجود کاهش باروري به پایین
) نشان داد که با فرض 1394چنان افزایش خواهد یافت. سرایی (هاي آتی حجم جمعیت همسال

فرزند براي هر مادر)،  83/1(میزان باروري کل  1393استمرار باروري زیر سطح جایگزینی سال 
سال) در همان سال، حجم  4/72و  2/76و فرض ثبات مقدار امید زندگی زنان و مردان (به ترتیب 

 96به حدود  1393میلیون نفر در سال  78درصد افزایش از کمی بیش از  9/22جمعیت ایران با 
حال، تأثیر ترکیب سنی جمعیت با اینخورشیدي افزایش خواهد یافت.  1430میلیون نفر در سال 

دخالت ترکیب سنی و میزان این دخالت همیشگی «گوید: ) می5پایدار نخواهد بود. سرایی (همان: 
                                                 

تر از شود که باروري پایینهاي خام موالید و مرگ و در شرایطی تجربه میي میزاناین نرخ رشد موازنه ∗ 
 ها ارتقاء نیابد.سطح جایگزینی استمرار بیابد و به سطح الزم براي جایگزینی نسل

1. Population Growth Momentum 
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شود و در نهایت، با رسیدن ابت نیست. هرچه جلوتر برویم از میزان تأثیر ترکیب سنی کاسته میو ث

ي این زمان براساس محاسبات سرایی، آغاز دهه». رسدجمعیت به پایایی، تأثیر آن به صفر می
به بعد، میزان خام مرگ از میزان خام موالید  1430سوم قرن پانزده خورشیدي خواهد بود. از 

توان گفت شود. به این ترتیب، می) می-04/0و در نتیجه، رشد طبیعی جمعیت منفی ( شتربی
شناختی، براساس ي پنجم گذار جمعیتخورشیدي وارد مرحله 1430جمعیت ایران از سال 

ي بندي بالکر از مراحل گذار، خواهد شد. در این مرحله، که بالکر از آن با عنوان مرحلهطبقه
خام مرگ تحت تأثیر ساختمان سنی  برد، به خاطر افزایش میزاننام می» سقوط جمعیتی«

در هزار تا حداکثر  4/11کم اي بین دستي جمعیت و ثبات میزان خام موالید در دامنهسالخورده
ي جمعیتی ي جمعیت منفی و به این ترتیب، کشور در تلهدر هزار، نرخ رشد طبیعی ساالنه 9/11

 گرفتار خواهد آمد. 
 

 گذاري جمعیتی در ایراني سیاستهاي دوگانهاولویت
هاي گذاران جمعیتی در وضعیتجمعیت ایران و به تبعِ آن سیاست طور که دیدیم، امروزههمان

ي جمعیت مثبت است. حجم جمعیت در حال اند؛ نرخ رشد طبیعی ساالنهمتعارضی گرفتار آمده
ي جمعیتی باز شده است. تداوم ست. دریچها تر از سطح جایگزینیافزایش است. باروري پایین

تر از سطح جایگزینی ممکن است به بازتولید جمعیت در آینده منجر نشود و باروري پایین
هاي سالخوردگی جمعیت با سرعت در کشور تجربه شود. اکنون سؤال این است: در چنین وضعیت

سی حاضر دو اولویت نتایج برر اند؟گذاري جمعیتی کدامهاي سیاستترین اولویتمتعارضی، مهم
کم تا سطح ي جمعیتی و ارتقاي باروري، دستگذاري جمعیتی را مدیریت دریچهمهم سیاست

گذاري براي اولویت دوم در ها مهم است. سیاستداند. تقدم و تأخر این اولویتجایگزینی، می
 ست. ا گذاريارتباط مستقیم با اولویت اول سیاست

 
 جمعیتیي مدیریت دریچه

کنندگی، داراي جمعیت عالوه بر خاصیت مصرفي یک کشور در دست مردمان آن است. آینده
افتد که از رشد اقتصادي و توسعه تنها در صورتی اتفاق میتوانایی تولید و آفرینندگی نیز هست. 

زهاي که ابتدا نیا. این محقق نخواهد شد مگر اینخاصیت تولید و آفرینندگی جمعیت استفاده شود
توان امیدوار اولیه و ضروري افراد جمعیت برآورده و تأمین شود. تنها در این صورت است که می

به  طور که دیدیم،، همانشناختیگذار جمعیتبود جمعیت را به قدرت و ثروت تبدیل کرد. 
از این منظر، عدم توجه به است. منجر شده ایران تغییرات مهمی در ساختار سنی جمعیت 

شناختی یک اشتباه استراتژیک است. اهمیت این بُعد آمده در بستر گذار جمعیتاي فراهمهفرصت
 چنانچهموقعیتی که ي جمعیتی دارد. گذاري ریشه در ماهیت موقت و ناپایدار دریچهاز سیاست

برداشته باشد. پاداش جمعیتی  توجهی در تواند پاداش جمعیتی قابلهدایت و مدیریت شود می
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الزاماً باید براي  ).28: 2007(پوول کند ي جمعیتی خود به خود عمل نمیدریچهثابت نیست، زیرا 
اي که این پنجره باز خواهند ماند محدود و کوتاه از سوي دیگر، طول دوره ریزي کرد.آن برنامه

رین تمهم و تالش براي ایجاد مشاغل جدید و مولدي جمعیتی دریچهمدیریت بنابراین،  است.
 گذاري جمعیتی در شرایط کنونی ایران است. اولویت سیاست

 
 کم تا سطح جایگزینیارتقاي باروري دست

ها، تداوم این سطح از تر از سطح الزم براي جایگزینی نسلبا توجه به تنزل سطح باروري به پایین
قاي مد. بنابراین، ارتکننده است، زیرا ممکن است به بازتولید جمعیت در آینده نیانجاباروري نگران

گذاري ها، باید به دومین اولویت سیاستکم تا سطح الزم براي جایگزینی نسلباروري، دست
ها نآجمعیتی در کشور تبدیل شود. در این راستا، باید مسیرهاي مداخله را مشخص و مطابق 

 گذاري کرد. سیاست
ها و آلهنگی جامعه و نیز ایدهعی و فرهاي اقتصادي اجتماسطح باروري، پایین یا باال، از زمینه

پذیرد. بنابراین، پرسش این است: آیا دولت ویژه زنان، تأثیر میها، بهتمایالت فرزندآوري زوج
ها گذاري کند و تعیین نماید که آنها سیاستترین وجه زندگی زوجتواند براي این خصوصیمی

ار فرزندان : اگرچه تصمیم براي فرزندآوري، شمچه تعداد فرزند داشته باشند؟ در پاسخ باید گفت
ها ست که متناسب با شرایط و مقتضیات زندگی زوجا ها امري شخصیگذاري بین آنو فاصله

هاي در سطح خُرد پیامدهایی در سطح کالن خواهد داشت که گیرد، ولی این تصمیمصورت می
هاي ها ممکن است براي جامعه هزینه تولید کند. پس، دولت باید با اتخاذ سیاستغفلت از آن

ر مسیري بیاندازد که مطلوب دی را ها تالش کند روندهاي جمعیتمناسب و اجراي درست آن
ویژه در شرایط گذاري باروري، بهترین مشکل دولت در سیاستها بیافتد. مهمجامعه، افراد و خانواده

شود. کن میدشوار و یا غیرمم انطباق منافع فردي با مصالح اجتماعیباروري پایین، این است که 
آمیز تح جایگزینی، ممکن است همیشه موفقیدر نتیجه، تالش براي ارتقاي باروري، حتی تا سط

 نباشد. 
 

 مسیرهاي مداخله براي افزایش سطح باروري
پرسیم: دولت در گذاري جمعیتی در ایران را مشخص کردیم، میهاي سیاستاکنون که اولویت

را بر حسب  هاي دولت) سیاست10: 1394چگونه باید عمل کند؟ سرایی ( ارگذسیاستمقام 
هاي همسو ها به دو دسته سیاستها و منافع زنان و خانوادهشان با خواستهاهمسوییهمسویی و ن

ها احتمال ها و تمایالت زوجهاي همسو و موافق با خواستهکند. اتخاذ سیاستو ناهمسو تقسیم می
ها با مقاومت کند. در غیر این صورت، سیاستمی بیشترموفقیت دولت را براي ارتقاي باروري 

جا با تبعیت از سرایی (همان) خورند. در اینشوند و در نهایت احتماالً شکست میرو میبهرو
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تر به آن اشاره گذاري، که پیشي سیاستهاي دوگانهي دولت را بر حسب اولویتمسیرهاي مداخله

 گذاریم.شد، به تفکیک مسیرهاي غیرمستقیم و مستقیم به بحث می
 

 مسیرهاي غیرمستقیم
هاي فرهنگی که ایران را از سایر کشورهاي با ترین مشخصهطور که گفته شد، یکی از مهمهمان

کند، نسبت باالي فراگیري و عمومیت ازدواج است. با این وجود، امروزه باروري پایین متمایز می
اي قههاي منطها و مناطق مختلف کشور باالست. تفاوتمیانگین سن ازدواج زنان و مردان در استان

گیري در مقیاس استانی و شهرستانی از نظر شاخص میانگین سن ازدواج مردان و زنان وجود چشم
ال در استان س 8/24سال در استان ایالم تا  7/28، براي مردان از 1390دارد. این شاخص، در سال 

الم و یزد هاي ایسال به ترتیب در استان 9/21سال تا  4/26سیستان و بلوچستان و براي زنان از 
از نوسانات استانی  بیشترتوجهی طور قابلدر نوسان بوده است. نوسانات در سطح شهرستانی به

نشاه تا غرب از توابع استان کرماسال در شهرستان گیالن 4/30است. این شاخص براي مردان از 
غرب نسال در گیال 28سال در سیب و سوران سیستان و بلوچستان و براي زنان از حدود  2/22

 ). 1394رزاده گرضوي در نوسان است (ترابی و مسآباد خراسانسال در خلیل 19تا حدود 
هاي متفاوت در معرض مدگیآخوبی بیانگر آن است که مناطق مختلف کشور با پیشاین آمارها به

اند. ترابی و مسگرزاده (همان) این ي اقتصادي اجتماعی قرار گرفتهنیروهاي نوسازي و توسعه
ي مدل رائهها مرتبط دانسته و با اها و شهرستانها را با شرایط رونق و رکود در این استانتفاوت

گویند نسبت اشتغال، بیکاري و نسبت درصد مردانی که طالق می» آمیزي مخاطرهجامعه«
که دهند. زمانیاند از عواملی هستند که خطرپذیري ازدواج در جامعه را تحت تأثیر قرار میگرفته
ویژه در ارتباط با اشتغال، تا حد زیادي نامعلوم باشد، موقعیت مردان ي مردان، بهانداز آیندهچشم
اي ) این وضعیت را عامل زمینه1394افتد. سرایی (تبعِ آن زنان در بازار ازدواج به مخاطره میو به

ن است ورت تداوم، ممکدر ص«... گوید: داند و میمهمی در تکوین باروري زیر سطح جایگزینی می
هاي متناظر بر مسیرهاي مستقیم مداخله، نه تنها ارتقاي سطح باروري با اختالل در اجراي سیاست

سازد بلکه ما را هم به سرنوشت کشورهایی، نظیر ایتالیا، دچار کند که ضمن را در آینده دشوار 
 ». کنندحفظ استحکام خانواده، باروري بسیار پایین را تجربه می

شود باید به ایجاد شرایط و بستر ي جمعیتی اتخاذ میهایی که براي مدیریت دریچهسیاست
مناسب رونق و رفاه در جامعه بیانجامد. بر این اساس است که این مسیر مداخله براي ارتقاي 

ي ي جمعیتی و توسعهنامیم. در واقع، دولت از طریق مدیریت دریچهباروري را غیرمستقیم می
موجبات رونق و رفاه و در نتیجه ازدواج و تشکیل خانواده را فراهم سازد. ناکامی در  اشتغال،

ي جمعیتی مسیرهاي مداخله براي ارتقاي سطح باروري را تحت تأثیر قرار خواهد مدیریت دریچه
که موجبات رشد و ي جمعیتی گذشته از اینداد. برعکس، مدیریت درست و کارآمد دریچه

هاي مرتبط سازد، شرایط را براي ارتقاي باروري و اثربخشی سیاسترا فراهم میي اقتصادي توسعه
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هاي تشویقی براي افزایش هاي دستوري و بستهي توصیهبرد. در غیر این صورت، ارائهبا آن باال می
موالید، تضمینی براي تعدیل مخاطرات آتی ناشی از تداوم باروري پایین و در نتیجه سالخوردگی 

 خواهد بود. جمعیت ن
 

 مسیرهاي مستقیم
بُعد مطلوب ها و باروري وجود دارد. روند آل زوجي مستقیمی میان شمار فرزندان ایدهرابطه

آل ها شمار فرزندان ایدهي باروري در آینده است. هرچه زوجکنندهترین تعییناصلی 1خانواده
ها به سوي مراحل به موازات حرکت جمعیتخواهد بود.  کمترشان ي داشته باشند باروريکمتر

یابد (بونگارت تقلیل میتر از بُعد مطلوب خانواده شده به سطحی پایینپایانی گذار، باروري مشاهده
). به بیان دیگر، در شرایط باروري پایین، مانند ایران، این موازنه برقرار نیست. شمار فرزندانی 1998

سؤال این است: بنابراین، هاست. ي آندنیا آمدهفرزندان زنده به از شمار بیشترخواهند که زنان می
) 2002، 1998( 2آل زنان است؟ بونگارتاز شمار فرزندان ایده کمترشده چرا همواره باروري تجربه

اند عوامل مؤثر بر ي مدلی سعی کرده) با ارائه1394نقل از سرایی  2005( 4و هیگون 3و مورگان
 اسائی، به صورت زیر عملیاتی و ناموازنه را به موازنه تبدیل کنند. این ناموازنه را شن

 
)1 (   ( )TFR IP Fc Fi Ft Fr Fg Fu= × × × × × 
  

ي ازدواج، آل زن در آستانهشمار فرزندان ایده IPمیزان باروري کل دوره،  TFR )1( يدر رابطه

Fc دآوري، هاي متعارض یا ترجیحات رقیب فرزننقشFi باروري، ناباروري یا کمFt بندي زمان
 IP از TFR باروري ناخواسته است. انحراف Fu ترجیح جنسیتی و Fgاثر جایگزینی،  Frموالید، 

مضرب عوامل فوق  چنانچه) است. هاي داخل پرانتزتحت تأثیر عوامل سمت راست معادله (مؤلفه
به ترتیب  1تر از تر و کوچکهاي بزرگانحراف نخواهد داشت. ضریب IP از TFRباشد،  1

انحراف  IP از TFRشوند باشد و باعث میمی IP ي تأثیر مثبت و منفی عامل دردهندهنشان
اء بیابد، یا عوامل ارتق IPوجود ندارد؛ یا  بیشتربراساس این مدل، براي ارتقاي باروري دو راه بیابد. 

 اف خواهد داشت. انحر IPاز  TFRعمل کنند. در غیر این صورت،  IPارتقاي  گر در جهتمداخله
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 IPارتقاي  مسیرگذاري از سیاست

). در 32: 1998ي باروري آینده است (بونگارت کنندهترین تعیینآل اصلیشمار فرزندان ایده
 2تا  1درصد زنان  75کم آلِ دستکشورهاي با باروري زیر سطح جایگزینی، شمار فرزندان ایده

ان ). در ایران نیز وضعیت چنین است. عباسی شوازي و همکار16: 1394فرزند است (سرایی 
غربی، هاي آذربایجان) نشان دادند که به استثناي سیستان و بلوچستان، در استان152: 2009(

فرزند  2فعلی آل براي یک زوج را در شرایط درصد زنان شمار فرزندان ایده 73گیالن و یزد حدود 
 90هاي پیمایش باروري مهاباد نشان دادند که ) بر مبناي داده1392دانند. حسینی و بگی (می

ي ایران یک تا دو ها را در شرایط کنونی جامعهآل براي خانوادهدرصد زنان شمار فرزندان ایده
) در تهران معلوم 73: 1392ی آبادي فراهانی و سرایاند. در پژوهش دیگري (خلجفرزند اعالم کرده

اند. دانستهآل میي ازدواج، داشتن یک تا دو فرزند را ایدهدرصد زنان و مردان در آستانه 89شد که 
ی از سطح الزم براي جایگزین کمتراي از زنان مالحظهآل نسبت قابلدر واقع، شمار فرزندان ایده

 ست. ا هانسل
یشه در این واقعیت دارد که از طرفی فرزندآوري براي ر هاي باروري زنانآلتغییر ترجیحات و ایده

ها به آن تأخیر آمیز است که واکنش طبیعی آنجمعیت جوان در بازار ازدواج رفتاري مخاطره
هاي زندگی و فرزندآوري برآید. از سوي دیگر، ازدواج تا زمانی است که فرد از پسِ تأمین هزینه

هاي فرصت فرزندآوري و در هزینه نوسازي باعث افزایش اي برساخته از نیروهايتغییرات اندیشه
هاي مادري شده است (حسینی و عباسی ي فرزند و نقشنتیجه تغییر نگاه و دیدگاه زنان به مقوله

کردن بیش از دو فرزند براي زنان، دنیا آوردن و بزرگ). در این شرایط، به74: 1388شوازي 
هاي تشویقی به منظور افزایش ي بستههه است. بنابراین، ارائبر و بسیار محدودکنندپُرهزینه، زمان

از دو بچه  بیشترتواند از اکثریت زنان بخواهد که موالید وافی به مقصود نخواهد بود. دولت نمی
ها آل آنهاي دولت قرار بگیرند که شمار فرزندان ایدهدنیا بیاورند. زنانی باید در اولویت برنامهبه

 است. کمتر
 

 IPي کنندهگذاري از مسیر عوامل تعدیلسیاست

ها به دو دسته عوامل مؤثر و را بر حسب میزان تأثیر آن IP يکنندهتعدیل) عوامل 1394سرایی (
(ترجیح  Fg(جایگزینی فرزندان) و  Frي اخیر دو عامل کند. دستهتأثیر تقسیم میعوامل کم

پذیرند و بنابراین در مقابل تغییرات محیطی تأثیر میاز  کمترگیرد. این عوامل جنسی) را در بر می
 IPها محدود و تأثیر اندکی در تغییر ي تغییرات آناند. عالوه بر این، دامنهگذاري مقاومسیاست

گذاري براي ارتقاي باروري خارج شوند. چهار عامل دارند. بنابراین، بهتر است از اولویت سیاست
شوند: ي هدف به دو دسته تقسیم میسویی با منافع جامعهیا ناهم سوییمانده، بر حسب همباقی

بندي موالید) است. (تأثیر تمپو یا زمان Ft(ناباروري و زیرباروري) و  Fiي اول شامل دسته
ها و سو با منافع زوجشوند معموالً همهایی که در ارتباط با این عوامل اتخاذ میسیاست
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هاي متعارض یا رقیب (نقش Fc(موالید ناخواسته، و  Fuمل ي دوم شاهاست. دستهخانواده
توانند طور بالقوه میشوند بههایی که در ارتباط با این عوامل اتخاذ میفرزندآوري) است. سیاست

  ي هدف باشد. سو با منافع جامعهسو یا ناهمهم
 

 Ftو  Fiسو، مداخله از طریق هاي همسیاست
ست. اتخاذ تدابیري ا هاي زندگی زوجترین حوزهباروري خصوصی تمایالت فرزندآوري و رفتار

هاي باروري خواهد داشت. ها و تمایالت زوجین نقش مهمی در تحقق هدفسو با خواستههم
گذاري براي ارتقاي باروري تقریبًا هایی است که در آن سیاستباروري یکی از حوزهناباروري و کم

 وجین است. ها و تمایالت زسو با خواستهطور کامل همبه
هاي باروري زنان آلگذاري بین موالید نقش مهمی در تحقق ایدهسن شروع فرزندآوري و فاصله

ي نخست اند: دستهخواهد داشت. زنان واقع در سنین تولید مثل از لحاظ نازائی و ناباروري دو گروه
ي میان ازدواج و تولد اولین فرزند فزایش فاصلهدواج، اهایی هستند که به سبب افزایش سن ازآن

شان آلتوانند شمار فرزندان ایدهشوند و یا نمیدار نمیو تعویق فرزندآوري به سنین باالتر، یا بچه
نگام و کاهش سن ههاي مناسبی براي تسهیل و ترویج ازدواج بهسیاست چنانچهرا به دنیا بیاورند. 

قش شرایط درصد زنان نابارور افزایش خواهد یافت. با توجه به نفرزندآوري اتخاذ نشود، نسبت 
هاي تردید، تدابیري که براي مدیریت دریچهآمیز جامعه در افزایش سن ازدواج، بیمخاطره

ي دوم زنانی را کار گرفته خواهد شد نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت. دستههجمعیتی ب
ار، از ذگر افزایش سن نابارورند. دولت، در مقام سیاستا در اثطور طبیعی و یگیرد که بهدر بر می

ي هدف قرار دهد و از سوي هاي موجود درمان ناباروري را در اختیار جامعهطرفی باید فناوري
ها را گسترش دهد. سرایی ي کاربرد آنهاي درمان ناباروري، دایرهدیگر، از طریق ارتقاي فناوري

ساس گزارش که برا 1393است که در فقدان ناباروري، شمار موالید سال ) برآورد کرده 22: 1394(
 8670315درصد افزایش به  7/8مورد بوده است با  1459767سازمان ثبت احوال کشور بالغ بر 

فرزند  05/2معادل  1393رسید. با این مفروضات، سرایی میزان باروري کل را براي سال مورد می
 باشد.نزدیک به سطح جایگزینی میبرآورد کرده است که بسیار 

بندي فرزندآوري تمپو یا زمان شودمی IPاز  TFRاز عواملی است که باعث انحراف  دیگریکی 
ي ورود شناختی و در آستانهي دوم گذار جمعیتاي چون ایران که در پایان مرحلهاست. در جامعه

از مقدار  کمتري معین را ورهیک د TFRي تعادل جدید است، افزایش سن فرزندآوري به دوره
، عینی زیناب 101: 1392شی وها (عباسی شوازي و حسینی چاودهد. بررسیواقعی آن نشان می
گرفته در هاي صورتدهد که در ایران بخشی از کاهش) نشان می194: 1391و شمس قهفرخی 

TFR  ناشی ازFt 1394بندي موالید) بوده است. براساس برآوردهاي سرایی ((تأثیر تمپو یا زمان :
مورد تولد از  144373اي بوده است که در حدود به گونه 1393در ایران در سال  Ft) تأثیر 23

هاي بعد موکول شده است. او نشان داد که در فقدان خارج و به سال 1393شمول موالید سال 
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فرزند براي هر مادر)  08/2تا نزدیک سطح جایگزینی ( 1393در ایران در سال  TFRتأثیر تمپو، 

گذاري در این زمینه هم در ارتباط مستقیم با تدابیري است که دولت براي یافت. سیاستارتقاء می
 کار خواهد گرفت. هي جمعیتی بمدیریت دریچه

 
 Fu و Fcسو، مداخله از طریق سو یا ناهمهاي بالقوه همسیاست
و باروري ناخواسته  )Fc(هاي رقیب فرزندآوري گذاري براي ارتقاي باروري از مسیر نقشسیاست

)Fu(هاي زوجین سو با منافع و خواستهسو یا ناهمتواند همها، میگیري سیاست، بسته به جهت
) گسترش برابري جنسیتی در نهادهاي اجتماعی فرد ـ محور، 1997( 1دونالدباشد. به باور مک

مانند اشتغال و آموزش، و تداوم نابرابري جنسیتی در نهادهاي اجتماعی خانواده ـ محور سبب 
کردند تجربه کنند. شان آرزو میي جوانیشود تا زنان باروري پایینی را نسبت به آنچه در دورهمی

گسترش برابري جنسیتی در نهادهاي اجتماعی فرد ـ محور زمینه را  در شرایط باروري پایین،
هاي اقتصادي اجتماعی خارج از منزل و اشتغال به تحصیل براي افزایش مشارکت زنان در فعالیت

رود. در چنین وضعیتی، هاي فرصت فرزندآوري براي زنان باال میسازد. در نتیجه، هزینهفراهم می
توانند به آن دست بیابند. گیرد که زنان میهایی قرار میسایر فرصتفرزندآوري در رقابت با 

هاي بنابراین، برخی از زنان ممکن است به سبب تمایل به تحصیالت و اشتغال به کار در فعالیت
خارج از منزل ازدواج را به سنین باالتر موکول کنند. عالوه بر این، تغییر نظام خانواده از گسترده 

ي هاي افراد در زمینهآلشود ایدهاامنی شغلی، تورم و شرایط سخت زندگی سبب میاي، نبه هسته
ي انطباق ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوري تغییر کند. این تغییرات همچنین ممکن است نتیجه

صورت خودخواسته باشد. نتیجه، در هر حال، افزایش نسبت تجرد و با شرایط جدید زندگی و به
طور ري و عمومیت ازدواج در جامعه خواهد بود. بنابراین، شماري از افرادي که بهکاهش فراگی

 مانند. بالقوه توانایی فرزندآوري دارند از فرزندآوري باز می
ي رقیب براي هاي عمده) تجرد قطعی، اشتغال و تحصیل زنان را از نقش25: 1394سرایی (

ي نباید این سه عامل رقیب براي تقاي بارورهاي مداخله براي ارسیاستداند. فرزندآوري می
گذاري براي ارتقاي باروري باید از طریق مدیریت فرزندآوري را نادیده بگیرد. دولت در سیاست

هاي ي اشتغال و بازار کار و افزایش امید در میان جوانان، زمینهي جمعیتی، توسعهي دریچهبهینه
کیل خانواده و در نهایت گرایش به ازدواج و تش هاي تجرد، افزایشالزم را براي کاهش نسبت

ویژه زنان، در فرزندآوري فراهم سازد. البته، هرچند شاخص تجرد قطعی در میان ایرانیان، به
) ولی همچنان عمومیت ازدواج باالست و 1393فالح دهد (تودههاي اخیر افزایش نشان میسال

ي کنند. بنابراین، مداخلهبار ازدواج میکم یکسالگی دست 50درصد ایرانیان تا قبل از  98حدود 
 ي در کشور نخواهد داشت. اي در ارتقاي بارورکنندهدولت از این طریق تأثیر تعیین

                                                 
1. McDonald 



 
 
 
 
 
 

 ٣٩                                                        ایران در جمعیت ریاگذسیاست یمسأله و متعارض هایوضعیت 

اي براي فرزندآوري نیست، تحصیل و اشتغال يبرخالف تجرد قطعی که در شرایط کنونی رقیب جد
) 1394است. سرایی ( فرزندآوري زنان در تعارض جدي با نقشمنزل هاي خارج از زن در فعالیت

رسد. ي حاملگی و پس از زایمان به اوج خود میاین تعارض و ناسازگاري در اواخر دوره ،گویدمی
ها از سوي همسر، خویشاوندان و ین کمکبیشتردر این دوره، زنان دانشجو و شاغل نیازمند 

) 1. او نیازها را به سه دسته نیاز به؛ اندها مشغول به کار یا تحصیلنهادهایی هستند که در آن
) مرخصی زایمان و تسهیالت 3پذیري در تحصیل و کار و ) انعطاف2داري از کودکان خُردسال، نگه

داري از تواند نقش مهمی در نگهي خویشاوندي میکند. اگرچه شبکهمشابه دیگر تقسیم می
روابط و  انواده در ایران و محدود شدنسبب تغییر نظام خکودکان خُردسال داشته باشد، ولی به

ي خویشاوندي در ارتقاي باروري توان به نقش شبکهمناسبات فامیلی در شرایط امروزي، خیلی نمی
شارکت مامیدوار بود. گسترش برابري جنسیتی در نهادهاي اجتماعی خانواده ـ محور و افزایش 

تر است. کنندهکودکان خُردسال، تعیینداري از هاي داخل منزل، از جمله نگههمسر در فعالیت
تر است. دولت کنندهي خویشاوندي و فامیلی، در هر سه مورد تعییننقش دولت، برخالف شبکه

داري کودکان زنان شاغل یا دانشجو در محل و یا گهنتواند مراکزي ارزان و با کیفیت براي می
ذیري تحصیل و کار براي زنانی که پس پها فراهم سازد. انعطافنزدیک به محل کار و تحصیل آن

مدت زایمان ناگزیر باید کار و تحصیل را از سر بگیرند کمک مؤثري خواهد بود. از مرخصی کوتاه
 ي حضوري به یککنندهطور موقت از یک شغل داراي مراجعهتوان نوع شغل را بهبراي مثال، می

ش دورکاري براي این گروه از مادران توان از روکننده تغییر داد. حتی میشغل بدون مراجعه
 استفاده کرد. 

کند. گیري از بارداري استفاده میهاي پیشدار شود، از روشزن به هر دلیلی نخواهد بچه چنانچه
و سپس تولد زنده صورت بگیرد، این حاملگی را حاملگی  حاملگیاگر برخالف خواست و تمایل زن، 

، در جهت Fuگویند. باروري ناخواسته، می 2را باروري ناخواسته دنیا آمدهو تولد زنده به 1ناخواسته
آل زن فراتر کند، زیرا شمار موالید از شمار فرزندان ایدهعمل می TFRو در نهایت  IPتقویت 

شمار موالید ناخواسته در ایران بالغ  1393) در سال 29رود. براساس محاسبات سرایی (همان: می
داد، میزان باروري ها رُخ نمیکند که اگر این والدتسرایی ادعا می مورد بوده است. 190409بر 

بینیم: آیا یافت. بنابراین، خود را با این پرسش مواجه میتقلیل می 64/1تا  89/1کل به جاي 
باروري ناخواسته مسیر مناسبی براي ارتقاي باروري تا سطح جایگزینی است؟ باروري ناخواسته 

هاي ي تنظیم خانواده کاهش حاملگیهاي برنامهه است. یکی از هدفمحصول حاملگی ناخواست
ي خدمات بهداشت بارداري مؤثر و با کیفیت ناخواسته، و در نتیجه باروري ناخواسته، از طریق ارائه

است. بنابراین، ممکن است تصور کنیم حال که هدف دولت ارتقاي باروري است، حذف خدمات 

                                                 
1. Unwanted pregnancy 
2. Unwanted fertility 
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تواند دولت را در تأمین هاي ناخواسته میها و باروري، افزایش حاملگیبهداشت بارداري و در نتیجه

 این هدف یاري رساند. 
ریزي برنامه هاحاملگیدرصد  34د حدودر ایران  ي حاملگی ناخواسته است.باروري ناخواسته نتیجه

). 1: 2008رفانی هنگام است (عهدرصد نا ب 18ناخواسته و درصد  16ها است که از میان آننشده 
معادل  2009) حاملگی ناخواسته در شهر تهران براي سال 307: 2013در بررسی دیگري (عرفانی 

منجر  ها به سقط جنینناخواستههاي حاملگیدرصد از  20حدود درصد گزارش شده است.  21
توسط  قط جنین عمديمورد س 73200) نشان داد که در ایران ساالنه 5: 2008. عرفانی (شودمی

هاي غیربهداشتی، گیرد. جلوگیري از حاملگی ناخواسته و کاهش سقطکرده صورت میزنان ازدواج
در ایران  ي تنظیم خانوادهي برنامههاي عمده) از جمله هدف2002غیرقانونی (رودي ـ فهیمی 

تنظیم خانواده ي هاي جمعیتی برنامهکنیم که هرچند هدفاست. به این ترتیب، مالحظه می
هاي باروري زنان، حاملگی ناخواسته همچنان آلمحقق شده، ولی با توجه با تغییر ترجیحات و ایده

ي لکرد برنامهاز مسائل مبتال به زنان واقع در سنین تولید مثل در ایران است. به بیان دیگر، عم
ي ناخواسته و پُرخطر، برخالف موارد دیگر، هاي به حداقل رساندن حاملگیتنظیم خانواده در زمینه

طور ها کامالً متفاوت از موضوع کنترل جمعیت، و بهباشد. این هدفبخش نمیچندان رضایت
 مشخص در راستاي سالمت مادر، کودك و خانواده است. 

هاي دائمی و طوالنی ) نشان دادند که میزان تقاضاي استفاده از روش2014حسینی و همکاران (
غربی گیري از بارداري در میان زنان کُرد همسردار شهر مهاباد در استان آذربایجانپیش ايبر

درصد برآورد کرده و  65/43ها را این روش کاربردها تفاوت بین تقاضا و درصد است. آن 35/71
یت ي خدمات بهداشت بارداري مؤثر و با کیفاین تقاضا از طریق ارائه چنانچهکنند که استدالل می

گیري از بارداري پاسخ داده نشود، هاي پیشنمودن موانع اجتماعی فرهنگی کاربرد روش و برطرف
بنابراین،  زنان در این شهر با بروز حاملگی ناخواسته و در نتیجه سقط جنین مواجه خواهند شد.

تأثیر آفرین و در بلندمدت بیمدت مشکلي تنظیم خانواده از سوي دولت در کوتاهحذف برنامه
ي این خدمات به مدت، عدم ارائهگوید در کوتاه) می1394خواهد بود. در این زمینه، سرایی (

هاي ناایمن و عمدي جنین و تهدید سالمت مادر هاي ناخواسته و در نتیجه سقطافزایش حاملگی
ها و هواستسویی شدید این سیاست با خو نوزاد منجر خواهد شد. در بلندمدت هم با توجه به ناهم

تردید به شکست خواهد انجامید. سیاست ان، بیشهايتمایالت فرزندآوري زنان و خانواده
ي بدون محدودیت خدمات بهداشت ي دولت براي افزایش موالید، ارائهجایگزین، با توجه به برنامه

 بارداري در صورت تقاضا براي این خدمات است. 
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 گیرينتیجه
ي جمعیت ایران را در انداز آیندهروندهاي گذشته، وضعیت جاري و چشمدر این مقاله، ابتدا 

ي شناختی بررسی کردیم. نشان دادیم که تجربهي گذار جمعیتچارچوب مدل کالسیک نظریه
ي ي ورود به دورهاکنون کشور در آستانهاي بوده است که همگونهشناختی در ایران بهگذار جمعیت

ي نهفته در ساختمان سنی محرکهدید است. اگرچه تحت تأثیر نیروتعادل ارادي یا تعادل ج
، ولی این تأثیر چنان افزایش خواهد یافتي آینده همجمعیت، حجم جمعیت ایران تا چند دهه

ي شود که از آغاز دههبینی میمقطعی است و در صورت تداوم باروري زیر سطح جایگزینی، پیش
ه سمت صفر (براساس سناریوي حد وسط بخش جمعیت رشد جمعیت بخورشیدي  15سوم قرن 

) متمایل شود. این بررسی 1394بینی سرایی ) و یا منفی (براساس پیش2015سازمان ملل متحد 
شناختی، سالخوردگی جمعیت نشان داد که با توجه به جایگاه ایران در مراحل گذار جمعیت

 یران خواهد بود. ي اشناختی مسلط در آیندهگریزناپذیر و واقعیت جمعیت
ها و هم اي بوده است که هم موجد فرصتگونهدر ایران به جمعیتطور کلی، روند تغییرات به

هاي متعارضی تهدیدهایی بالقوه براي جامعه شده است. به تبعِ این تغییرات، کشور در وضعیت
 از سويقرار گرفته است. از طرفی، رشد جمعیت مثبت و حجم جمعیت در حال افزایش است. 

ي ست و تداوم آن کشور را در تلها هایگزینی نسلتر از سطح الزم براي جادیگر، باروري پایین
سال است که  10ي جمعیتی ایران حدود ها، دریچهجمعیتی گرفتار خواهد ساخت. در کنار این

ت براي عالیباز شده و یک فرصت استثنایی تاریخی را از نظر حجم نیروي انسانی در سنین کار و ف
گذاري جمعیتی هاي متعارض، سیاستکشور فراهم ساخته است. استدالل کردیم که این وضعیت

اي تبدیل کرده است. شاید به همین خاطر است که پس از گذشت چند در کشور را به امر پیچیده
طور رسمی هیچ قانون جمعیتی مشخصی که معلوم کند اُفق سال از طرح این موضوع، هنوز به

تصویب و  ،هایی مطلوب این سرزمین استی ایران کدام است و چه جمعیتی با چه ویژگیجمعیت
 اعالم نشده است.

ي جمعیتی ي دریچهاي که از ناحیههاي بالقوهدر یک چنین شرایط بالتکلیفی، نه تنها از فرصت
دام تهدیدهایی استفاده نخواهیم بُرد، بلکه ناخواسته و بدون برنامه در  ،به روي جمعیت گشوده شده

ي کشور نیست. نگارنده سخت گرفتار خواهیم آمد که به هیچ وجه مطلوب جمعیت ایران و آینده
ها و گذاري جمعیتی در کشور ریشه در دیدگاهشدن موضوع سیاستبر این باور است که پیچیده

گذاران از سوي دیگر به نظران جمعیتی از یک سو و سیاسترویکردهاي متفاوت صاحب
هاي سیاست ها و هدفهاي متعارض جمعیتی دارد. این در حالی است که توافق بر آرمانعیتوض

گذاري جمعیتی است. نتایج این بررسی نشان داد که هرچند شرط هرگونه سیاستجمعیتی، پیش
تر غفلت از تهدیدهاي آتی ناشی از تداوم باروري زیر سطح جایگزینی اشتباه است، اما اشتباه بزرگ

ي جمعیتی ایران است. هاي فراهم آمده در بستر دریچهمندي از فرصتریزي براي بهرهبرنامهعدم 
گذاري جمعیتی دولت باشد. ترین اولویت سیاستي جمعیتی باید مهمبنابراین، مدیریت دریچه
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گذاري کم تا سطح جایگزینی باید به دومین اولویت سیاستزمان، ارتقاي باروري، دستهم

 لت تبدیل شود. جمعیتی دو
هنوز توان در مورد تداوم باروري پایین در ایران سخن راند. ي این بررسی، با قطعیت نمیبر پایه

کم تا سطح جایگزینی، امیدوار بود. مهم این است که توان به ارتقاي سطح باروري، دستمی
اروري بدون برتقاي گذاري براي اي دولت براي ارتقاي باروري از چه مسیري باشد. سیاستمداخله

ایط الزم دولت باید شردر نظرگرفتن شرایط و عوامل باروري پایین محکوم به شکست خواهد بود. 
هاي دستوري و مساعد را براي ارتقاي باروري فراهم سازد. در غیر این صورت، از طریق توصیه

هاي ي بستهها، ارائهادهتغییر ترجیحات باروري زنان و خانوبا توجه امیدي به افزایش موالید نیست. 
دانیم و بر این باوریم که زنانی باید در اولویت تشویقی براي افزایش موالید وافی به مقصود نمی

 است.  ها کمترآل آنکه شمار فرزندان ایده ،هاي دولت قرار بگیرندبرنامه
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بر گرایش به  مؤثرشناختی برخی عوامل تبیین جامعه

 شهر کرماندر بین زنان  يفرزندآور

 1مریم متقی

 2کرمانیبتول محمودموالئی 

 چکیده

ي سواز  جتماعیا  پویاییب در شتاو  سويیکاز شهرنشینی رواج  ،انیراگونی ساخت جامعه دگر
ندیشه ر و افتار به لحاظد را ین نهاي اهایژگیو وگذاشته نی ایري اهاادهخانودر ف شگر يریتأث ،یگرد

 ،شده استل جتماعی متحوت اتحوالي پاپابه ناچاربهنیز  ادهخانونهاد ین ابنابرداده است. تغییر 
رود زنان به عرصه واي که با گونهبه ،نقش زنان و مردان نیز در این تحول دچار تغییراتی شده است
کید بر زندگی شغلی نیز کمتر از أاجتماع نیز تمایل ایشان به فرزندآوري کمتر شده است و ت

ثیر گذارده أنشده است. عواملی که در دنیاي مدرن بر فرزندآوري زنان تفرزندآوري براي ایشان 
هاي دینی اند از جمله گرایشتر شدهرسد پررنگنظر میبه ناما برخی از آنا ،اگرچه متعددند

 يفرزندآوربر گرایش زنان به  مؤثرسنجش برخی عوامل  هدف بابر این اساس تحقیق حاضر افراد.
اي هاي پرت، با نمونهدادهاست. روش تحقیق پیمایشی بوده و پژوهش حاضر پس از حذف  پرداخته

استفاده  بانتایج  .، انجام شدهر کرمان که به شیوه اتفاقی انتخاب شدندنفر از زنان ش 100نزدیک به 
ي متناسب (رگرسیون چند متغیره، پیرسون، تحلیل هاآزمونو استفاده از  SPSS 22افزار از نرم

ي در فرزندآورو مدرنیته با گرایش به  داريدیندهد که بین نشان می . نتایجتحلیل شد واریانس)
درصد تغییرات  26چنین متغیرهاي موجود در تحقیق توانستند وجود دارد. هم بین زنان رابطه

وابسته را تبیین کنند. ریمتغ

 

 ، زنان.، کرمانداريدیني، مدرنیته، فرزندآورگرایش به کلیدي: گان واژ

                                                 
 نور امیپی دانشگاه علمئتیعضو هشناسی و ارشد جامعهکارشناس -۱
 نور امیپشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه دانشجوي دکتراي جامعه -۲
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 مقدمه

سبک زندگی  انیان، برو ضدِ دین خود، با ورود به زندگی ایر طلبرفاه، گرالذت ماهیت با مدرنیته
. ر رواج یافتدر حوزه فردي، خانوادگی و اجتماعی تأثیرگذاشته و سبک زندگی غربی در کشو هاآن

هاي رایج زندگی کنگاهی ظاهري به سب بود. با ولد و زادحوزه  ي متأثر از مدرنیته،هاعرصهیکی از 
 گوناگون زندگی فردي وزوایاي  در مدرنیته را توان ابعاد تأثیری میخوببهامروزي در جامعه، 

ست که اگسترش سبک زندگی غربی در جامعه  یکی از آثار مهم مدرنیته،. اجتماعی مشاهده نمود
 ي دینی را فراهم نمود.هاارزشزمینه کمرنگ شدن 

طریق ن آو از جمعیت  ِشدان ربر تأثیر قاطعی که بر میزوه عالروري باو  ولد و زادکاهش سطح 
 گذاشت. هداجمعیت نیز تأثیر خور ساختاو بر ترکیب  ،شتهداجمعیت اد یش تعدافزب اتعدیل شتا

سنی ر ساختا جیتدربه، شده کنترلروري طبیعی به باروري بال از نتقاا ،ولد و زاد کاهش مستمر
سنی  مهر ظ،مین لحاهد. به هدق میگی سوردسالخو طرف بهرج و نی خااضعیت جورا از وجمعیت 
ظ به لحا وشته ده داگستراي هقاعداره یخ همورتال طودر گفت ان تومیأت که به جران یراجمعیت 

ردار برخوان جوري ساختال از سا 15از  مترک سنیندر کل جمعیت از صد در 40از تمرکز بیش 
م هره عدقادر فتگی ورفر نوعیداده و تغییر شکل  ،روريخیر به سبب کاهش بااهۀ د، در دو دبو

 ازل سا 15 از مترسنی نسبت جمعیت کم تغییر شکل هر ست. به همین سببا شده جادیاسنی 
 حاضرل حادر  درصد 30صد از درندکی بیش به رقمی ا 1365 لسادر صد در 45از بیش  یرقم

ند . رواست تقلیل یافته سوم دوبه  سابقهیبي ندروبا ل سا 20از ترمفاصله کدر  واقع درو کاهش 
 زیندرصد 20ودبه حدو شت داهد امه خوادایگر د دههساله تا چند  15 از ترمکاهش جمعیت ک

 ).45: 1383(زنجانی،  سیدرخواهد
ترتیب  . بدینستا گیردنی به سالخواجول از نتقال احاان در یراسنی جمعیت م حاضر هرل حادر 

ن ا پایات ،بگیریم نظر در 1365ان را سال یرروري در امستمر باو ساسی اکاهش وع گر نقطۀ شرا
رده سالخو کامالً ريساختاان یرا ر جمعیتساختا ،)1425شمسی (ي هم هجردپانزن قراول بع ر

سنین باالتر  ان دریراکل جمعیت از صد در 5 ازکمتر اره همو، 1375ل تا سا کهیدرحالد. هد بواخو
سبت نپانزدهم ن قرم هه سودگی کامل جمعیت ردسالخوبه نیل م هنگاو شته ار داقرل سا 65از 
 هد شدابر خواسه براز بیش  واقع دره و سیدرصد در 15 حدود بهساله به باال  65صد جمعیت در

 .)12: 1372(آشفته تهرانی، 
 صددر 32/1نیز به  2019تا  2015ي هاسالطی ان یراشد جمعیت ر ،ندزتخمین میبانک جهانی 
 .یابدصد کاهش در 13/1 به 2024تا  2020يهاسالطی و
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توکل به  قبیل دار کردن زندگی دارند. رفتارهایی ازرفتارها و عقاید مذهبی، تأثیر مثبتی در معنا
هاي مثبت، موجب تشویق به نگرشامید و  توانند از طریق ایجادزیارت و... می خداوند، عبادت،

ال، زندگی، احساس تعلق داشتن به منبعی وا آرامش درونی فرد شوند. داشتن معنا و هدف در
هاي اجتماعی و معنوي مندي از حمایتزاي زندگی، بهرهدر شرایط مشکل امیدواري به یاري خداوند

ه با هتوانند در مواجمی هاآنودن هایی هستند که افراد مذهبی با دارا بروش جمله ازو...، همگی 
 ) (Yang and Mao, 2007 .شوندي را متحمل مترحوادث فشارزاي زندگی، آسیب ک

ا حد بسیاري، ت ،کند و ناظر بر بندگان استکنترل می ها راباور به اینکه خدایی هست که موقعیت  
خداوند،  تباط خود را بااغلب افراد مؤمن، ار کهيطوربهدهد، موقعیت را کاهش می اضطراب مرتبط با

ل به توان از طریق اتکا و توسکنند و معتقدند میمانند یک دوست بسیار صمیمی، توصیف می
 )Fountoulakis etc, 2008(. را به طریقی کنترل نمود کنترل رقابلیغهاي خداوند، اثر موقعیت

 

 چارچوب نظري

. تـیسـیند یشارـگ يفرزندآوره ــیش بارگـ در مؤثر یـفرهنگ لــماعو از یــیک
در ین ، دتردهمع سااجودر م کیدوربه نظر  ند.اختهداین مهم پرابه م کین دوروـچ انیـشناسهـجامع

داري اـفوث ـاعبذهب ـمده، گستر يهاخانواده در که داردیمن اـبی وي. تسه اشدده جامعه نهاد خو
به  وردنآي روبا  مخصوصاً، شخصیي هايخودمختارا ـب، رـحاضل حاده و در جین به یکدیگر بوزو
ي مذهب تا حد، مذهبی يهاگروها ـیده و سترـگ يهاخانوادهبه داري فاي وجا بهصی ـط شخـبروا
 تحساساا دات وعتقاو ا هامانیا ،قــعمی يدهاــپیون ،جهینت در ت.ـسا هـفتر راـکن دمرـندگی ماز ز

ت. سه ادــش مترک قوي باشند، نسبتاًجمعی و  نسبتاًدینی صوصیت ـد خـجوانند اکه بتو، جمعی
از جتماعی ي اهادنیز همانند سایر نهااده خانول، ین تحواثر ه و در ادـش تردياـم روزبهروز ندگیز

 است هبربستخت ر مذهبیگذشته ياــهوربادات و اــعتقآن ا رــیگرج و داــه خــلیاوت ــحال
 ).580: 1383(دورکیم، 

. دهدیمل شکرا ها وکه طبیعت نیر ،کندیمتعریف م اعتقادي یک نظا عنوانبهرا بر مذهب و کسما
 .داندیم جتماعیا دي وفر ندگیو ز جتماعیا رموا بر رگذاریتأث مستقل متغیر یک را مذهب نیشاا

 چهریکپا نمازسا مثل را هاآن ،مذهبو  خانواده ردمو در دخو تمطالعا در نیز يهنرس و توما
 وجود با، شودیم پارچگییک به منجر ادهخانو و مذهب لتصاا ن،یناا نظر . ازکنندیم تعریف

ست دق اصا نیز رما ینا عکس ؛شودیم بیشتر نیز هاخانوادهی دگیپاشهم ازق و طال ،کمتر داتعتقاا
 ).86: 1389(کالنتري و همکاران، 
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ا نوعی باین ایده را مطرح کرد که در جوامع صنعتی مواجه  ،هشتاد رونالد اینگلهارت در دهه

تقویت  يهاي فراماددگرگونی ارزشی اساسی هستیم. به این صورت که گرایش نسبت به ارزش
دهد. وي به تغییر و تحول ارزشی تري میاولویت بیش يهاي فرا مادگردیده و نسل جدید به ارزش

ثیر محیط داخته است. به اعتقاد وي اولویت ارزشی فرد تحت تأدر طی فرآیند جایگزینی نسلی پر
گیرد و برده شکل میسر میر آن بههاي پیش از بلوغ داجتماعی ـ اقتصادي که وي در طول سال

اینگلهارت  قبل متفاوت خواهد شد. سلنهاي ارزشی نسل جوان با با تغییر شرایط محیطی، اولویت
ح فردي و به تغییرات در سطح نظام را عامل تغییرات در سطاي از در کار خود حضور مجموعه

داند. وي تغییرات در سطح سیستم را توسعه اقتصادي و همین ترتیب پیامدهایی براي نظام می
ب فناوري، ارضاي نیازهاي طبیعی به نسبت وسیعی از جمعیت، افزایش سطح تحصیالت، تجار

هاي جمعی و طات جمعی، نفوذ رسانهارتباهاي سنی مثل فقدان جنگ و گسترش متفاوت گروه
 ).5:1373 داند (اینگلهارت،افزایش تحرك جغرافیایی می

ست، ا ها، عقاید و رفتار که انتقال اجزاي فرهنگیفرآیند مدرنیزاسیون باعث انتقال عمیق نگرش
ب شود. به عقیده اینگلهارت مدرنیزاسیون تحول فرهنگی بسیار وسیعی در فرهنگ معاصر غرمی
ر چنین وي معتقد است که خیزش سطوح توسعه اقتصادي، سطوح باالتوجود آورده است. همبه

شود ها میترین ارزشهاي جمعی و برخاستن دولت رفاه منجر به تغییر در مهمآموزش، اشاعه رسانه
  ).103ـ 104: 1381فر، (خالقی

 نتایج از ايمجموعه شدن یصنعت که است این مدرنیزاسیون کانونی مفهوم اینگلهارت، نظریه در
هاي جنسی که موجب افزایش سطح تحصیالت و تغییر نقش ،همراه داردفرهنگی را به و اجتماعی

 یگوید که صنعتگذارد. این نظریه میشدن بر اغلب عناصر دیگر جامعه تأثیر می یگردد. صنعتمی
امعه ماقبل صنعتی به جتغییر از جمله در حوزه فرهنگی داشته است.  هاي مختلفی ازشدن پیامد

عتی، محرك صن سبب تغییراتی در تجربه افراد و دیدگاه آنان شده است. پیدایش جامعه فرا ،صنعتی
رسمی افراد و تجارب شغلی  افزایش تحصیالت. گرددهاي جهانی میدیدگاه پیدایش و گسترش

 بنابراین،. مستقل افزایش دهندگیري جهت تصمیم کندکه استعدادهایشان رابه افرادکمک می هاآن
: 1383گردد (یوسفی، فراصنعتی منجر به افزایش و تأکید بیشتر بر خود ابزاري می پیدایش جامعه

44.( 
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 پیشینه تحقیق

ي باروري، رفتارهاي مرتبط با آن و پیامدهاي این در زمینه شدهانجامتحقیقات  بیشتر در ایران،
 کرده است. تحقیقات محدودي به تأکیدشناختی نوع رفتارها بر عوامل ساختاري و جمعیت

یک متغیر در میان متغیرهاي مستقل  عنوانبهرا  داريدینبرخی نیز اند و هاي دینی پرداختهزمینه
  .اندافتهی دستخود در نظر گرفته و به نتایجی 

نفر از جوانان  386ي را در میان فرزندآورگرایش به  ،ايدر مقاله 1389کالنتري و دیگران در سال 
 يفرزند آوراند. نتایج نشان داده که مشارکت اجتماعی بر گرایش به شهر تبریز بررسی کرده متأهل

 افزاینده دارد. تأثیر، يفرزند آوربر گرایش به کاهنده و گرایش مذهبی  تأثیر
 هـس طی جمعیت لکنتر يهااستیس تغییر چگونگی سیربر به کهدخو قیتحق در وزفیر وهکا
ل کنتردر ها ـتلدوت ـموفقیم ست که عده اسیدرین نتیجه ابه ، ختهداپران رـیا در ریاخ هـهد

ء و اــعلمي وــسها از سیاستن ــیا دییتأ عدم به خاطر 55-1346يهاسالجمعیت طی 
سطح  رفتن باالبه خاطر  تنها نه، بعد به1360لسادر لت دوموفقیت چنین همده و وــبن انیوــحرو

 رـب یـمبن هاآن حمایتو مذهبی ي فقت علمااموده، بلکه شت بواشبکه بهدش گستراد و سو
ت ـــمعیجل رـــکنتي هااستیست ـموفقیي در مؤثر نقشاده، سایل تنظیم خانوده از وتفاـسا

 ت. ـــساته ـــشب داالـــنقاز اد ـــبع
نسبت ن انوت از زمتفا نسل دو شنگر وتتفا بر مؤثر ملاعو ردمو درکه  تحقیقی در دفرنطاهریا

 داتعتقاا ایینپ سطح که هسیدر نتیجه ینا به، ستم داده انجااز اشیرروري در باازدواج و به مسئله 
 ت.ـسه ادـش رورياـب طحـس کاهش ـثباع ،ذهبیـم

در بازتعریف  مؤثرشناختی در پژوهشی به بررسی عوامل جامعه ،1383ساروخانی و رفعت جاه سال 
ي هاپیتهاي مذهبی، در میان زنان با گرایش ،هویت اجتماعی زنان پرداختندکه نتایج نشان داد

ي ي کلی جاي داد. دستهدسته دورا در  هاآن توانیممتفاوتی از زنان سنتی و مدرن وجود دارد که 
هاي مذهبی دارند و با در نظر گرفتن سه بعد اعتقادي، مناسکی و اول زنانی هستند که گرایش

ي هاانیبنتحصیالت و سایر منابع فرهنگی در  تأثیرآیند، اما تحت به شمار می دارنید ،پیامدي
فکر  داريدینطبق الگوهاي سنتی  قاًیدقکنند و زنگري میاعتقادي و رفتاري خود بازاندیشی و با

 جهینت درکنند. هاي جدیدي مطرح میبرداشت ،بلکه با تردید در تعاریف موجود ،کنندو عمل نمی
است و به لحاظ روش زندگی و میزان مراقبت از  ترکینزدبه زن مدرن  هاآنآل اغلب تیپ ایده

ي دوم زنانی هستند که گرایش مذهبی شدید دارند. دسته بیشتري بدن به زنان مدرن شباهت
 آنچه براساسو اغلب  کنندینم تأملي تفکر و رفتار خود بازنگري و دارند و در اعتقادات و نحوه
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. این دسته از زنان، چه در هویت نقش مسلط و چه در روش کنندیمعمل  ،معمول و رایج است

نتایج این تحقیق،  براساسي دارند. بیشترزندگی و میزان مراقبت از بدن، به زنان سنتی شباهت 
شوند که با ارتقا به سطوح تحصیالت دانشگاهی، دچار عدم انسجام هویتی می زنان مذهبی و با

هاي مذهبی و سنتی تا حدود زیادي بر تعارض هویتی خود تحصیلی باالتر و بازاندیشی در هویت
  آیند.می فائق
» مکزیکی یىمریکااده آانوــخ دــینافر«انوــعن اــبد وــق خــتحقیدر سکا ــنی 1999 لاـسدر 
اد را رـفاري اـفتي راـهرمعیاي، وـقد عتقاایک د یجااا ـذهب بـسید که عامل مرین نتیجه ابه 
 یــمکزیک يهازن رورياــب دنوـاالبـب ايرـب يدـکلی لـعام کـیو  دهدیمار قر تأثیرت ـتح

 یی است.اــمریکآ
 االتیا در رکا زارباروري و باان ازدواج، عنو با 1973 لسا در کیو توسط گرفته رتصو تحقیق
 درو  شده رکا زاربان وارد نادي از زیااد زتعدل گذشته سا 40طی که دهدیمن نشا ،یکاآمر متحده

 هاآن گیادانوخ رساختا در رکا زاربال و شتغااین ا اند.کرده پا و دست دخو ايبر شغلی جهینت
جتماعی ا رموا در کترمشا ینابنابر. ستا هشد دريما نقش تعویق به منجر ده وکر دیجاا تغییر

 .گردد یتلق يآورندزفر به ادفرا کمتر یشاگر در مهم عاملی عنوانبه نداتومی دخو (مدرنیته)
ها و شنگر، هاتحلیل :مذهب دارو و ،جنس انعنو با 2006سال  در دخوتحقیق در پیجدنلو بینرو

 و کترشام جهت به بخو شغل و باال مددرآ با زنانکه  ستا شتهم داعالا هازنروري بات کاادرا
 ند.آوري دارندزفر به يمترتمایلک ،عمومی يهاعرصه در مستمر رحضو

در آمریکا  ي پیمایش ملی رشد خانوادههادادهبا استفاده از  2008 سالدر هی فورد و مورگان 
ین در زندگی نشان دادند که نرخ باروري واقعی و تمایل به فرزنددار شدن در زنانی که معتقدند د

 می دارد. دین مهم نیست یا اهمیت ک ،باالتر از کسانی است که معتقدند ،روزمره خیلی مهم است
ان بررسی ي مذهبی را بر باروري زنان و مردهایوابستگثیرات أدر تحقیقی ت 2008ژانگ در سال 

آزمود. نتایج بررسی  ،کندیمرا بر رفتارهاي باروري بررسی  داريدینکرد و فرضیاتی که نقش مهم 
وري دارد، تفاوتی بین در بعد اعتقادي اثر مثبتی بر بار خصوصبه داريدیناو نشان داد که گرچه 

 دست نیامد.در این مورد به ،هاتیجنس
بودن والدین و خود فرد را بر رفتار باروري در  دارنید راتیتأث،  2007براناس گارزا و نیومن سال 

در معرض دین بودن در دوران کودکی اثر  که دهندیم نشانایتالیا و اسپانیا بررسی کردند. نتایج 
و باروري  داريدینکه بین  اندگرفته. محققان نتیجه گذاردیمزنان به فرزندآوري  ذائقهعمیقی بر 
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 يهامدلي علی ساده نیست و باید یک رابطه هاآن يرابطهمعناداري وجود دارد، اما  يرابطه
                               پیشنهاد و آزمون شوند. باره نیا در يتردهیچیپ

 

 فرضیات تحقیق

 رابطه وجود دارد. داريدینبین گرایش به فرزندآوري و ـ 1

 رابطه وجود دارد. فرزندآوري و مدرنیتهگرایش به  بینـ 2

 بین گرایش به فرزندآوري و منزلت شغلی پاسخگو رابطه وجود دارد.ـ 3
 بین مدرنیته و تحصیالت فرد رابطه وجود دارد.  -4
 بین گرایش به فرزندآوري و تحصیالت فرد پاسخگو رابطه وجود دارد. -5

 

 روش تحقیق

هر ساکن ش متأهلزنان  رندهیروش تحقیق، پیمایشی بوده و جامعه آماري پژوهش حاضر دربرگ
از نفر  100هاي پرت،داده پس از حذف ،آن بسیار زیاد بودند و با توجه به اینکه مقادیر پرت کرمان

 مجموع پاسخگویان باقی ماندند.
اراي روایی داستفاده  مورد نامهشده است. پرسش استفاده نامهآوري اطالعات از پرسشبراي جمع

راي اطمینان بارجاع شد.  افراد متخصصنامه به پرسش يهاصوري است، بدین ترتیب که سؤال
ن تحقیق ابتدا سؤاالت ای نامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد.پرسش يهایافتن از پایایی سؤال

حیح مورد تص ،دست آمدن آلفاي کرونباخپس از بهمورد پرسش قرار گرفت و  زناننفر از  30با
 پژوهش قرار گرفت. مورد پایایی آنقرارگرفته و پس از اطمینان از 

 مدرنیتهو  %3/94داريندی، %4/72 نگرش نسبت به بارداري هاي مرتبط باضریب پایایی براي گویه
 رسند.نظر میبه قبول قابلکه  ،آمده دستبه 7/75%

 

 متغیرهاي تحقیقتعاریف مفهومی و عملیاتی 

 در یکیژبیولو و اعیـجتما نظر از ندزفر شتندا به تمایل و یشاگرر،منظو آوري:ندزفر به یشاگر

اده خانو خوشبختی يهاشاخص با متغیر ینا ).91: 1389(کالنتري و همکاران،  هاستخانواده بین
جتماعی ي اهاتیفعالن از مانددور ـ دنبو نسلتولید ايبرف ازدواج، تنها هد ـ بچهد جوو وگردر 

 و هارفشا یشافزا ـ ندزفر تولد با تمشکال وعشر ـ بچه پر ازي هاطیمحدوري از  ـ بچه به خاطر
 تحت نشد داربچه به تمایلـ  بچهد جودن وبو ندگیز نشانه ـحضور فرزند  با هايماریب از طیفی
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 بخش بودن گرماو بچه  وجود باان بطه متقابل همسرن راشدـ بهتر  )حیاجر عمل با( یطیهر شرا

 .سته اشد هسنجیداي سطح سنجش فاصلهو در ندگی در زند زفر

فته به تجربه زندگی اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیباشناختی و فکري گمدرنیته: 

ست (گیبنز، ا شود که متضمن عقالنیت اداري و اقتصادي و تمایز و تفکیک جهان اجتماعیمی
دولت  ـگري ي و محاسبهمحورپول ـت هاي پول حالل تمام مشکالاین متغیر با گویه ).1381:22
اشتغال در بخش  ـهاي خصوصی واگذار کند ي رفاهی مثل بیمه را به شرکتهابرنامهبهتر است 

توان یی تنها بهقل ع -مور مملکت باید تنها برعهده متخصصان آن باشدا -خصوصی بهتر است
را درك نموده و  مسائلنسان با استفاده از عقل خود قادر است تمام ا -ي زندگی بشر را دارداداره

برابر  باهمد حقوقی بای لحاظ از زنان ومردان  -از هر نژادي  هاسانانبرابري  -به حل آن بپردازد
وافق م -گذشتگان  هايبول نداشتن حرفق -خالفت با رسوم گذشته م -رابري تمام ادیان ب -باشند 

 .کس و تجمالتی منزلبه خرید لوازم لو مندعالقهـ  با تغییر دکوراسیون خانه تا مطابق مد روز باشد

(اعتقادات و  عتقاديبُعد ا 4: میزان اعتقاد افراد به ادیان الهی برطبق مدل گالك که در داريدین

ی دینی در چارچوب یک زندگ (اعمالی که پیروان یک دین ي پیروان یک دین)، مناسکیهانگرش
(اجراي اصول و فرامین  دي) و پیامخدا با(تجربیات و احساسات در ارتباط  دهند)، عاطفیانجام می

هشت و اعتقاد به ب -هاي اعتقاد به خداونداعتقادي با گویه داريدین شود.دینی) سنجیده می
 داريدینحقانیت قرآن و  -رشتگانفاعتقاد به  -عتقاد به پیامبرانا -عتقاد به روز قیامتا -جهنم

دا خاحساس حضور  -هاي مذهبیانآرامش در مک -ي احساس نزدیکی به خداهاهیگواحساسی با 
هاي اداي نماز مناسکی با گویه داريدین وچی بدون اعتقاد دینی وپ -رسیدن از مرگت -در زندگی

شرکت در  -ها و اعیاد مذهبیرکت در جشنش -خواندن قرآن -اجباداي روزه و -واجب
هاي رکت در مراسم و سفرهش -ز جمعهشرکت در نما -مذهبی زیارت اماکن -هاي مذهبیعزاداري

 فتن به سفرهاي زیارتی سنجیده شده است.ر -زنانه

تمام افراد در مدرسه، و دانشگاه و مدرکی که بابت ا شده يسپر يهاسالمیزان تحصیالت: 

 . ردیگیمبه ایشان تعلق  هر دورهتحصیالت 
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 هاافتهنتایج ی
 نتایج توصیفی یک متغیره

 هاي سنی پاسخگویانگروه -1

 

 سنی يهاتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه ):1(جدول 

 درصد معتبر درصد فراوانی ي سنیهاگروه
درصد 

 تجمعی

 7/10 7/10 10 11 سال 20زیر 

20-24 15 6/13 6/14 2/25 

25-29 23 9/20 3/22 6/47 

30-34 23 9/20 3/22 9/69 

35-39 20 2/18 4/19 3/89 

40-44 10 1/9 7/9 0/99 

 100 0/1 9/0 1 و باالتر 50

  100 6/93 103 جمع کل

 
عداد ین تمترو ک باشندمی 34تا  25ین افراد در طیف سنی بیشترکه  ،دهدجدول فوق نشان می

 و باالتر است. 50پاسخگویان متعلق به گروه سنی 

 
 ازدواجپاسخگویان بر حسب سالهاي سپري شده از توزیع فراوانی  ):2(جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی ي سنیهاگروه

 6/3 6/3 7/2 3 سال کزیر ی

 2/45 7/41 8/31 35 سال 1-4

 9/67 6/22 3/17 19 سال 5-9

 6/78 7/10 2/8 9 سال 10-14

 94 5/15 8/11 13 سال 19 -15

 100 6 5/4 5 سال 20باالي 

  100 4/76 84 جمع کل
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سال است  4تا 1ن پاسخگویا ،از ازدواج شدهيسپر يهاسالین بیشتردهد که نشان می،  2ل وجد

 است. سال کر از یمتک مربوط به گروه ،هاسالرین تو کم
 

 آمار توصیفی متغیرهاي اصلی پژوهش

 ژوهشهاي پراکندگی متغیرهاي اصلی پآماره -1

 
 پژوهش یاصل يرهایمتغ یپراکندگ يهاآماره :)3(جدول

 میانگین 
انحراف 

 معیار
 ماکزیمم مینیمم چولگی واریانس

گرایش به 

 فرزندآوري
369/3  667/0  445/0  081/0-  80/1  90/4  

 داريدین

 اعتقادي
613/4  584/0  341/0  529/1-  3 5 

 داريدین

 احساسی
124/4  811/0  658/0  087/1-  20/1  5 

 داريدین

 مناسکی
153/3  954/0  909/0  234/0-  1 5 

661/3 مدرنیته  595/0  354/0  128/0  29/2  82/4  

 

 آمار توصیفی متغیر فرزندآوري -2
 يفرزندآور گرایش به ریآمار توصیفی متغ: )4(جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم 

 13 42 32 12 1 فراوانی

 7/11 8/40 9/28 8/10 9/0 درصد

 13 42 32 12 1 درصد معتبر

 100 87 45 13 1 درصد تجمعی
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یل به فرزندآوري درصد) تما 8/40اکثریت پاسخگویان ( ،دهدنشان می 4 جدول جینتاکه  طورهمان
اشتند.ددرصد) تمایلی خیلی کمی به فرزندآوري  9/0( را زیاد ذکر کردند و درصد بسیار اندکی

  
 بعد اعتقادي داريدینآمار توصیفی متغیر  -3

 
 يداري اعتقاددینریآمار توصیفی متغ:)5( جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط 

 89 14 5 فراوانی

 9/80 7/12 5/4 درصد

 5/82 13 6/4 درصد معتبر

 100 6/17 6/4 درصد تجمعی

) 9/80دهد اکثریت پاسخگویان (اعتقادي نشان می داريدینکه آمار توصیفی متغیر  طورهمان
 هستند. سطداراي اعتقادات دینی بسیار قوي هستند و تنها درصد بسیار کمی از ایشان در حد متو

 بعد احساسی داريدینآمار توصیفی متغیر  -4

 
 یداري احساسدینریآمار توصیفی متغ ):6( جدول

 زیاد متوسط کم خیلی کم 
خیلی 

 زیاد

 22 28 11 1 1 فراوانی

 20 4/25 9/9 9/0 9/0 درصد

 21 7/26 5/10 1 1 درصد معتبر

 100 39 4/12 9/1 1 درصد تجمعی

احساس زیاد  داريدیندرصد پاسخگویان داراي  شترینبی ،دهدنشان می 6که جدول  گونههمان
 باشنداحساسی می داريدین) و درصد بسیار کمی در حد کم و خیلی کم داراي 4/25( باشندمی

)9/0(. 
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 بعد مناسکی داريدینآمار توصیفی متغیر  -5

 
 یداري مناسکدینریآمار توصیفی متغ: )7(جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم 

 20 40 32 13 1 فراوانی

 18 3/36 8/28 7/11 9/0 درصد

 7/18 7/37 2/30 1/12 9/0 درصد معتبر

 100 1/81 4/43 2/13 9/0 درصد تجمعی

مناسکی زیادي  داريدینین پاسخگویان داراي شتربی ،دهدنشان می )10که جدول ( گونههمان
 م هستند.کمناسکی خیلی  داريدینپاسخگویان داراي  ،درصد 9/0درصد) و تنها  3/36هستند (

 آمار توصیفی متغیر مدرنیته -6

 
 تهیمدرن ریآمار توصیفی متغ: )8( جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط 

 27 50 14 فراوانی

 3/24 7/39 6/12 درصد

 7/29 55 4/15 درصد معتبر

 100 3/70 4/15 درصد تجمعی

 
زیاد  مدرنیته پاسخگویان داراي تفکراترین درصد شتبی ،دهدنشان می ،8که جدول  گونههمان

توسط ممتعلق به افراد با تفکرات  ،ین درصد پاسخگویانکمتر کهیدرحالدرصد)  7/39هستند (
 درصد).  6/12یی هستند (گراتهیمدرن
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 بخش استنباطی

 رابطه وجود دارد. داريدین: بین فرزندآوري و ابعاد 1فرضیه 

 
 يداري اعتقادو دین يفرزندآور نیب رسونیآزمون پ: )9(جدول 

 مقدار معناداري مقدار همبستگی متغیر

 000/0 632/0 اعتقادي داريدینفرزندآوري *

 000/0 605/0 احساسی داريدینفرزندآوري *

 000/0 578/0 مناسکی داريدینفرزندآوري *

 

 ي) رابطهداريدیندهد که بین این دو متغیر (فرزندآوري و بعد اعتقادي نشان می،  9جدول 
دهد که بین متغیر فرزندآوري و نشان می ، 9جدول  همچنین ).632/0نسبتاً قوي وجود دارد (

نسبتاً قوي وجود  يرابطه داريدینفرزندآوري و بعد مناسکی  متغیرو  داريدینبعد احساسی 
 .شودمی دیتائاین فرضیه بنابراین، ) 578/0و  605/0( .دارد

 فرزندآوري و مدرنیته رابطه وجود دارد.: بین 2فرضیه 
 

 تهیو مدرن يبه فرزندآور شیگرا نیب رسونیآزمون پ: )10( جدول

 مقدار معناداري مقدار همبستگی متغیر

 000/0 -555/0 فرزندآوري *مدرنیته

  
 .وجود دارد )-555/0( نسبتاً قوي و منفی يدهد که بین این دو متغیر رابطهنشان می ،10جدول 

دآوري در فرد گرایش به فرزن ،یابدبدین معنی که هر چه گرایش به مدرنیته در فرد افزایش می
 شود.می دیتائاین فرضیه نیز  . بنابراین،یابدکاهش می
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 : بین فرزندآوري و منزلت شغلی پاسخگو رابطه وجود دارد.3فرضیه 

 
 يبه فرزندآور شیپاسخگو و گرا یمنزلت شغل نیب انسیوار لیآزمون تحل ):11( جدول
مجموع  

 مربعات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مربعات

F  مقدار

 معناداري

 بین گروهی

 یگروهدرون

 مجموع

284/1 
509/26 
7993/27 

4 
67 
71 

321/0 
396/0 

811/0 522/0 

 
و و فرزندآوري رابطه وجود ندارد و خگپاس دهد که بین منزلت شغلی همسرنشان می، 11جدول 
مبنی بر  صفري خیلی ضعیف است و فرضیه يدهد که این رابطه یک رابطهنیز نشان می Fمقدار 

 شود.عدم رابطه تائید می

 : بین مدرنیته و تحصیالت فرد رابطه وجود دارد.4فرضیه 

 
 تهیو مدرن التیتحص نیب انسیوار لیآزمون تحل ):12(جدول 

مجموع  

 مربعات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مربعات

F  مقدار

 معناداري

 بین گروهی

 یگروهدرون

 مجموع

319/1 
448/27 
767/28 

6 
76 
82 

220/0 
361/0 

609/0 723/0 

نیز   Fدهد که بین تحصیالت و گرایش به مدرنیته رابطه وجود ندارد و مقدارنشان می، 12جدول
ی بر عدم رابطه تائید بنصفر م فرضیه ونسبتاً ضعیف است  يدهد که این رابطه یک رابطهنشان می

 شود.می
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 و رابطه وجود دارد.خگ: بین فرزندآوري و تحصیالت فرد پاس5فرضیه
 

 يو فرزندآور التیتحص نیب انسیوار لیآزمون تحل: )13(جدول 

مجموع  

 مربعات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مربعات

F  مقدار

 معناداري

 بین گروهی

 یگروهدرون

 مجموع

764/7 
922/33 
686/41 

6 
83 
89 

294/1 
409/0 

166/3 008/0 

 
نیز نشان  Fدهد که بین تحصیالت فرد و فرزندآوري رابطه وجود دارد و مقدارنشان می ،13دول ج

 شود.رضیه تائید میفنسبتاً قوي است و این  يدهد که این رابطه یک رابطهمی
 

 وابسته ریمتغ با رهایمتغ چندگانه ونیرگرس آزمون: )14( جدول

 مقدار بتا متغیر
مقدار 

 معناداري
 خالصه مدل آنالیز واریانس

 داريدین
 اعتقادي

360/0 007/0 

 Fمقدار 
سطح 

 داريمعنی
ضریب 
 تبیین

ضریب تبیین 
 شدهاصالح

 داريدین
 احساسی

138/0 305/0 

 داريدین
 مناسکی

050/0 69/0 

 252/0 260/0 000/0 827/33 005/0 -297/0 مدرنیته

     005/0 -286/0 تحصیالت فرد

     554/0 050/0 منزلت شغلی

 
داري اعتقادي، مدرنیته و تنها رابطه بین دین ،داريدیندهد که از بین ابعاد نشان می، 14جدول 

 بر گرایش زنان به فرزندآوري تأثیر دارند.، وگتحصیالت فرد پاسخ
درصد از متغیر وابسته  26ین توان تبی ،دهد که متغیرهاي مستقلباال نشان مینین جدول مچه

 .دارند را(گرایش به فرزندآوري) 
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 گیرينتیجه

ترین مباحث اقتصادي، اجتماعی مهم جمله ازمسئله افزایش و کاهش رشد جمعیت و تبعات آن 
. است میلیون نفر 80نزدیکجمعیت ایران در حال حاضر  تعداد، نظر . ازستا هرجامعه انسانی

ي شناسی، در نیمهجمعیت نظر ازکند و جمعیت کشور ما در حال حاضر دوران گذار را طی می
ي گذشته به تغییرات اساسی در دهه دو. قراردارد ي گذاري سوم از مراحل چهارگانهدوم مرحله

 .ه استشد تغییرات و روندهاي نزولی باروري در ساختار سنی جمعیت ایران منجر
یش به اگردینی و مدرنیته در یش ابطه بین گرراشناختی جامعه سیربرف پژوهش حاضر هد
 .دیدگر دهستفاا ع،موضو تبیین جهت نگوناگو تتحقیقا و هاريتئو از ینابنابر. ستده ابو آوريندزفر
-مک يمعنو يهاشیگرا و هاارزشي امروزي نیودي دندگی مار در زب، وکیمت دورنظریا سساابر
 لحا در لیده وبو یکدیگر به جینداري زوفاو باعث مذهب ده،گستر يهاادهخانو در ه وشد ترنگر

 به داريفاي وجا به شخصی بطروا به آوردن يروبا  مخصوصاً، شخصی يهايمختار خودبا  ،حاضر
 شده است دم کمرنگمر یدر زندگي تا حدمذهب ، نقش مذهبی يهاوهگرده وگستر يهاادهخانو

دن بو باال که گفت توانیم ،اساس نیابراند. گرفته قرار ندگیز سرلوحه کمتر مذهبی داتیتأک و
 ست.ا در ارتباط ما مطالعه مورد جامعه آوري درندزفر به یشاگر یشافزاینی با دات دعتقاا

، فرد انیطاهرز، که نظریات دورکیم و وبر و همچنین نتایج تحقیقات کالنتري، کاوه فیرو طورهمان
داري افراد و بین دین ين، ژانگ، گارزا و نیومن همگی بر رابطهفورد و مورگانیسکا، لورن، هی

 انجامت سو با نظریات و تحقیقاپژوهش حاضر نیز هم جهینت، دارند دیتأکگرایش به فرزندآوري 
وري ه فرزندآببعد اعتقادي) و گرایش  خصوصاًافراد ( داريدیندهد که بین است و نشان می شده

و گسترش  هاملتکه چون دین بر افزایش  آن است. این امر حاکی از ایشان رابطه وجود دارد
ینی) باعث مذهب تأکید دارد و همچنین رزاق بودن پروردگار و نهی از قتل نفس (حتی در دوره جن

گرایش به  ،دهندتا افرادي که دین را سرلوحه زندگی در دنیاي مدرن امروز قرار می شودیم
 فرزندآوري داشته باشند.

چنین تحقیقات و هم اینگلهارت بین مدرنیته و گرایش به فرزندآوري رابطه وجود دارد هینظرمطابق 
 ،سو با نتایج و نظریات مشابهنتایج پژوهش حاضر نیز هم .کیو و ساروخانی نیز حاکی از این امر دارد

قوي  نسبتاًمنفی و  يرابطهیش به فرزندآوري یک دهد که بین گرایش به مدرنیته و گرانشان می
هاي سنتی بدین معنا که زنانی که به افکار مدرن گرایش دارند و به نفی دیدگاه ،وجود دارد

این عده از زنان معتقدند  .ري به فرزندآوري دارندمتفارغ از منزلت شغلی خود، گرایش ک ،پردازندمی
ر متي براي تربیت نسل آینده است و با تعداد کالهیوس اما انسان ،که اگرچه خداوند رزاق است



 
 
 
 
 
 

 ٦٣                                                          شناخیت برخی عوامل موثر بر گرایش به فرزند آوری ....تبیین جامعه

یی مادر نیز فارغ از امر فرزندآوري و طبیعی از سوتواند نسلی مفید را تربیت کرد و بهتر می ،فرزند
 تواند براي جامعه مفید باشد.خود می
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 جمعیت در یک مطالعه کیفی يملی و مساله يرسانه

 3محمدصادق حاتمی 2سیده فاطمه محبی 1مونس سیاح 
 چکیده

 مصوب نماده سوم قانو مطابق ،دهدمی نشان اسالمی انقالب از پس ایران جمعیتی تحوالت روند بررسی
 راستاي در گردیدند موظف جمعی يهارسانه ،»خانواده جامع تنظیم قانون« عنوان با 1372 سال در مجلس

 ،فرهنگی این عامل به همراه سایر عوامل که نمایند تبلیغ و سازيبرنامه جمعیت،رشد  کاهش هايسیاست
 به و یابد کاهش پرشتابی صورتبه هاي اخیردهه در جمعیت رشد نرخ ،گردید اقتصادي موجب و اجتماعی

 از ملی، رسانه خاص طوربه و جمعی هاياي، ابزار رسانهبه اذعان کارشناسان رسانه. برسد درصد 3/1 حدود
 اهمیت به توجه با کیفی مطالعه این در. اندهبود موثرجمعیت رشد  کاهش در که هستند عواملی جمله

 در اساسی سوال ود ایرانی خانواده تغییرات در بازنمایی این ثیرگذاريأت و ملی رسانه در خانواده بازنمایی
تاد و هشتاد در دهه هف خانواده و زنان موضوع در ملی رسانه رویکرد آنکه اول:  گردید مطرح حاضر پژوهش
 ملی هرسان راهبردهاي اینکه دوم سوال و است؟ بوده در کشور تاثیرگذار جمعیترشد  کاهش بر چگونه
 فعالیت قهساب داراي که کارشناسانی با کیفی مطالعه این در جهت بدین کدامند؟ جمعیترشد  افزایش جهت

 يهاادهد گردید. انجام عمیق مصاحبه  بودند، جمعیتی مباحث و زنان ملی یا کارشناس حوزه رسانه در
 در نفیم تاثیر تلویزیونی يهاسریال و هافیلم اخیر، يهادهه در که دهدمی نشان هامصاحبه متن کیفی

 :شامل اصلی مقوله 3 ،کارشناسان يهادیدگاه محتواي در تحلیل .است داشته کشور جمعیت موضوع
 .گردید خراجفرزندي و منحصرسازي فرزندآوري استکم از مثبت بازنمایی زن؛ و خانواده از منفی بازنمایی

 خانواده، کیلتش از منفی بازنمایی :شامل زن و خانواده از منفی بازنمایی مقوله با مرتبط مفهومی هايتم
 از منفی يهایهمسري، بازنمای و والدینی يهانقش از منفی خانواده، بازنمایی تعامالت از منفی بازنمایی
 .است دهبو فرزندان رفاه سازيبرجسته و خانواده در هاناپایداري سازي پرجمعیت، برجسته يهاخانواده

 ردجمعیت، اتخاذ راهب رشد نرخ ارتقاي جهت شوندگانمصاحبه سوي از شده مطرح ترین راهبرداصلی
    باشد.می ملی رسانه در »محور خانواده گفتمان«
 

ن گفتما ،تغییرات جمعیتی ،جمعیت، بازنمایی خانوادهرشد رسانه ملی، افزایش  واژگان کلیدي:
 محور.خانواده

 
 

                                                 
 وراي عالی انقالب فرهنگی   ش  -ی شوراي فرهنگی اجتماعی زنانمعاون پژوهش -استادیار گروه معارف دانشگاه صنعتی شریف -1

 )   مسئول نویسنده( مرکز تهران واحد -اسالمی آزاد دانشگاه -ایران اجتماعی مسائل دکتري دانشجوي -2
  آموخته کارشناسی ارشد تولید فیلم دانشکده صدا و سیما قممدرس دانشگاه پیام نور مرکز مشهد و دانش  -3
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 مقدمه و طرح مساله 

ست. ا ي اقتصاديهاي توسعهترین مباحث اقتصاد توسعه و استراتژيموضوع جمعیت یکی از مهم
کنند و معتقدند با بکارگیري کارشناسان اقتصادي، جمعیت را فی نفسه بد یا خوب ارزیابی نمی

براي رشد کشورها  تواند عاملیها، جمعیت میمناسب منابع توسعه و ترکیب سرمایه و زیرساخت
 تجمعی کلی ساختار. است جمعیت کلی ساختار پویاي تعادل حفظ جمعیتی، سیاست باشد. هدف

 نامهبر از بخشی جمعیتی هايسیاست باشد. داشته موزون رشد است و باید وارهاندام یک مثل
 بخشی و شودمی دنبال ساختارها تعدیل قالب در هاسیاست این از بخشی است، کشور هر توسعه

 و پذیري مهاجرت باروري، افزایش طریق از جنسی و سنی ساختارهاي سازيمتناسب شکل در
 را هاملت ثروت اصلی پایه انسانی ي علم اقتصاد، منابعهابرمبناي داده .است امیدزندگی افزایش
 عوامل اهانسان که درحالی تولیداند، تبعی عوامل طبیعی منابع و سرمایه زیرا دهد،می تشکیل

 نیل براي .کنندمی برداريبهره طبیعی منابع از و سازندمی متراکم را هاسرمایه که هستند فعالی
 مطالعه مداوم طوربه جمعیت تغییرات (حفظ تعادل پویایی ساختار کلی جمعیت) باید هدف این به
 تجمعی شدن خارج احتمال مطالعات، که صورتی در و شود ترسیم جمعیتی تحوالت دورنماي و
 ).1394 ،شود (محمودي اعمال الزم جمعیتی يهاسیاست باید ،دهند نشان را خود تعادلی حالت از

 اصلی، بحث هبلک نیست، جمعیت کاهش یا افزایش بر مبتنی صرفاً  جمعیتی، هايو سیاست هابحث
 ايزیربناه و جمعیت توزیع و ترکیب تعداد، ارتباط و است جمعیت توزیع و ترکیب تغییرات

زومًا لهاي جمعیتی اتخاذ سیاست .است اساسی از موضوعات جامعه فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،
ش، اشتغال هاي دیگر جمعیت از جمله آموزمترادف با تحدید یا افزایش موالید نیست، بلکه جنبه

 مولد، مهاجرت، بهداشت، مسکن، محیط زیست و... هرکدام از اهمیت خاصی برخوردارند.
 الس دهد که در سرشماريتحوالت جمعیتی ایران پس از انقالب اسالمی نشان می بررسی روند

 این .نفر بوده است میلیون 49 و جمعیت کشور درصد 2/3 حدود ساالنه رشد نرخ متوسط ،1365
 از گذارانسیاست و مسئوالن نتیجه در. بود ایران جمعیتی تحوالت تاریخ طول در نرخ باالترین

 را در وادهخان تنظیم برنامه اجراي و موالید کنترل سیاست مجدداً 1360 هده پایانی هايسال
 هايسال ریعنی د انقالب از بعد توسعه برنامه اولین در هاسیاست ایند. دادن قرار خود اولویت
 .درآمد اجرا به1372 تا 1368

 گردید مجلس تقدیم و تهیه دولت طرف از خانواده تنظیم و جمعیت کنترل الیحه 1371 سال در
 هايپاداش و هاانگیزه قانون، این. شد تصویب »خانواده جامع تنظیم قانون« 26/2/72 تاریخ در و

 هايسیاست اعمال براي مشخصی قانونی مبانی و کرد قطع را پرجمعیت هايخانواده به متعلق
 سوم این قانون،ماده  ساخت. فراهم خانواده تنظیم هايبرنامه اجراي و موالید کنترل جانبه همه

 سازيبرنامه جمعیت،رشد  کاهش هايسیاست راستاي در ،نموده بود را موظف جمعی يهارسانه
 1375 تا 1365 هايسال بین سال 10 فاصله نمایند. بر اساس این قانون و سایر عوامل، در تبلیغ و

کاهش ) روستا در 28/0 و شهر در 95/2( درصد 96/1 به استثنایی سرعتی با جمعیت رشد نرخ



 
 
 
 
 
 

 ٦٧              جمعیت در يك مطالعه كيیف یم� و مساله یرسانه 

 مناطق از بارزتر و تربیش بسیار روستایی مناطق در جمعیت رشد نرخ متوسط کاهش روند یافت.
 ترتیب، این به .کرد اشاره شهرها به روستائیان مهاجرت به توانمی آن دالیل از که ،بود شهري
 دهه یک از بیش بودند، گرفته نظر در 1390 تا 1385 هايسال براي ارانذگسیاست که هدفی
 جهان در جمعیت کنترل هايبرنامه اهداف به یابیدست نخست رتبه در ایران و شد محقق زودتر

 ).222 :1392 ،(جمعی از نویسندگان قرارگرفت
 کاهش سرعت در ؤثريم عامل خانواده، تنظیم هايبرنامه اجراي و هاسیاست گرفتندر پیش گرچه

 مختلف هاينهزمی و شرایط عوامل، تأثیر تحت فرآیند این اما بود، ایران در ولد و زاد و باروري
 سن رفتنباال. نمود توجه آنها به باید جمعیت کمی تغییرات تحلیل در که داشت نیز قرار دیگري
 رفتن البا زنان، تحصیالت شدن فراگیر اقتصادي، انتظارات سطح افزایش تجرد، افزایش ازدواج،
 و نفرزندا پرورش هزینه افزایش فرزندآوري، به رمتک تمایل نتیجه در و زنان اشتغال سطح

 املعو این همه. است داشته باروري کاهش در سزاییهب تأثیر مهاجرت، و اقتصادي فشارهاي
 توسطم میزان و یابد ادامه پرشتابی صورتبه نیز بعد دهه در جمعیت رشد کاهش ،گردید موجب

 يسرشمار نتایج براساس ترتیب این به. برسد درصد 6/1 حدود به 1385 سال در جمعیت رشد
 درصد اخیر، هايسال طید. رسی نفر میلیون 5/70 به ایران جمعیت سال، همین در آمار مرکز
. است بوده کاهش به رو چنانهم باروري میزان کاهش دلیل به ایران جمعیت ساالنه رشد

 رد کشور جمعیت رشد نرخ که دهدمی نشان 1390 سال در مسکن و نفوس سراسري سرشماري
 ).223(همان ص  است یافته کاهش درصد 29/1 به سال این

در نظر گرفته  هاي کنترل جمعیت، نقش موثري براي رسانههااز آنجا که در زمان اجراي سیاست
ي کل ي جمعیتی کشور که ارتقاي نرخ بارورهارسد در شرایط تغییر سیاستنظر میشده بود، به

ال اساسی در همین راستا دو سو ست از این ابزار استفاده مطلوب شود.ا ضروري ،را مدنظر دارد
هشتاد  وشود: اول آنکه رویکرد رسانه ملی در موضوع زنان و خانواده در دهه هفتاد میمطرح 

اي جهت و سوال دوم اینکه راهبردهاي رسانه جمعیت تاثیرگذار بوده است؟رشد چگونه بر کاهش 
 کدامند؟ جمعیترشد افزایش 

 
 هاهاي مربوط به تأثیر رسانهنظریه
 »بازنمایی« نظریه
 آدمیان که ستا ايشیوه ترینبازنمایی اصلی که ستا محوري مضمون این بر تأکید نظریه، در این

 به بازنمایی طریق از جز جهان .سازندمی واجد معنا را خارج جهان عینی يهاواقعیت آن طریق از
 فهم يهاراه تریناساسی از یکی ،بازنماگر متون تحلیل و رو، نقداین از و آیدنمی در ما فهم و درك

 همواره عنصري ايرسانه بازنمایی ).7 :1393 ،(محمدي و همکاران ستا اجتماعی جهان تفسیر و
 با تلویزیونی يهامجموعه ست.ا اجتماعی رخدادهاي و مسائل از افراد تفسیر و درك در محوري
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 مخاطبان محبوب ايرسانه ژانرهاي یکی از دارند، افراد فراغت اوقات کردن پر در که ايعمده سهم

 ). 29 :1385 ،استوري( روندمی شماربه
 

 »گلوله« نظریه
هاي ارتباط جمعی بر همۀ مخاطبانی که در معرض آنها قرار معتقدند پیام 1بانیان نظریه گلوله

). البته در برخی 1381انی دارند (ورنر و تانکارد، ستأثیرات قوي و کمابیش یک ،گیرندمی
کنندة اطالعات و برخوردار از گر و پردازشبیان شده است که آدمی موجودي انتخاب هاپژوهش

ها بر او محدود است و آدمی براساس عقل سلیم است. از همین روي به باور آنان، دامنه تأثیر رسانه
خود را در معرض چه نوع اطالعاتی «گیرد که صمیم میتجارب گذشته و نظام باورهاي خود، ت

ها و اطالعات منتشره از طریق آن با گزیند که پیاماي را برمیاز همین روي، او رسانه ».قرار دهد
 ي داشته باشد.بیشترخوانی نظام باورهاي او هم

 
 »تأثیرات محدود«نظریه 

ها تأثیرات ناچیزي ، رسانههاکنترل رفتار در انساندلیل وجود اراده و توان اساس این دیدگاه، بهرب
گذارند. چنین تأثیرات محدودي نیز زمانی آشکار خواهد شد که بر مخاطبان خود بر جاي می
 مخاطبان خواهان آن باشند. 

 
 »کاشت«نظریه 
بینی، ها مبادرت به کاشت جهانو همکارانش، تلویزیون با نفوذ فراگیر در بین خانواده 2گرینراز نظر
زعم بانیان و حامیان نظریه کاشت، تلویزیون کند. بههاي رایج در ذهن آنان میها و ارزشنقش

ها، سبک زندگی و روابط درون و برون فردي افراد جامعه را شکل بیش از هر رسانه دیگري اندیشه
 و ورنر( د.هاي دیگر در زندگی روزمره مردم حضور داراین رسانه بیش از رسانه دهد. چون،می

این واقعیت آشکار شده است که تلویزیون به تنهایی این، امروزه با وجود  ).394: 1381 تانکارد،
ها، احساسات و باورهاي ثابت در مخاطبان نیست، بلکه تأثیر تلویزیون ایجاد نظرات، نگرشقادر به 

تأثیر تلویزیون در کاشت  ،شودگفته می شود.ها و عوامل دیگر، تعدیل یا تشدید میتوسط متغیر
ها، در اقشار پایین جامعه بیش از اقشار متوسط و باالي جامعه است. ناگفته نظرات و دیدگاه

دسترسی "این تفاوت ناشی از عواملی متنوع و متعدد است. اما در این بین، نقش عامل پیداست که 
 تر از سایر عوامل است. در اقشار متوسط و باالي جامعه، برجسته "به سایر منابع اطالعات

 
 

                                                 
1. Ball theory 
2. Greiner 
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 »مارپیچ سکوت«نظریه 
این باور را در گذارند: نخست: ها به سه روش بر مارپیچ سکوت تأثیر میرسانه 1از نظر نوئل نئومان

به افراد جامعه القاء  دوم: کنند که عقاید مسلط چه نوع عقایدي هستند؛ایجاد میافراد جامعه 
کنند اند و در پایان به افراد جامعه القاء میگیري و گسترشکلکنند که چه عقایدي در حال شمی

که ابراز برخی عقاید دیگر با شود، در حالیکه ابراز برخی عقاید موجب منزوي شدن آنها می
 )396 :(همان شوداستقبال سایر افراد جامعه روبه رو می

هاي دیداري و شنیداري، قادرند بر ها به ویژه رسانهرسانه ،توان بیان داشتطور خالصه میبه 
گونه که نشان داده شد، ها، زندگی و الگوهاي رفتاري مخاطبان تأثیر بگذارند، لیکن، هماناندیشه

ها عتقدند رسانهبرخی م نظر جامعی وجود ندارد.اتفاق ،هانظران بر سر میزان تأثیر رسانهبین صاحب
که، گذارند. در حالیرقیب بر اندیشه و رفتار مخاطبان بر جاي میبدیل و بیبی تأثیري شگرف، قوي،
هاي از نظر آنان عوامل و متغیر معتقدند. "هااثرِ تعدیل یافتۀ رسانه"پردازان بر برخی دیگر از نظریه

 ها را دستخوش تغییر سازند. تأثیرات رسانه ،فردي، محیطی و اجتماعی قادرند
 

 تحقیقشناسی روش
 مورد و نشده طرح آن بر مبتنی فرضیات و نظري مدل یا چارچوب گونههیچ ،کیفی تحقیق این در

 به که مطرح شده بود باز اصلی دو سوال کیفی تحقیقات يهمه همانند و نگرفته قرار آزمون
 رسانه کردروی آنکه اول سوال .دادمی ارائه را شان نظرات و هادیدگاه بیان فرصت کنندگانشرکت

شور در ک جمعیترشد  کاهش بر در دهه هفتاد و هشتاد چگونه خانواده و زنان موضوع در ملی
 کدامند؟ جمعیترشد  افزایش جهت ملی رسانه راهبردهاي اینکه دوم سوال و است؟ بوده تاثیرگذار

 سطوح و جنسیت لحاظ از کنندگانمشارکت تنوع حداکثر با و مندهدف صورتبه گیرينمونه
 گردید. حوزه زنان و مباحث جمعیت انجام کارشناسی و علمی و سابقه فعالیت در رسانه ملی،

 اطالعات کسب جریان در که کندمی پیدا ادامه زمانی تا کیفی مطالعات در هانمونه گزینش فرآیند
 از ايمرحله به داده اشباع .برسند اشباع به هاداده عبارتیبه و نشود پدیدار جدیدي داده هیچ

 سؤاالت به شده داده هايپاسخ آن در که شودمی اطالق ايمصاحبه و کیفی هايداده گردآوري
 و کوربین(شوند تکراري و مشابه هاپاسخ و برسند نظربه کافی شده انجام هايمصاحبه یا پژوهش

 رسانه در فعالیت سابقه داراي نفر از کارشناسان که 10در این مطالعه با  .)292: 2008 اشتراوس،
 مصاحبه هر مدت مصاحبه انجام شده است. بودند، جمعیتی مباحث و زنان ملی یا کارشناس حوزه

 هدف بیان با مصاحبه انجام از قبل .بود دقیقه 35 تا 20 کنندگانشرکت تحمل و عالقه با متناسب
 و گرانپژوهش نقش ،هاداده ضبط و آوريجمع يهاروش همکاري، نحوه مطالعه،

 و شوندگانمصاحبه مشخصات و اطالعات بودن محرمانه و پژوهش در کنندگانمشارکت
 معتبر تضمین برايد. گردی اخذ شوندگانمصاحبه آگاهانه رضایت اسم، جاي به کد کارگیريبه

                                                 
1. Noell-Neumann 
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 يهادر بخش گیرينمونه( مکانی تلفیق يهاتکنیک از ،هاداده صحت به اطمینان یا داده بودن

 به بازخورد امکان و هامصاحبه دفعات افزایش ،)متفاوت يهازمان در بررسی( زمانی و) مختلف
 آمده دستبه يهادادهد. ش استفاده بیشتر اعتبار با ییهاداده به یابیدست براي کنندگانمشارکت

د. گردی تحلیل و بنديدسته برداري،نسخه ،هامصاحبه انجام از پس کوتاهی فاصله در ،هامصاحبه از
 به مربوط ،رسیدمى نظر به که عباراتى یا جمالت و گردید مطالعه بار چندین مصاحبه هر متن

 جمالت کردن جدا ).انتخابى رویکرد( شدند انتخاب هستند، آن آشکارکننده یا شده توصیف پدیده
 انجام اولیه تم به مجزا طور به مصاحبه هر در شده گفته جمالت کردن تبدیل و مضمون داراي

 ،هامقوله جایىهجاب و تغییر با و گرفتند قرار طبقات آن در هامقوله و طراحى اولیه طبقات .شد
 .شد حاصل ايهسته يهامقوله جا،هناب يهامقوله حذف و پوشانهم و مشترك يهامقوله تلفیق

 از مجزا طور به هامصاحبه از هرکدام به متعلق بندهاى و جمالت عبارات، دیگر عبارتبه
 .شدند سازماندهى اصلی دو قالب مقوله در مشترك، وجوه به توجه با و دیگر ىهامصاحبه

 يهاو تم هامقوله تأیید و بررسى کارشناسان و متخصصین جهت نظرات از در نهایت آنکه استفاده
 توسط شده مطرح معناى عمق به یابیدست در را گرانپژوهش مختلف، مراحل طى در مفهومی
 .کرد هدایت کنندگانمشارکت

 
 هاي تحقیق یافته

ي های از ویژگیزنمایی خانواده یکست. باا ، بازنماییهاي مهم رسانههایکی از کارکردها و ابزارهاي
. اندهغرق شد هااي شده و در جهان رسانهامروزه رسانه هاجهانی در دنیاي امروز است. تمام ملت

جهانی. به  ست که هم جنبه محلی یا ملی دارد و هم جنبها رو، بازنمایی خانواده موضوعی از این
 سخن گفت.توان از بازنمایی خانواده میعبارت دیگر، دو گونه یا در دو سطح 

ترین عوامل تأثیرگذار بر ترین و قاطعاگر مهم ها و ابزارهاي بازنمایی،رسانه کنونی، شرایطدر 
خانواده به  .ندباشمیشده ترین عوامل شناخته اصلیمعناي خانواده نباشند، بدون تردید، از جمله 

پذیرد، تحت تأثیر عنوان سازه اجتماعی، به همان میزان که از عوامل عینی مادي تأثیر می
هاي اي از دستگاهانواده را مجموعهختصورات ما از خانواده است. بعد ذهنی  ها وها، پنداشتذهنیت

فرایندي پویا و دائمی به تولید  ذهن ما در .آوردید میدهنده تصورات ما پدمولد معنا و شکل
هاي جدید از خانواده، خود را بازتعریف تأثیر بازنماییپردازد و دوباره تحتهاي جدید میبازنمایی

 ).39ش  ،فاضلی( کندمی
 
 

  ملی رسانه رویکردالف). 
دهد که مصاحبه میدر مورد سوال اول نشان  هاي کیفی به دست آمده از مصاحبههاتحلیل داده

 از مثبت بازنمایی مقوله زن؛ و خانواده از منفی مقوله بازنمایی: شامل اصلی مقوله 3به  هاشونده
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 .اندهفرزندي و مقوله منحصرسازي فرزندآوري اشاره نمودکم
 
  زن و خانواده از منفی مقوله بازنمایی 

. دکنمی عرضه هاعنوان بخشی از فرهنگ جامعه به خانوادهاي بهخود را با سرعت ناباورانه ،رسانه
امروزه با  .شودبه منبعی مهم براي الگوپذیري تبدیل میاز طریق بازنمایی  ملیرسانه  ،بدین شیوه

 زمان گذشت او ب خانواده اعضاي جامعه و نهاد بر آن گرنویرا يهاآسیب و بازنمایی ابزارهاي تعدد
 هاارزش در تحول و تغییر عامالن عنوانبه هارسانه که شودمی احساس تريملموسطور به نکته این

 در مؤثر عامل یک صورتبه و طلبندمی مبارزه به را هاسنت کهطوريبه هستند، مطرح هنجارها و
 کنند.می عمل جدید نسل رفتارهاي و هانگرش دگرگونی

ي هاو سریال هاتصویر و بازنمایی خانواده در فیلمشوندگان در این مطالعه، از منظر اکثر مصاحبه 
اي دیدن و تالشی گسترده بربه مفهوم  صورت منفی بوده است. بازنمایی از خانوادهتلویزیونی به
ار بوده جمعیت تاثیرگذرشد طور غیرمستقیم بر موضوع کاهش ، بهخانوادهوضعیتی از نشان دادن 

 ارائه داده است. اد خانواده در ایران تصویر منفی از خانوادهاز نه هااست؛ زیرا اکثر این بازنمایی
رار ذیل که به ق ،باشدمیمشتمل بر چندین تم مفمومی  زن و خانواده از منفی بازنمایی مقوله
 است:

 
 هب و زیاد مسائل خانواده تشکیل و ازدواج مسئله در: از تشکیل خانواده منفی بازنمایی

رهنگی در ایجاد فاین کاالي  اثرگذاري چگونگی و ملی رسانه نقش. دارند دخالت ايتنیدههم
 توانسته ازدواج از زاآسیب و جوانان در مساله ازدواج قابل تامل است. بازنمایی هاي خانوادههانگرش
 داشته ازدواج ي آنان ازهاو خانواده شصتی دهه جوانان تلقی و ذهنیت منفی در تأثیراتی است
ي کاهش جمعیت و تا حدي هاي اعمال سیاستهادر طول سال تلویزیونی يهامجموعه باشد.

 ازدواج در منفی جوانان الگوگیري براي اي امروز، علیرغم تغییر سیاستی در بحث جمعیت زمینه
که در  ریز مقوالتی کشانده است. این نسل را به تاخیر فرزندآوري طور غیرمستقیمداشته و به

، هاادهخانو براي ازدواج مشکالت نماییشده است عبارتند از: بزرگي کارشناسان طرح هامصاحبه
 ازدواج خانواده، نمایش دخالت بدون مدرن يهاازدواج جوانان، نمایش براي مشکالت نماییبزرگ

 مانع زدواجا( ازدواج و عالی تحصیالت پارادوکسیکال آن، نمایش دادن جلوه عادي و باال سنین در
 هاتیجامعه، نمایش دوس هنجاري مدل عنوانبه پرهزینه و تجملی يهاازدواج و نمایش )تحصیل

 .وهي قبل ازدواج و عدم نمایش تشکیل مجدد خانواده در بین زنان مطلقه و بیهاو معاشرت
 

ست که در درون زیر ا منظور از تعامالت خانواده روابطی: از تعامالت خانواده منفی بازنمایی
یعنی روابطی که بین زن و  ؛افتدمیاتفاق  هاناعضاي خانواده و در بین آي حاصل از هاسیستم

هراندازه ارتباط نظران به اعتقاد صاحب شود.میوالدین و کودکان و بین خود کودکان برقرار  ،شوهر
فاصله  ،یا دچار مشکل شود ،کاهش یابد سرانچنین ارتباط میان هممیان فرزندان و والدین و هم
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هیجانی و همچنین فاصله شناختی و فهم بیناذهنی میان اعضاي نظام خانواده بیشتر عاطفی و 

عنوان بازنمایی ترین موضوعاتی که از سوي کارشناسان در این مطالعه کیفی بهاز مهمد. شومی
 به قرار ذیل است:  ،ي رسانه ملی طرح گردیدهاو فیلم هامنفی تعامالت خانواده در سریال

، والدین تربیتی نقش دادن نشان والدین و فرزندان، ضعیف بین نسلی شکافنمایش  در غلو
و  خانه در همسران منفی تعامالت پدران، نمایش براي فرزندان تربیت دادن نشان اهمیتبی

 راه سر بر موجود مسائل ،گسترده يهاخانواده در فامیلی تعامالت و روابط نمایش اجتماع، عدم
ویژه هتک حرمت نمایش افراطی اختالفات والدین در خانواده به خانواده، در ساالنبزرگ مدیریت

میت و کاهش صمی از سوي فرزندان بوده است.احترام به والدین  و عدم والدین از سوي یکدیگر
دان علیه باهم، عدم توجه به شرایط والدین از طرف فرزندان، نمایش خدعه فرزن هاکالمی زوجهم

مطلوب ي خانوادگی، خشونت و تنش در روابط خانوادگی و مناسبات ناهاوالدین، نمایش مناقشه
 بین نسلی والدین و فرزندان. 

 
 زنان يهانقش ترینمهم از یکی مادري نقش: همسري و والدینی هاياز نقش منفی بازنمایی

دهد؛  قرار ثیرأت تحت را این نقش باید بازنمایی از ایفاي موضوع این قطع طوربه رود،می شماربه
راهه بی همسري به و مادري مهم انتظارات از نقش ،ي رسانه ملیهاو فیلم هاسریال اما در اکثر
 يهاقشن به زنان تمایل و همسري و مادري مهم نقش دانستن ارزشکم نظیر الگوهایی رفته است.

 اخیرت سازي مردان، موجه و زنان بین در همسري مسئولیت و نقش از ناخرسندي مردانه، نمایش
 قشن فشار شاغل، نمایش مادران براي نقش فشار والدینی، نمایش و همسري يهانقش پذیرش در

 دلهره و رست مرد، ایجاد و زن يهانقش در جنسیتی برابري بر مادران، تاکید براي فرزندان تربیتی
ایی تخصیص بازنمسازي نقش مادر و پدر در خانواده، عدم زنان، عدم برجسته بین در فرزندآوري از

رابر بالعمل منفی زوجین در زمان از سوي والدین براي عطوفت و تربیت فرزندان، نمایش عکس
ش عالقه باروري ناخواسته، عدم نمایش ترجیحات فردي براي فرزندآوري و تولید نسل، عدم نمای

 کاهش و یزندگ مشکالت اثر بر هازوج روابط شدن ي جوان به الگوي دو فرزندي، بحرانیهاخانواده
یی با هاوادهفرزندان و نمایش خان سوي از والدین نقش و شأن به احترامی و بی آنها تحمل آستانه

ي هافی نقشاقتدار فرزندان و فرزندساالري در مقابل نمایش احترام به والدین، به بازنمایی من
 همسري و مادري منتهی شده است.

 
 يهازندگی در انکارناپذیر يهاواقعیت از یکی: جمعیتهاي پرخانواده از منفی هايبازنمایی

 نمایش ملی رسانه در که ییهاسریال اغلب در خانواده بعد .است خانواده بعد در دگرگونی کنونی،
 تقبیح طریق از پرجمعیت يهاخانواده از منفی بازنمایی. است جمعیت کم خانواده شود،می داده

 زیاد، نمایش جمعیت با درآمد کم يهاخانواده نمایش ،ايهسته خانواده مروج و گسترده خانواده
 بین در ناامیدي و افسردگی نمایش جمعیت، پر يهاخانواده بین در بداخالقی و خشونت
 نمایش خانواده، اعضاي موفقیت با خانواده بعد بین معکوس يرابطه نمایش پرجمعیت، يهاخانواده
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 هاخانواده این براي فقر خط زیر زندگی و خانوار بعد افزایش فرزندآوري، نمایش مشکالت آمیزاغراق
 است. شده دنبال پرجمعیت يهاخانواده اجتماعی تحقیر و تمسخر و
 

 عجوام تمامی بین در و جا همه و همیشه خانواده: در خانواده هاسازي ناپایداريبرجسته
 بشر تاریخ و هاتمدن ها،فرهنگ منشا و جوامع زیربناي اجتماعی نهاد تریناساسی عنوانبه بشري

اي اهمیت ي خانواده، دارهاتحکیم خانواده به مفهوم حفظ و پایداري نظام و کارکرد .است بوده
یکی از  که ،مؤثرند آن سرزندگی و خانواده بنیان تحکیم در بسیاري ست. عواملا ايفوق العاده

ضعیت وباشد. رسانه در بازنمایی میي جمعی هاثیر نهادهاي اجتماعی از جمله رسانهأآنها ت
ها و ضعف گونه که خانواده در ایران باهمان .بسیاري مواجه است يهااستحکام خانواده با چالش

ازمند تدبیر رسانه نیز در حد و حصر بازنمایی این مسایل نی ،کندمییی دست و پنجه نرم هاتهدید
ي منفی را در هاتواند این پدیدهمی ،مشکالت نهاد خانوادهزیرا بازتاب وسیع از  ،باشدمیو دقت 

عنوان بازنمایی ي کارشناسان بههااز جمله مواردي که در مصاحبهد. نظر عموم عادي جلوه ده
راثر ب طالق مساله دادن نشان توان به: عاديمی ،مطرح شده است هامنفی از تحکیم خانواده

 دندا جلوه فرزند، عادي داراي يهاخانواده بین در وقوع طالق سهل و آسان ،مشکالت سطحی
 مایشنخانواده،  اجتماعی يهاآسیب نمایش نمایی دربزرگ ،هاخانواده بین در درگیري و خشونت

ق بر ، عدم نمایش پیامدهاي طالهاخانواده فروپاشی زمینه و جوانان جنسی داريخویشتن عدم
نواده و ، بازنمایی فقر در خاهانگري در خانوادههمسران و فرزندان، عدم نمایش روحیه آینده

ختی ، عدم نمایش احساس رضایت و خوشبهامشکالت اخالقی به واسطه فقر درآمدي در خانواده
اده بر اثر نمایش ناپایداري خانو ، تعارض فرزندان با والدین در سبک زندگی،هادر بین خانواده
 اشاره نمود. هاروانی بین زوجي عاطفی و فاصله هانمایش طالق مسایل کوچک،

 
ي مرفه و ا، فرزند خانواده در خانواده هاو سریال هادر اغلب فیلم: سازي رفاه فرزندانبرجسته

مایش تهیه نمایش تمایالت مادي فرزندان، ن شود.میغرق در امکانات رفاهی و مادي نمایش داده 
ي مهم خانواده هاگیرينمایش تصمیم والدین،انواع رفاهیات و امکانات مادي براي فرزندان توسط 

ر تهیه دیی با سبک فرزندساالري و تحکم فرزند هاي فرزندان، نمایش خانوادههابراساس خواسته
و تمایالت نسل  هاطور غیرمستقیم بر نگرشکه به اش و عدم رعایت شرایط والدین،تمنیات مادي

لدینی ی از آینده احتمالی فرد در مقام واجوان جهت تصمیم به فرزندآوري و تصویرسازي ذهن
 ثیر منفی دارد. أت
 

 فرزنديمقوله بازنمایی مثبت از کم
 پذیرفته هنجاري مدل به را خانواده از مدل این اوالً فرزند،کم خانواده از بازنمایی این با ملی رسانه

 جوان، يهااکثر خانوادهآمده،  در نمایش به يهاسریال و هافیلم اغلب در .است کرده شده، تبدیل
 نمایش طریق از مثبت بازنمایی این .ندارند بیشتر فرزند یک نهایت هستند یا فرزند بدون یا
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باال،  کیفیت و فرزندانکم تعداد با موفق خانواده از الگویی فرزندآوري، ارائه به والدین رغبتیبی

 منزلت و فرزندي تک ترجیح القاي فرزندان، تعداد کاهش واسطه به رفاه و زندگی کیفیت بر کیدأت
 و عمو یک با خانواده جامعه، نمایش باالي و مرفه طبقه بین در فرزنديکم فرزندي، نمایشکم

 جوانان، نمایش همسرگزینی در جمعیت کم خانواده دادن قرار مالك متداول، مدل عنوانبه دایی
و نمایش  هازوج فرزنديکم پیامدهاي نمایش فرزند، عدم بر یک جوان يهازوج باروري يهاآل ایده

 .است شده فرزندآوري انجام منديلذت مندي کار و تحصیل در مقابل لذت
 

 مقوله منحصرسازي فرزندآوري
ت تا تالش شده اس ،جمعیت در ایرانرشدي کاهش هاي اخیر به واسطه اجراي برنامههادر دهه 

ي خاص فردي و پزشکی منحصر شود. بدین لحاظ رسانه ملی هم در فرزندآوري در محدوده
زوجین  این موضوع را با بحث سالمت و بهداشت و حقوق بیشتربازنمایی از فرزندآوري، هر چه 

 :شامل ،بازنمایی مطرح شده است ترین مواردي که در اینبرخی از مهم محدود ساخته است.
 والدت بین زیاد گذاريفاصله بر کیدأت فرزندي،موضوع کم به هازوج حفظ سالمت موضوع زدنگره

وضوع مانحصار  ،نسلی و اجتماعی موضوعی نه و خصوصی ايمساله به فرزندآوري تبدیل فرزندان،
مثبت  مداخله نمایش عدم ،حیطه خصوصی بدون توجه به تبعات اجتماعی آن فرزندي درکم

 به دارشدنشناختی بچهروان لذت فرزندانشان، تبدیلدر فرزندآوري  ي والدین زوجینهاخانواده
 مصالح به جهتو بدون خود افراد، به فرزندان تعداد مورد در گیريتصمیم واگذاري ،فرزندپروري رنج

 باشد.میجامعه 
زه زمانی در مورد با ،هم مطرح شد گونه که قبالًکه سوال اول تحقیق همان ،الزم به توضیح است

ي تولید هااساس مشاهدات و فیلم و سریالردهه هفتاد و هشتاد بوده است و اظهارات کارشناسان ب
یادي زتا حدود و پخش شده در این بیست سال بوده است. رویکرد رسانه ملی در چند سال اخیر 

د رشجهت افزایش در  ،نمایدمیي جدید جمعیتی تغییر نموده و تالش هاراستا با سیاستهم
 جمعیت در سطح کشور به تولید فیلم و برنامه بپردازد. 

 
  ملی رسانه راهبردهايب). 

 ملی رسانه یعنی راهبردهاي ،در مورد سوال دوم هادست آمده از مصاحبهي کیفی بههاتحلیل داده
ترین اصلی ،شوندگان و کارشناسانمصاحبه دهد که از منظرمینشان  ،جمعیترشد  افزایش جهت

 در »محور خانواده گفتمان« باروري کل، اتخاذ راهبرد نرخ ارتقاي راستاي در شده راهکار مطرح
ي راهبرد عنوان زیر مقولهي کارشناسان بههاباشد. از جمله مواردي که در مصاحبهمی ملی رسانه

محوري، جاي قانونمحوري بهعبارتند از: اخالق ،به آن اشاره شده است» گفتمان خانواده محور«
مند به نهاد خانواده، کید بر رعایت و توجه به مصالح خانواده، ضرورت نگرش سیستمی و نظامأت

 ،ي رسانه ملیهاکید بر تهیه پیوست خانواده براي تمام برنامهأنگرش فرابخشی به نظام خانواده، ت
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وع خانواده در عرصه نظر و گرایی و اتفاق نظر در موضي سرگرمی و نمایشی، همهاویژه برنامهبه
از  محورسازي خانوادههویت و ي خانوادههاعمل، مواجهه اصولی و نه صوري با مسایل و آسیب

 :شودمی اتخاذ در رسانه ملی خانواده مورد در متفاوت نگرش نوع . البته سههاو سریال هاطریق فیلم
 ايرسانه گرانکنش ذهن در خانواده از تصویري چه به این مفهوم که مُدرك؛ مثابه به اول: خانواده 

 .دارد وجود رسانه کارشناسان و سازانبرنامه نظیر
 و بیندمی را هابرنامه و ستا ملی رسانه مخاطب ،خانواده یعنی مخاطب؛ مثابه به دوم: خانواده 

 ،خانواده اینجا در .نمایدمی داوري هابرنامه مورد و در کندمی تعبیر و تفسیر را هابرنامه
 .است رسانه کنندهمصرف

 معناي به خانوادگی هايبرنامه در ویژهبه خانواده درباره که آنجا موضوع؛ مثابه به : خانواده سوم
 شود، خانواده موضوع بحث و چالش است.می گفته سخن خاصش

ن خانواده گفتما«در مجموع کارشناسان معتقد بودند که رسانه ملی باید در سه حوزه فوق راهبرد 
 مخاطب نظر از و موضوع مثابه به ،گرکنش مثابه به را مدنظر قرار دهد. اینکه خانواده» محور

اي رف رسانهشود و اینکه مصمیداده  هاو چه پیامی در این مورد به خانواده شودمیچگونه دیده 
ت جه ملی رسانهباشد. می اهمیت حائز ،به خصوص مصرف رسانه ملی چه میزان است خانواده

 ر نگرشد هماهنگی و اجماع ،فوق شرایط سه هر بکوشد در باید »محور خانواده گفتمان«حاکمیت 
 نهادینه نماید. را خانواده به
انتظار  ،یرانابا توجه به اهمیت و اولویت نهاد خانواده در نظام عرفی و تقنینی جمهوري اسالمی  

کم  گفتمان«تغییر گفتمان حاکم بر جامعه از برايرا  خود هايبرنامه ملی رسانهآن است که 
ر در طی تا کشو ،مورد تجدیدنظر و بازبینی قرار دهد» ارتقاي نرخ باروري«گفتمان به »فرزندي

 جمعیتی برسد. حد مطلوب به ،جمعیترشد  کاهش مرحله از عبور ي آتی به تدریج باهاسال
 بازه ردبا مالحظات خاص،  باید و دارد را خود خاص سازوکارهاي سازي، گفتمان این تردید بی

 کارراه چند با و مدتکوتاه در که داشت انتظار نباید دلیل همین به و دهد رخ توجهی قابل زمانی
 .دهد رخ زاد و ولد زمینه در مردم رفتار و نگرش بینش، در خاصی اتفاق مقطعی،

 رسانه ملی اندرکارانعموم دست میان در »محور خانواده« گفتمان آمدن وجودبه ،رسدمی نظربه
و کارشناسی  سازان آموزشیریزان، مجموعه کارکنان تولید فیلم و سریال و برنامهبرنامه جمله از

براساس احیاي نظام خانواده از طریق رسانه  ،جمعیترشد افزایش  راستاي در مهمی گام تواندمی
 به بینانهواقع نگاه و گرایانهاصالح مشیخط و هاروش کارگیريبه میان این در البته. باشد ملی

 جمعیت،رشد  افزایش سیاست تحقق براي ملی است. رسانه اهمیت حایز نیز بسیار جامعه مسایل
 بپردازد فرزندآوري زمینه در هاخانواده رفتار و نگرش بینش، تغییر و اصالح به باید نخست درجه در
 سه هر بر مناسب يهاپیام ارائه مشخص، با زمانی بازه در و شده حساب و دقیق ریزيبرنامه با و

 فرهنگ باید سیما و صدا دیگر، سوي از مخاطبان تاثیرگذار باشد. رفتاري و عاطفی شناختی، حوزه
 تشکیل ذهنی و عینی موانع دهد تا جهت رفع یکی از ترویج نیز را خداوند به بینیخوش و اعتماد
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براي  فرزند، روزي و رزق تأمین در ناتوانی یا دستیتنگ از بیم یعنی شدن؛ فرزنددار و خانواده

... .و مستند نمایشی، کارشناسی، هايبرنامه خداوند در به بینیخوش و توکل ایجاد روحیه اعتماد،
 سازي نماید.فرهنگ

 فعال رکارگزا یک و عمومی دانشگاه یک تأثیرگذار، و پرمخاطب رسانه یک عنوانبه سیما و صدا
 و دینبنیا حال، عین در و دیربازده حساس، پیچیده، پرگستره، مقوله در اجتماعی، ـ فرهنگی
 براي تالش و سازيگفتمان سازي وساز و کار فرهنگ .شودمی خالصه »سازيفرهنگ« گرهدایت
 فرهنگ و نخبگانی فرهنگ سطح و عرصه دو در زمانهم باید مسلط، گفتمان از شکنیشالوده
 آموزشی نظام طریق از باید نخبگانی، فرهنگ عرصه در سازيگفتمان براي. شود گرفتهپی عمومی

 و مومیع فرهنگ عرصه در سازيگفتمان براي .کرد اقدام دانشگاهی و عالی سطوح در علمی و
 خصوص این رد و شودمی استفاده نمادپردازي و سازيقهرمان سازوکار از معموالً زندگی، سبک
 رنگ رپ و بارز بسیار) اینترنت و ماهواره تلویزیون،( مدرن هايرسانه ویژه به رسانه نقش

گفتمان کم  حاکمیت به جهت هاذهنیت زدودن و سازيفرهنگ فرایند )10: 1392است(پوریانی، 
 هاياست و عملکرد پرتنش و مدت طوالنی کاري موجود در زمینه فرزندآوري، موانع فرزندي و

تواند می ی،مل رسانه جمله از جامعه فرهنگی امور متولی و مسئول هايسازمان متناقض و متشتت
 و هزد لطمه خصوص این را در عمومی رفتار و افکار هدایت و دهیالگو سازي، فرهنگ فرایند

 (همان). تخریب نماید
 

 نتیجه گیري 
 که ستا نگريآینده و گذاري امر سیاست در بنیادین مسئله یک کیفیت و کمیت جمعیت مسئله
 گیرمچش تحوالت اخیر دهه سه در ما است. کشور بوده هادولت دغدغه و توجه مورد همواره

 امر این و داشته توجهی قابل تأثیر جمعیت ترکیب و رشد بر که کرده تجربه را شناختیجمعیت
 رسدمی نظربه« خواهد داشت. دنبالبه ایران کشور و جمعیت يآینده براي توجهی قابل پیامدهاي

 امعهج و است »باروري رفتار در تغییر« مهم دغدغه جمعیت، رشد عالوه بر کاهش کنونی، مشکل
 پیر و عیتجم رشد حد از بیش آمدن پایین باشد. بامی روروبه نرخ باروري کل کاهش ایران با

 آن انجبر به کشور قادر آینده در که ،است آمده پایین چنانآن ولد و زاد آهنگ جمعیت، شدن
 ). 1389 ،نسب و ترابی (سمیعی »بود نخواهند

 در جمعیت رشد کاهش يهاسیاست به پیامدهاي توجه با اننظر صاحب و متخصصان از برخی
مورد  باید نیز ما کشور در هاسیاست این که اندهرسید نتیجه این به یافته، توسعه کشورهاي

نظام جمهوري اسالمی ایران باید از در راستاي تحقق سیاست جدید جمعیتی  گیرد. قرار بازنگري
و نهادهاي فرهنگ ساز جامعه استفاده نماید. در این  هاي سازمانهاو توانمندي هاهمه ظرفیت

میان رسانه ملی به دلیل نقش بی بدیلی که در مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی جامعه 
اي برخوردار است آن از اهمیت ویژه دلیل گستردگی دامنه نفوذ و تاثیرگذاريچنین بهدارد و هم
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 ). 62: 1391، (شفیعی سروستانی
 ندهکن بازگو ،استفاده سهولت و فراگیر پوشش یعنی ،خود يطبیعت ویژه لحاظ رسانه ملی به

 از هحال ک عین در تلویزیونی يهابرنامه. باشدمیجامعه نیز  یک اجتماعی و فرهنگی وضعیت
 و دهندهشکل توانندمی پذیرند،می جامعه تاثیر اجتماعی و فرهنگی اعتقادات و هاارزش
 ،هاارزش تحکیم در تواندچنین میهم رسانه این. باشند نیز اعتقادات و هاارزش دهنده اینتغییر

 ویج وتر و جامعه فرهنگی و فکري سطح ارتقاء افکار عمومی، بالندگی مثبت، هنجارهاي تقویت
 هنگفر بر جمعی ارتباط يهارسانه تأثیر بررسی شود. واقع موثر عمومی فرهنگ به آن تبدیل
 عصر رو لذا د است گسترده و چندبُعدي پیچیده، بسیار دو این تأثیر که است مطلب این مؤید

 شود. می محسوب مهم يهاقدرت از یکی رسانه حاضر
بینش  تواندمیسازي، جایگزین و مفهوم سازي توصیف، طریق فرایندهاي از بازنمایی رسانه ملی

 عنصر: ارچه بر مشتمل این بازنمایی بسیاري از مفاهیم و موضوعات شکل دهد. مورد در را مخاطب
 باشد.میخاص  يهافرصت از استفاده واقعیت و از گیريبهره سازي،برجسته دوربین، خاص زاویه

 در حوزه کشور يهارسانه اثرگذارترین از ملی، يرسانه عنوانبه ایران اسالمی جمهوري سیماي
 ،هااستراتژي بطن از اثرگذاري این قاعدتاً .است ناخودآگاه یا خودآگاه طوربه زندگی سبک

ي این مطالعه نشان هایافته ).1394،گیرد (مومنیمی ریشه رسانه يهامسئولیت و هاسیاست
نزدیک دو دهه، در رسانه ملی در یک بازه زمانی سازي و بازنمایی خانواده نگره اصلی فیلم ،دهدمی

توانست در پایداري و الگوسازي از استحکام نهاد خانواده موثر می غفلت از موضوعاتی بوده است که
یی که تحت شرایط متفاوت و سطوح هاچنین با غفلت از نمایش خانوادهرسانه ملی هم باشد.

کنند به می متنوع زندگی و رسوم هامختلف اقتصادي در شهرها و روستاهاي ایران با فرهنگ
سویه سبک زندگی غربی و الگوي زندگی مدرن شهري به عنوان الگوي مطلوب در کل نمایش یک

ي تلویزیونی نیز با داستان سرایی درباره ارتباطات خانوادگی و نشان هاکشور پرداخته است. سریال
ي مخاطب دادن تصاویري در این باره به بازنمایی این ارتباطات و معنابخشی و تفسیر آن برا

 است کمرنگ هافیلم اکثر در اسالمی -ایرانی زندگی سبک يهانشانه و نمادها پردازند. بازنماییمی
 گرایی و بهتجمل گرایی،مصرف با نمادهایی از هامشابه غربی زندگی سبک هافیلم بیشتر در و

بیشتر  دهد درمیمطالعات نشان  .است شده ترویج جامعه مرفه طبقه مسائل کشیدن نمایش
 .است شده کشیده نمایش به فروپاشی معرض در و متشتت متزلزل، ماهیتی خانواده ماهیت هافیلم
ست که استراتژي دهم سند افق رسانه ا و زن در رسانه ملی در حالی از خانواده هاگونه بازنماییاین

در این  باشد، به بحث زن و خانواده معطوف است.میاین سازمان  1385ملی که مصوب سال 
و  ایرانی ـ استراتژي بر تولید برنامه در زمینه تحکیم جایگاه زن و خانواده در فرهنگ اسالمی

گردیده است (سند افق  کیدأالگوسازي صحیح و موثر در این زمینه و دفع شبهات فمینیستی ت
مذکور ). برخی از الزاماتی که در رابطه با تحقق این استراتژي در سند 89: 1385، رسانه ملی

افزایش سطح  توجه به ،توجه به تغییر الگوي مدیریت خانواده عبارتند از: ،مطرح شده است
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 یري،أختغییر الگوي ازدواج ت ،الگوي مسکن تغییر تحصیالت زنان، توجه به افزایش شهرنشینی،

قاي الذکر ارتخروجی مورد انتظار این سند در تحقق استراتژي فوق )75: اشتغال زنان و.... (همان
تقویت گرایش بانوان به الگوهاي ملی و اسالمی، ارتقاء  ،نقش و مقام زن در خانواده و اجتماع

جایگاه زن در مقام مادري، ایجاد تعامل روحی و عاطفی در خانواده و جامعه و رفع شبهات 
 ).129:فمینیستی است (همان 

ي این هاتهاست و براساس یاف کید شدهأتوجه به پتانسیل رسانه که در نظریات مختلف بر آن ت با
 خانواده و ودر راستاي بازنمایی مثبت از مفهوم و جایگاه زن  ،رسد الزم استمینظر به ،مطالعه

تعامالت  وي رسانه ملی تالش نمود هاالگوهاي بومی و آسان ازدواج و تشکیل خانواده در برنامه
ازنگري بي دینی و فرهنگی هابراساس ارزشي تلویزیونی را هااعضاي خانواده در برنامه و فیلم

ي پایداري هاچنین به جهت ایجاد احساس مثبت در بین اعضاي خانواده و تقویت مولفههمد. نمو
ه ي والدینی و همسري تاکید نمود. رسانهامندي و اهمیت نقشاین نهاد اجتماعی بر ارزش

اید و اشتباه سالمندي والدین تصویر نمنتایج وجود فرزندان صالح را در دوران  ،همچنین می تواند
  برداشت عمومی در ارتباط مستقیم میان کم فرزندي و کیفیت فرزند را تصحیح کند.

یرا از که اخ» ي کلی خانوادههاسیاست« با عنایت به وجود اسناد باالدستی شامل:  در مجموع
 از یريجلوگ به مربوط ملیِ اقدامات و راهبردها«و سند  سوي مقام معظم رهبري ابالغ گردیده

 مصوب ،»شورک راهبردي اقتضائات و اسالمی هايآموزه با متناسب آن ارتقاي و باروري نرخ کاهش
 هايظرفیت پارچهیک کارگیريهکه در هر دو سند بر ب فرهنگی انقالب عالی شوراي 2/3/1391

کمیت و  خانوادگی و روابط خانواده، بنیان تحکیم جهت در کشور ايرسانه و تربیتی آموزشی،
 صتفر از نهشمنداهو استفاده طریق از سازي فرهنگ موضوع بر تمرکز کیفیت مطلوب جمعیت و

 نهادها و هادستگاه همه ستا ضروري ،تبلیغی و فرهنگی نهادهاي و هارسانه ارزشمند ظرفیت و
 و الشت آن شدن اجرایی براي و شده عرصه این وارد متعهدانه و دلسوزانه ،هارسانه کنار در

 .باشند داشته ریزيبرنامه
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 لنامهفص .جمعیت افزایش زمینه در سازيگفتمان :اقتراح )1392(.محمدحسین پوریانی، .2

  زمستان و پاییز) 44 پیاپی( ،9-8 شماره .خانواده و رسانه
 دفتر نشر معارف. قم. .دانش خانواده و جمعیت )1392(جمعی از نویسندگان .3
 ایران. در جمعیتی يهاسیاست و هاشاخص) 1389(ترابی و مرتضی مصطفی نسب، سمیعی .4

  زپایی و تابستان .12و  11 پیاپی شماره جدید). (دوره هفتم سال دوم، برداشت فصلنامه
 .1385معاونت سیما، تابستان سند افق رسانه ملی سیما،  .5
 ،شناسی(مسئله رسانه ملی و تغییر سیاست جمعیتی )1391(ابراهیم شفیعی سروستانی، .6

 ي اسالمی صداو سیماهامرکز پژوهش ).هاراهبردها و سیاست
تنظیم  .اي شدن آنثی درباره خانواده و رسانهبح .باره تحوالت خانواده در .اهللانعمت ،فاضلی .7

 .39شماره  ،جله حورام .قاسم پور و سمیه عرب خراسانیفاطمه گفتگو: 
 و فرد تعامل فعلی وضعیت بر شناختی جامعه تأملی )1393(جمال و همکاران محمدي، .8

 يهاژوهشپ. )شیدایی مجموعه در خانواده و فرد تصویر: موردي مطالعه( ایران جامعه در خانواده
 پاییز ،) 79(پیاپی3شماره ویکم، بیست سال ارتباطی،

جزوه منتشر نشده. معاونت  )1394(جمعیتی يهاو پاسخ هاپرسش محمد جواد. محمودي، .9
 شوراي فرهنگی اجتماعی زنان.

انی. ایر خانواده زندگی سبک از سیما تصویرسازي استراتژي مطالعه) 1394( مومنی، سارا .10
 دانشکده صدا و سیما رسانه. ارشد رشته مدیریت کارشناسی

 رسانه تأثیر گیرياندازه مدل طراحی )1387(فراهانی عزیزآبادي فاطمهرضا و  بیگی، نجف .11
 زمستان دوم، شماره دوم، سال فرهنگی. مدیریت فرهنگی. مجله توسعه در ملی
 تهران، دهقان، رضاعلی: ترجمه ي ارتباطات،هانظریه )1381( تانکارد جیمز و سوربن ورنر، .12

 تهران دانشگاه
13. Corbin, J. and A. Strauss (2008), Basics of Qualitative Research, 
Third Edition, London: Sage Publications Inc. 
 

 



 



 
 

 81-94 | 94و  93شماره  | 1394 پاییز و زمستانوم، دسال بیست و  | فصلنامه جمعیت
 

در طی هاي کشور رسی ازدواج در استانبررسی پیش

 1390تا  1385 هايسال

 1وکیل احمدي
 2انیس رضایی

 
 
  
 

 چکیده
انواده است. آمادگی جسمی، روانی، اجتماعی و فرهنگی براي ازدواج یکی از شرایط پایداري خ     

ر اما د ،کاهش اساسی داشته است 1370و  1360ي رسی ازدواج در ایران در دههاگرچه پیش
از ا استفاده بي اخیر با نوساناتی براي هر دو جنس همراه بوده است. بنابراین در این مقاله دهه
 رسی ازدواج به تفکیکوضعیت پیش ،گذشتهطی سالهاي هاي ثبت احوال و سرشماري درداده

ی رسنتایج نشان داد، که پیشبررسی شده است.  ،هاي کشورمناطق شهري و روستایی استان
فته کاهش یا 1390نفر در سال  48145به  ،1385نفر در سال  48904ازدواج براي مردان از 

یافته  افزایش 1390نفر در سال  39831، به 1385نفر در سال  33083ان از است، اما براي زن
سبت ن 1390هاي کشور متفاوت بوده است. در سال رسی ازدواج بر حسب استاننسبت پیشاست. 
اي هرضوي و براي مردان استانشمالی و خراسانهاي خراسانرسی ازدواج زنان در استانپیش

ین بیشتر 1385ها بوده است. در سال از بقیه استان بیشتررضوي نسیستان و بلوچستان و خراسا
رضوي هاي اردبیل و سیستان و بلوچستان براي زنان و خراسانرسی ازدواج در استاننسبت پیش

 و سیستان و بلوچستان براي مردان بوده است.
 

 رسی ازدواج، سرشماري، ثبت احوالازدواج، پیش واژگان کلیدي:
 

                                                 
 vakilahmadi@gmail.comشناسی، دانشگاه رازي عضو هیئت علمی گروه جامعه -1

 کرمانشاه 1کارشناسی ارشد مطالعات زنان و دبیر آموزش و پرورش ناحیه  -2
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 طرح مسألهمقدمه و 

ل خانواده دلیل نقش بنیادین آن در تشکیست که بها اي اجتماعی، زیستی و فرهنگیازدواج واقعه
هاي نسل طوري که پایندگی گروه و زندگانی کمی و کیفیهاست. ب سزایی برخوردارهاز اهمیت ب

زماندهی وه سادهنده شیمتوالی به ازدواج بستگی دارد. سن ازدواج در یک جامعه تا حدودي نشان
زدواج از که زنان و مردان جوان در زمان ا ،ستا هاییچنین بیانگر فرصتزندگی خانوادگی و هم

.. است .گی وآن برخوردار هستند. در واقع محتوا و شکل خانواده تحت تأثیر عوامل اقتصادي، فرهن
کثر کشورهاي سن ازدواج است. در ا ،دهدو یکی از عواملی که کیفیت و محتواي خانواده را شکل می

این  باشد وکند و در کشورهاي مختلف متفاوت میجهان حداقل سن ازدواج را قانون مشخص می
 کند.تفاوت براي مردان و زنان نیز صدق می

به ازدواج  ،ندبنابراین افرادي که زودتر از سنی که قانون، شرع و یا عرف تعیین نموده ازدواج کن
سال به  14 تا 10گویند. براي زنان از تقسیم جمعیت زنان ازدواج کرده رس میپیش ازدواج آنها،

ساله  19تا  15ساله زنان و براي مردان از تقسیم جمعیت ازدواج کرده  14تا  10کل جمعیت 
  ).659: 1390(میرزایی،  شودسال محاسبه می 19تا  15مردان به کل جمعیت مردان 

رس یک شچرا که اغلب ازدواج پی ،ها استو تعارض با حقوق انسان نوعی خشونت ،ازدواج زودرس
 دهد.که معموالً بدون رضایت معتبر طرفین ازدواج رخ می ،ستا ازدواج اجباري

وب خصوص در صحراي جنهب ،درصد از زنان در کشورهاي در حال توسعه 50تا  20طور کلی به
-بق بررسیط). 1996(ساین و سامرا،  کنندمیسال ازدواج  18در سنین زیر  ،آفریقا و جنوب آسیا

ال حتخمین زده شده که در دهه آینده در کشورهاي در  ،میالدي 2004در سال  ،هاي یونیسف
واج سال ازدواج خواهند کرد. بیشترین شیوع ازد 18میلیون دختر زیر  100 بیش از ،توسعه

ارائیب کدرصد) و آمریکاي التین و 42آفریقا ( ،درصد) 48ا (در کشورهاي جنوب آسی ،زودهنگام
است. در  ازدواج زودهنگام در کشورهاي یمن و فلسطین شایع ،باشد. در خاورمیانهدرصد) می29(

 انداین کشورها ازدواج کرده ساله در 18حال حاضر حدود نیمی از دختران زیر 
)UNFPA,2006.(   

رسی ازدواج براي فرد اجتماعی، فرهنگی و روحی و روانی که پیشبنابراین با توجه به پیامدهاي 
رسی ازدواج براي کل روند پیش ،در این پژوهش سعی شده است ،و ساختار خانواده و جامعه دارد

شماري و هاي سرو همچنین با استفاده از دادهمورد بررسی قرار گیرد  ،سال گذشته 50کشور در 
-انرسی ازدواج در است، وضعیت پیش1390و  1385هاي سالسازمان ثبت احوال کل کشور در 

 هاي کشور به تفکیک جنس و مناطق شهري و روستایی مورد بررسی قرار گیرد.
 

 ادبیات و پیشینه پژوهش
یافت اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی هتوان از سه رازدواج دختران را می رسیپیشطور کلی، هب

افت اقتصادي با نظریه مبادله (عرضه و هینظریه مدرنیزاسیون، ریافت اجتماعی با هتبیین کرد. ر
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شود. باید توجه داشت که افت فرهنگی با نظریه برابري جنسیتی توضیح داده میهیتقاضا) و ر
 .همراه داردنظریه مدرنیزاسیون، دو نظریه مبادله و برابري جنسیتی را با خود به

واج ح شده است. وي براي تبیین تفاوت سن ازدمطر »ویلیام گود«تئوري مدرنیزاسیون توسط 
زدواج با اافراد از مفهوم مدرنیزاسیون استفاده کرده است. بر این اساس، کاهش یا افزایش سن 

رگذاري مدرنیزاسیون در سطوح فردي و اجتماعی با تأثی .درجات مدرنیزاسیون مقایسه شده است
توان به گسترش مدرنیزاسیون، می عواملترین گیرد. در میان مهمبر زمان ازدواج صورت می

هاي شغلی، اشتغال زنان و شهرنشینی اشاره هاي تحصیلی، تغییرات در نیروي کار و فعالیتفرصت
هاي زندگی متفاوت و نیز کنترل دلیل شیوهبه ،کنندکرد. افرادي که در مناطق شهري زندگی می

گیرد (آستین افشان، شان با تأخیر صورت میازدواج ،تر، نسبت به مناطق روستاییاجتماعی ضعیف
یند آشود. فرمحوري به فرد محوري تبدیل می). در جریان مدرنیزاسیون، خانواده15: 1380

اي، فردمحوري در مقابل خانواده محوري، بهبود موقعیت مدرنیزاسیون با ترجیح خانواده هسته
خانواده در  انتخاب آزاد، تشکیل هاي بازنان، گسترش تحصیالت عمومی، شهرنشینی و ازدواج

هاي افراد ها و ایدهیند مدرنیزاسیون با تغییر نگرشآچنین فرکند. همسنین باالتر را تشویق می
خصوص در زمینه هایی بهطوري که در دنیاي مدرن امروزي، افراد به نگرشبه ،جامعه همراه است

کند. بنابراین، با تغییر در ا محدودتر میکه دایره انتخاب همسر ر ،اندانتخاب همسر دست یافته
االتري هاي حاصل از مدرنیزاسیون، سن شروع به زناشویی افراد باالتر رفته و افراد در سنین بنگرش

 .کنندهمسر انتخاب می
ه دلیل نبودن ب ،یافته یا در حال توسعهتوسعه کمتردر مناطق  ،توان گفتمیبا توجه به این نظریه 

ي هارو هستند. در این مناطق فرصترسی ازدواج روبهبا پدیده پیش ،نیزاسیونمدرهاي عامل
 هااجشدت محدود، در نتیجه اغلب ازدوي اشتغال و شهرنشینی بههاتحصیلی و به تبع آن فرصت

 شود.زودتر از سن قانونی یا شرعی انجام می
هاي خود منطقی بوده و درصدد به آن است که مردم در انتخاب ،فرض اساسی نظریه مبادله

حداکثر رساندن سود خود از انتخاب و برقراري رابطه با دیگران هستند. این نظریه عمدتاَ از طریق 
شناختی داشته است. اي بر تحقیقات جامعهتأثیر عمده» پیتر بالو«و » جورج هومنز«اقدامات 

کننده ازدواج را مشخص این نظریه در مورد ازدواج، دو دسته تعیینبا کاربرد » ناي«و » بارتز«
تري را نسبت ازدواج براي فرد رضایت بیش ،شوندکه باعث می ،ی هستندیانهاند: دسته اول آکرده

شوند ازدواج در میان بسیاري که باعث می ،ی هستندیهابه مجرد ماندن تأمین کند و دسته دوم آن
قضیه مرتبط با عوامل  23هاي نامطلوب، براي فرد کمتر نامطلوب باشد. آنها با بررسی از جایگزین

اجتماعی ازدواج، یک نظریه عام مطرح کردند، به این صورت که: هر قدر تفاوت مثبت  -اقتصادي
تر باشد، فت شده از موقعیت کنونی فرد بیشبین رضایت مورد انتظار از ازدواج و رضایت دریا

). در نظریه مبادله، انسان دائماَ درصدد 1385تر خواهد بود (کنعانی، ازدواج زودرس بیش
هاي اقتصادي، اجتماعی و ست. اصل جستجوي پاداشا هاتر از حداقل هزینهگیري بیشبهره
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ازدواج نوعی تصمیم  براي گیريمیمشناختی در نهاد انسان نهفته است. طبق این نظریه، تصروان

کننده در طول زمان وردهاي شخص ازدواجآها و دستگذاري است که در آن هزینهبه سرمایه
کند. مضیقه ازدواج که یکی از عوامل مؤثر در افزایش سن ازدواج مطرح شد، از واقعیت پیدا می

ضه و تقاضا)، هرگاه در بازار ازدواج، یافت قابل تبیین است. با توجه به ترکیبات مبادله (عراین ره
تري ازدواج شود دختران در سنین پایینتقاضا براي دختران بیشتر از عرضه آن باشد، سبب می

شود و کنند و برعکس، هرگاه عرضه بیشتر از تقاضا باشد، سبب باال رفتن سن ازدواج دختران می
 .کندتعیین می این بازار عرضه و تقاضاي ازدواج است که سن ازدواج را

از ازدواج  صلو منافع حا هاهمواره به ارزیابی هزینه هاانسانشود که در تئوري مبادله، مالحظه می
ختر براي خصوص فرزند دیافته فرزندان بهپردازند. در جوامع سنتی (روستایی) و کمتر توسعهمی

اهاي بنابراین در شرایط سخت و تنگن .کننده و بار اضافی را داردوالدین بیشتر نقش مصرف
و بار اقتصادي خانواده  هاتا از هزینه ،افتندبه فکر ازدواج دخترشان می هابرخی خانواده ،اقتصادي

 یابد.رسی ازدواج یا ازدواج زودهنگام افزایش میبکاهند. در چنین شرایطی پیش
حاظ برابري از ل(و جنس است. ترین بحث، برابري فرصت بین دبرابري جنسیتی، بیشتئوري در 

هاي شغلی، تبا توجه به این دیدگاه، زنان در زمینه فرص )آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی و...
ی (یا گام مردان پیش روند. در نتیجه این برابري جنسیتبهگام ،کنندآموزشی و غیره سعی می

ست ا اينهافتادن سن ازدواج هزی افتد. به تأخیررقابت جنسیتی)، سن ازدواج زنان به تأخیر می
 .مجبورند پرداخت نمایند ،یابی به برابري فرصتکه زنان براي دست

بین دو جنس  نابرابري زیادي ،هاي فرهنگی و اجتماعیدر تمام زمینه ،یافتهدر مناطق کمتر توسعه
سنتی و فقر ي هاها، کلیشهسوادي والدین، پرجمعیت بودن خانوادهفقر مالی، بی .وجود دارد

دهند که زند. والدین ترجیح میهمه به این نابرابري دامن می ،فرهنگی، عقاید قالبی جنسیتی
 .آنها را شوهر دهند ،ها براي ادامه تحصیل دخترجاي صرف هزینههب

 ود.شکه در ادامه به برخی از آنها اشاره می ،داراي پیامدهاي منفی است ،ازدواج زودرس
آیند دنیا میهدختران با نوعی برتري نسبی از نظر بیولوژیک در مقایسه با پسران ببا وجود اینکه 

یعی به دلیل کند، این امتیاز طبها و سوتغذیه مقاوم میو این مسئله، آنان را در برابر عفونت
-بارداري واي متفاوت، فشارهاي بیش از حد ناشی از کار، فقدان تحصیالت کافی رفتارهاي تغذیه

 يهاو ممکن است در معرض رابط ،رود. با ازدواج یک کودكودرس و متعدد از بین میهاي ز
شدت  جنسی اجباري قرار بگیرد و براي او که هنوز از نظر جسمی و جنسی تکامل نیافته، به

طرهاي جسمی، لذا زن باردار جوان با خ .همراه داشته باشدتواند عواقب تهدیدکننده سالمتی بهمی
داراي  متأهل معموالً  انرو است. نوجوانائل جدي روانی و اجتماعی و اقتصادي روبهتکاملی و مس

 هاي زیر هستند:ویژگی
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 فاصله سنی زیاد با همسر  -
 محدودیت حمایت اجتماعی -
 کمتر تحصیالت -
 زیاد براي باردار شدن و حاملگی زودرس  فشار -
 افزایش خطر مرگ و میر مادر و کودك  -
 هاي مقاربتیو سایر بیماري HIVپذیري در برابر آسیبافزایش  -
 انزواي اجتماعی  -
 هاي جدید به رسانه کمتردسترسی  -
 رنداشتن مهارت براي ورود به بازار کا -

ي نرخ تولد این نکته تصادفی نیست که در کشورهاي داراي آمار باالي ازدواج زودرس، میزان باال
(لطفی،  اردهاي بهداشتی وجود دتوسعه، کم بودن اشتغال و مراقبتو مرگ، فقر، پایین بودن سطح 

1389.( 
رگ او در مشوند. بین سن مادر و پذیر مینوجوانان و کودکان در اثر ازدواج زودرس بسیار آسیب

مال مرگ ساله پنج بار بیشتر در معرض احت 14تا  10قوي وجود دارد. دختران  يبارداري رابطه
 19تا  15 سال قرار دارند. این احتمال براي 24تا  20مقایسه با گروه سنی در اثر حاملگی در 

بلکه عالوه  ،این میزان مرگ باال فقط وابسته به سن نیست ،شودسال دو برابر است. البته ذکر می
ي هاراقبتبر عدم تکامل فیزیکی، موقعیت اقتصادي ـ اجتماعی پایین که مانع دسترسی آنان به م

است با افزایش  نیز در این مسئله نقش دارد. بارداري در نوجوانان ممکن ،شودداري میمامایی و بار
ایمان، زسقط، زایمان زودرس، افزایش تولد نوزادان کم وزن، افزایش مرگ و میر قبل و پس از 
ستقالل اافسردگی، خستگی مزمن و مفرط، تحصیالت کم، افزایش حاملگی ناخواسته و ناتوانی در 

 پذیر هستند.سیبشوند بسیار آکنند و باردار مید. لذا نوجوانانی که زودهنگام ازدواج میهمراه گرد
شدیدي  طور طبیعی با فشارهاي روانی، اجتماعی نسبتاًسالی بهعبور از دوران کودکی به بزرگ

شونت خروي رشد نوجوان همراه است. لذا هرگونه استرس اضافی مثل آنچه در ازدواج زودرس و 
و مادري  دهد. ایفاي نقش همسريفشارهاي روانی ـ اجتماعی را افزایش می ،شودایجاد میجنسی 

ر دهد و بهاي روانی قرار میعنوان همسر او را در معرض آسیببراي یک دختر نوجوان به
ی را افزایش گذارد. لذا ازدواج زودرس سالمت روان را تهدید کرده و افسردگشان اثر میارتباطات

 دهد. می
عبارت دیگر ) در پژوهشی به بررسی تأثیر تشکیل خانواده در سنین نوجوانی یا به1383احمدي(

اقدام به ترك تحصیل را در دو سطح فرد و استان  طور ویژهازدواج زودهنگام بر تحصیالت و به
ست. ایران انجام گرفته ا 1379سال  DHSهاي خام پردازد. این مطالعه با استفاده از دادهمی

ساله کشور انتخاب و سپس افراد ازدواج کرده در این گروه سنی  10ـ19بدین منظور افراد مؤنث 
اند. مطالعه حاضر با اذعان به ساالن ازدواج نکرده از نظر ترك تحصیل با هم مقایسه شدهبا هم
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ایی درصد در مناطق روست40درصد در شهر تهران تا  7/7درصد دختران از  20که بیشتر از این

ترین عامل در ، ازدواج زودهنگام را مهماندهسالگی ازدواج کرد18سیستان و بلوچستان قبل از 
 کند.ترك تحصیل زنان ازدواج کرده نوجوان معرفی می

ی زنان ) در پژوهشی به بررسی تأثیر سن ازدواج بر رضایت زناشوی1393( عاصمی و حسینی یزدي
نامه الت پرسشهاي زودهنگام و دیرهنگام به سوازوج با ازدواج 22بدین منظور تعداد  .پردازندمی

ENRICH تواند عامل سن ازدواج به تنهایی نمی ،نتایج پس از تحلیل نشان داد .پاسخ دادند
 کننده رضایت زناشویی باشد.بینیپیش

پردازد. وي میاي به بررسی پیامدهاي سالمتی ازدواج زودرس در زنان ) در مقاله1389لطفی(
هاي ي جنبهدهد و دارارخ می ،بیشتر در بستر فقر و نابرابري جنسیتی ،رسازدواج پیش ،نویسدمی

گیري از فعالیت و برخی از علل آن عبارتند از : فقر پیش ،ستا ، فرهنگی و اقتصادياجتماعی
د منجر توانآبروي خانوادگی و عوامل فرهنگی و اجتماعی ازدواج زودرس میس، حفظ جنسی زودر

ردار و در حین زایمان زودرس، مرگ و میر در مادر نوجوان با ، حاملگی وبه افزایش تعداد فرزندان
مان سخت و افزایش مرگ نوزاد، زای ،ي مقاربتیهاو سایر بیماري HIV، افزایش ابتال به زایمان

 کشی گردد.اي اجتماعی، افسردگی، خودکشی و همسرطوالنی، انزو
 

 روش پژوهش
حوال اهاي ازدواج و زناشویی سرشماري کل کشور و ثبت روش پژوهش حاضر تحلیل ثانویه داده

هاي هو داد 1390و  1385هاي استانی براساس سرشماري کل کشور در سال کل کشور است. داده
رسی ازدواج در این پژوهش با است. شاخص پیش 1390تا  1345کل کشور براساس سرشماري 

 10-14ن و درصد جمعیت ازدواج کرده ساله مردا 15-19استفاده از درصد جمعیت ازدواج کرده 
-14ی رسی ازدواج از تعداد جمعیت ازدواج کرده در گروه سنساله زنان بوده است. درصد پیش

دست آمده است. براي به 100 درساله زنان بر تعداد کل جمعیت همان گروه سنی ضرب 10
 8فاده از ها با استاي و تحلیل عاملی استفاده شده است. استانها از تحلیل خوشهتوصیف داده

 1385رسی ازدواج براي مردان و زنان به تفکیک مناطق در دو سال متغیر که شامل درصد پیش
ر استان هحلیل عاملی براي اند و سپس با استفاده از تاي شدهتحلیل خوشه ،بوده است 1390و 

 ست.رسی ازدواج براي کل کشور ترسیم شده ایک نمره عاملی محاسبه و براساس آن نقشه پیش
 

 هاي پژوهشیافته
اند و در همین ساله ازدواج کرده 20نفر از مردان در سن کمتر از  48145تعداد  1390در سال 

 1385اند. این ارقام در مقایسه با سال ج کردهساله نیز ازدوا 10-14نفر از زنان  39831سال تعداد 
 ،است. پس در پنج سال گذشته نفر گزارش شده 33083نفر و براي زنان  48904براي مردان 
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اما براي زنان افزایش یافته است. نمودار  ،رسی ازدواج براي مردان کاهش چندانی نیافته استپیش
 نشان داده است.را  1390تا  1345رسی ازدواج در کل کشور از سال ،روند درصد پیش ،زیر

 

به تفکیک جنس و مناطق  1390تا  1345رسی ازدواج کل کشور از سال پیشدرصد روند  ):1(دار نمو
 شهري و روستایی

 
نشان داده است. براي  را ي گذشتهدهه 5رسی ازدواج در نوسانات روند پیش، 1نمودار شماره 

 1365درصد در سال  4به  1345درصد در سال  2از رسی ازدواج پیش ،مردان مناطق شهري
اما بعد از آن به نزدیک دو درصد کاهش یافته است و دیگر کاهش چندانی  ،افزایش یافته است

بوده است.  بیشتررسی ازدواج براي مردان مناطق روستایی نسبت به بقیه نداشته است. درصد پیش
درصد در سال  3به  1365درصد در سال  9اما در طی زمان کاهش محسوسی داشته است و از 

از مناطق  بیشتررسی ازدواج براي زنان مناطق روستایی کاهش پیدا کرده است. درصد پیش 1390
افزایش هم پیدا کرده  1390تا  1375هاي اما داراي نوساناتی بوده است و در طی سال، شهري

کاهش یافته است. در کل درصد رسی ازدواج درصد پیش ،اما براي زنان مناطق شهري ،است
 از مناطق شهري بوده است. بیشتردر مناطق روستایی  ،براي هر دو جنس ،رسی ازدواجپیش

1345سال  1355سال  1365سال  1375سال  1385سال  1390سال 

مرد شهري 2 1.88 4.17 1.81 1.75 1.79

مرد روستایی 6.11 8.7 8.89 3.37 3.68 3

زن شهري 1.71 2.1 0.9 1.42 1.26

زن روستایی 2.66 2.93 1.38 2.04 2.82
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هاي ادهبراساس د ،هاي کشوررسی ازدواج در بین استانبراي توصیف بهتر وضعیت پیش ،در ادامه

 ،اياي انجام شده است. براساس تحلیل خوشهکل کشور تحلیل خوشه 1390و  1385سرشماري 
رسی استان نیز پیش 3رسی ازدواج متوسط و استان پیش 9رسی ازدواج کم، استان پیش 19

 مده است.ها در ادامه آاي و جداول توصیفی خوشهاند. نتایج تحلیل خوشهازدواج زیاد داشته
 

 رسی ازدواجهاي کشور براساس شاخص درصد پیشاستان بنديخوشه ):1( جدول شماره

 استان) 19( رسی کمپیش
فهان، چهارمحال و بختیاري، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، کردستان، اص

لرستان، ایالم، تهران، گیالن، خوزستان، فارس، البرز، هرمزگان، 
 جنوبیکرمان، گلستان، بوشهر، یزد، خراسان،غربیآذربایجان

 ن، زنجاناردبیل، آذربایجان شرقی، قم، قزوین، همدان، مرکزي، مازندران، سمنا استان) 9( متوسط رسیپیش
 سیستان و بلوچستان، خراسان رضوي، خراسان شمالی استان) 3(  رسی زیادپیش

 
ها اناست بیشتر اند وها به سه خوشه تبدیل شدهبندي نشان داده است که استانجدول خوشه

را رسی ازدواج ین درصد پیشبیشتر نیز، سه استان .رسی ازدواج در آنها کم بوده استپیشدرصد 
    اند.داشته

 
 رسی ازدواج براي خوشه اولي توصیفی متغیرهاي پیشهاآماره ):2( جدول شماره
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 آماره

 مقدار کمترین 84/0 07/1 88/0 1/1 8/0 19/1 75/0 21/1

 مقدار ینبیشتر 35/2 31/3 67/2 61/2 59/2 07/4 26/2 30/2

  میانگین 57/1 15/2 33/1 60/1 71/1 40/2 15/1 77/1

 معیار انحراف 43/0 66/0 39/0 36/0 61/0 85/0 34/0 32/0

 

بوده، را رسی ازدواج در آنها کم هایی که درصد پیشهاي توصیفی استانآماره ،2جدول شماره 

از دو  کمترتقریباً  ،بر حسب جنس و مناطق ،رسی ازدواجنشان داده است. میانگین درصد پیش

ین مقدار براي استان چهارمحال کمتر ،براي مردان و زنان شهري، 1385درصد بوده است. در سال

 1390براي مردان و زنان روستایی براي استان کرمانشاه بوده است. در سال  و بختیاري بوده و

ین مقدار مربوط به استان ایالم، براي مردان روستایی مربوط به استان کمتر ،براي مردان شهري

 ،کرمانشاه، براي زنان شهري مربوط به استان چهارمحال و بختیاري و براي زنان مناطق روستایی
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هاي مذکور کمترین درصد یلویه و بویراحمد بوده است. در واقع استانگکهمربوط به استان 

براي هر دو جنس به تفکیک مناطق شهري و روستایی را  1390و  1385رسی ازدواج در سال پیش

 اند.داشته
 رسی ازدواج براي خوشه دومي توصیفی متغیرهاي پیشهاآماره ):3( جدول
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   آماره

 مقدار ینکمتر 22/1 60/1 17/1 99/1 13/1 73/1 12/1 41/3

 مقدار ینبیشتر 18/2 03/3 27/2 90/2 14/2 60/3 78/1 10/5

  میانگین 62/1 54/2 53/1 51/2 64/1 60/2 38/1 21/4

 معیار انحراف 32/0 50/0 33/0 33/0 35/0 56/0 21/0 62/0

 
وده رسی ازدواج در آنها متوسط باستان که درصد پیش 9هاي توصیفی آماره، 3جدول شماره 

واریانس  کمی داراي ،هارسی ازدواج در این استاننشان داده است. میانگین درصد پیش ، را است
رصد براي د 21/4تا  1385در سال  ،درصد براي زنان مناطق شهري 5/1از تقریباً  و ي استبیشتر

 در نوسان بوده است. 1390در سال  ،زنان مناطق روستایی
 

 رسی ازدواج براي خوشه سومشیي توصیفی متغیرهاي پهاآماره ):4( جدول
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 آماره  

 مقدار کمترین 18/2 04/4 85/1 93/2 30/2 54/4 79/1 01/3

 مقدار بیشترین 53/4 91/5 30/2 36/3 52/3 57/5 26/2 38/6

  میانگین 04/3 17/5 03/2 17/3 83/2 05/5 04/2 54/4

 معیار انحراف 29/1 99/0 23/0 21/0 62/0 51/0 23/0 7/1

 
را نها زیاد بوده است آرسی ازدواج هایی که درصد پیشهاي توصیفی استانمارهآ ،4جدول شماره 

اند. رضوي بودهشمالی و خراسانبلوچستان، خراسان و ها شامل سیستاناین استان .نشان داده است
درصد در نوسان بوده است. در  5تا  2بین ، متغیر 8رسی ازدواج بر حسب میانگین درصد پیش

رسی ازدواج براي مردان شهري و روستایی مربوط به بیشترین درصد پیش 1390و  1385سال 
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بیشترین درصد  1385استان سیستان و بلوچستان بوده است. براي زنان مناطق شهري در سال 

مربوط استان خراسان شمالی مربوط به استان سیستان و بلوچستان و براي زنان مناطق روستایی 
رسی براي زنان مناطق شهري و روستایی بیشترین درصد پیش 1390اما در سال  بوده است.

 مربوط به استان خراسان رضوي بوده است. ،ازدواج
 

 هارسی ازدواج بر حسب خوشهمیانگین متغیرهاي پیش ):5( جدول
 3 خوشه

 زیاد رسیپیش
 2 خوشه

 متوسط رسیپیش
 1 خوشه

 کم رسیپیش
 خوشه   
 متغیر  

 1385 سال شهري مرد 57/1 62/1 04/3

 1385 سال روستایی مرد 15/2 54/2 17/5

 1385 سال شهري زن 33/1 53/1 03/2

 1385 سال روستایی زن 60/1 51/2 17/3
 1390 سال شهري مرد 71/1 64/1 83/2

 1390 سال روستایی مرد 40/2 60/2 05/5

 1390 سال شهري زن 15/1 38/1 04/2

 1390 سال روستایی زن 77/1 21/4 54/4

 
اده دنشان را رسی ازدواج بر حسب سه تا خوشه میانگین متغیرهاي شاخص پیش ،5جدول شماره 

این ده دهننشان ارقام از میانگین دو خوشه دیگر است. این  کمتراست. میانگین در خوشه اول 
هري در سال استثناء در این زمینه میانگین مردان ش .اندها درست تقسیم شدهکه خوشهباشد، می

 که با بقیه هماهنگ نیست. ،براي خوشه دوم است 1390
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 رسی ازدواجي شاخص پیشهاتحلیل واریانس خوشه ):6(جدول 
 سطح

 معنی

 F داري

 آماره خوشه خطا
 
 

 درجه  متغیر

 آزادي
 مجموع

 مجذورات
 درجه

 آزادي
 مجموع

 مجذورات
 1385 سال شهري مرد 8/2 2 27/0 2 4/10 000/0

 1385 سال روستایی مرد 6/11 2 42/0 2 4/27 000/0
 1385 سال شهري زن 65/0 2 13/0 2 8/4 016/0
 1385 سال روستایی زن 6/4 2 12/0 2 8/37 000/0
 1390 سال شهري مرد 7/1 2 30/0 2 8/5 000/0
 1390 سال روستایی مرد 1/9 2 57/0 2 16 000/0
 1390 سال شهري زن 1 2 09/0 2 1/11 000/0
 1390 سال روستایی زن 23 2 39/0 2 8/57 000/0

 

شان داده ها است. جدول تحلیل واریانس نتحلیل واریانس براساس نمره واقعی استان ،جدول فوق

سطح  و Fباشد. مقدار میها با هم متفاوت میانگین متغیرها براي سه خوشه از استان ،است

 رد.در سه خوشه دا، هانیز نشان از تفاوت بین میانگین شاخص ،معناداري براي هر متغیر

نقشه  ،ستاساخته شده  ،رسی ازدواجبا استفاده از نمره تحلیل عاملی که از شاخص پیش ،در ادامه
صد در ،اندمشخص شده تیرههایی که با رنگ رسی ازدواج براي کشور تهیه شده است. استانپیش
 دصددر ،اندرنگ نشان داده شدههایی که کمست و استانرسی ازدواج در آنها بیشتر اپیش
 بوده است.  کمتر رسی ازدواج در آنهاپیش

د هاي غربی درصرسی ازدواج در آنها زیاد بوده است و استاندرصد پیش ،هاي شرقیاستان
 بوده است. کمتردر آنها  ،رسی ازدواجپیش
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 مرکز آمار ایران 1390و  1385هاي رسی ازدواج کشور بر اساس دادهپیش): 1(نقشه 

 
 گیرينتیجه

به  ،1385نفر در سال  48904رسی ازدواج براي مردان از نتایج نشان داد که پیشبه طور کلی 
ه ب 1385نفر در سال  33083اما براي زنان از  ،کاهش یافته است 1390نفر در سال  48145
شور هاي کرسی ازدواج بر حسب استانپیش درصد افزایش یافته است. 1390نفر در سال  39831

شمالی و هاي خراسانرسی ازدواج زنان در استانپیش درصد 1390در سال  متفاوت بوده است.
یه رضوي بیشتر از بقهاي سیستان و بلوچستان و خراسانرضوي و براي مردان استانخراسان

ل و هاي اردبیرسی ازدواج در استانین نسبت پیشبیشتر 1385ها بوده است. در سال استان
  است. رضوي و سیستان و بلوچستان براي مردان بودهسیستان و بلوچستان براي زنان و خراسان

االي بدرصد  ،رضوي و شمالیهایی مثل سیستان و بلوچستان و خراساندر استان ،رسدنظر میبه
ر مهم متغیر بسیا ،گردد. سطح تحصیالت زنازدواج به عوامل فرهنگی و اجتماعی برمیرسی پیش

رس ازدواج زود ،ي دارندبیشتردر کشورهایی که دختران تحصیالت  .براي ازدواج زودرس است
ت. در از شهري اسبیشتر  ،طور کلی ازدواج زودرس در جوامع روستاییکه بهضمن این .است کمتر

ازدواج  برخی دالیل ،هاي سنتی در ارتباط با خانواده و نظام پدرساالريارزش، زمینه فرهنگی
خت در شرایط س .از علل ازدواج زودرس استدیگر زودرس هستند. فقر و شرایط مادي هم یکی 

تا از  ،تندافها به فکر ازدواج دخترشان میبرخی خانواده ،هاسالیو تنگناي اقتصادي و در خشک
رهنگی، هاي فو گرایش هارسوم و سنت توان گفت فقر،میبکاهند. در مجموع خود بار اقتصادي 

در  ،واناننداشتن سواد و تحصیالت، و نگرانی خانواده در مورد روابط جنسی پیش از ازدواج نوج
 پیدایش و رواج ازدواج زودرس مؤثرند.
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ه ویژه باي ي گستردههاهاي سالم، فعالیتو تقویت خانواده رسی ازدواجبراي حل مشکالت پیش
ایش سن ها با افزباید صورت گیرد. دولت ،رسی در آنها زیاد استهایی که درصد پیشاستاندر 

ناسب، باال ماالجرا کردن آن، افزایش دسترسی دختران به تحصیالت، اشتغال قانونی ازدواج و الزم
وانند در تمی ،قرزداییهاي فاجراي سیاست و بردن آگاهی جامعه درباره عوارض ازدواج زودرس

قوق حهاي مردم نهاد و حامیان از طرفی فعالیت انجمن .جهت بهبود وضعیت زنان تالش کنند
رسی مشکالت پیش هاي آموزشی مبتنی بر حقوق کودك نیز در کاهشي برنامهکودك در توسعه

  مؤثر باشد. تواندمی ،ازدواج
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 هاي سیاسینظام ثبت احوال عراق و آزمونی در ناآرامی
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 چکیده
ام نظ ، یک تحلیل دقیق از وضعیت2003، چند سال پس از پایان عملیات نظامی 2011در سال 

هاي ترکیبی، شامل مصاحبه با ثبت احوال عراق انجام گرفت. این مطالعه با استفاده از روش
ي اسناد، نقشه برداري و تحلیل اندرکاران کلیدي در نظام ثبت احوال عراق، مشاهده، مطالعهدست

ر ي گذشته دهایی که در طی سه دههخأل در نظام ثبت احوال عراق انجام شد. علی رغم جنگ
ي دست که نظام ثبت احوال عراق تا حدود زیاد ،عراق تجربه شده است، این مطالعه نشان داد

لی نابود نخورده و کارآمد است. با توجه به اینکه نظام ثبت احوال عراق در طی جنگ به طور ک
رسی قرار شد، این مقاله دالیل برگشت پذیري و ترمیم پذیري نظام ثبت احوال عراق را مورد بر

 دهد.هایی را به دست میدهد و از این طریق آموزهمی
 

 عراق، نظام ثبت احوال، جنگ.واژگان کلیدي: 
 
 
 
 
 

                                                 
 مدیریت اطالعات سالمت، کالج علوم کاربردي پزشکی، دانشگاه دمام، عربستان سعوديگروه تکنولوژي و  .1
 . کارشناس دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت2
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 مقدمه
هاي حکومت از جمله نظام ثبت احوال که براي عموماً بر تمامی حوزه ،هاي مدنیها و نزاعجنگ

هاي گذارد. ناآرامیتأثیر میگیرد، مرگ و میر، ازدواج و طالق مورد استفاده قرار می ثبت والدت،
، حتی چندین دهه با مشکل نظام ثبت احوال را چندین سال ،تواندها میوجود آمده از جنگهب

، نتایج ه استاي که یونیسف در مورد تأثیر جنگ بر ثبت والدت انجام دادرو کند. در مطالعههروب
 دست آمد: زیر به

شود، نظام ثبت عملکرد مؤسسات آن منجر می وقتی جنگ به فروپاشی نظام دولتی و شکست«
هاي طوالنی بود شود. درگیرياسناد (سوابق) والدت نیز نا ،رود و ممکن استاحوال نیز از بین می

تواند به صورت دائمی کارکرد نظام ثبت احوال را مختل کند و یک خأل نهادي مدت مسلحانه می
 .»)2007یونیسف(مرکز تحقیق اینوسنتی  از خود بر جاي بگذارد.

عیین سنگ بنایی براي فراهم نمودن اسناد هویتی و ت ،گونه که ایجاد نظام ثبت احوالهمان
تواند به تهدیدي جدي براي ثبات ملی پس از جنگ شهروندي است، اختالل در چنین نظامی می
فتن موجب از دست رو  شودواجه میثباتی سیاسی ممنجر شود. زمانی که یک کشور با جنگ و بی

هاي اصلی را تهیه و در از گواهی یونوشتر ،شود، اداره ثبت احوال کارآمداسناد هویتی مردم می
دیگر  ،ها از بین بروددهد. اما زمانی که ادارات ثبت احوال در طی نا آرامیاختیار مردم قرار می

 ،هاشدید تنششود. این امر موجب تامکان تهیه کپی از اسناد هویتی شهروندان بسیار محدود می
ي حاضر نگاهی به نظام ثبت احوال و آمار مقاله ،شود. در این زمینهدر ادعاهاي شهروندي می

رخ داده  2000ي ها و اختالفات مدنی که در طی دهه) در عراق با توجه به جنگCRVSحیاتی (
 حداست، دارد. این مطالعه بر اساس یک ارزیابی با حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل مت

)UNFPA(،  در عراق انجام شده است. روش شناسی متداول در این مأموریت  2011در سال
ها با بازیگران کلیدي نظام ثبت احوال عراق، مشاهدات از اي از مصاحبهارزیابی شامل مجموعه

باشد. گزارش نظام ثبت احوال و آمار حیاتی، مطالعه اسناد مرتبط، نقشه برداري و تحلیل خأل می
قاله درصدد م). این 2011(باح  دهدمبناي این مقاله را تشکیل می ،نویسندگانتهیه شده توسط 

ی نظام ارائه برآوردهاي مرگ و میر ناشی از جنگ در عراق نیست، در عوض این مقاله به بررس
اي به نظام ثبت هثباتی، تمرکز دارد. این مقاله نگاه ویژثبت احوال و آمار حیاتی عراق در شرایط بی

تواند مورد استفاده هاي این مطالعه میدارد. یافته 2000ي آمار حیاتی عراق در طی دههاحوال و 
 قرار گیرد. CRVSسایر کشورها در فرآیند اصالح و توسعه مجدد 

) CR/VSي توصیف دقیقی از چگونگی کارکرد نظام ثبت احوال و آمار حیاتی (با ارائه این مقاله
آید. می 2003ع سال طی وقای CR/VSیحی کیفی از نظام شود. در ادامه توضعراق آغاز می

 شود.گیري حاصل مینتیجه گرفته وها مورد بحث قرار سپس یافته
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 چگونگی کارکرد نظام ثبت احوال و آمارحیاتی در عراق
ت ) و یک منطقه که دولمحافظةاستان ( 18دولت فعلی عراق از یک دولت فدرال که شامل 

یتخت ). در این سیستم بغداد هم پا1(شکل نام دارد، تشکیل شده است) KRGمرکزي کردستان (
شود. نظام پذیرفته شده براي ثبت والدت و مرگ و میر هاي عراق محسوب میو هم یکی از استان

)، ءقضا)، منطقه (ةناحی( ي آن از ناحیهکه سیطره ،باشددر عراق بیمارستان محور می
 اما تسهیالت د. گرچه این سیستم مبتنی بر بیمارستان است،باشاستان و در نهایت تا بغداد می

کند. یمالزم را در خصوص والدت و مرگ و میرهاي واقع شده در خارج از بیمارستان هم فراهم 
 ها در خانه، ماماهاي ثبت شده (رسمی) متعهد به گزارش واقعه هستند. در خصوص وقوع والدت

 
 http://www.smartraveller.gov.au/zw-cgi/view/Advice/Iraq?template=~map منبع:

 ): نقشه جغرافیایی فعلی عراق1شکل (
 

یاتی حرویدادهاي هر مرکز بهداشت (خصوصی یا دولتی) موظف به ارسال تعداد کل آمار ماهانه 
هاي ثبت هبچبه بخش آمار وزارت بهداشت است؛ در پاسخ، بخش آمار به تعداد مورد نیاز کتا

)registration booksرم است.ف 25هر کتاب داراي شماره سریال و شامل  کند.) ارسال می 
براي وضع حمل دهد. هنگامی که مادر بیمارستان آماده سازي ثبت والدت را قبل از تولد انجام می

دنیا شود. پس از بهشود، به او همراه داشتن اسناد هویتی خود و پدر (مولود) توصیه میپذیرفته می
شود. مادر مدارك شناسایی ثبت انجام می ،آمدن مولود، در بیشتر موارد قبل از ترك بیمارستان

فرزند هنگام تولد مجاز  نام گذاري ،کند. در فرهنگ عراقرا نشان داده و نام فرزند را مشخص می
حتی اگر بعداً مراسمی برگزار شود. مأمور ثبت جزئیات (هویتی) والدین و نوزاد را در گواهی  ،است

 صحیفھ ي(ثبت خانوادگی)، شماره سجل يکند. از سند هویتی والدین شمارهوالدت وارد می

http://www.smartraveller.gov.au/zw-cgi/view/Advice/Iraq?template=%7Emap
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شود. ت (مولود) درج می(اداره ثبت احوال محلی) در گواهی والد دایره(صفحه خانوادگی) و 

کند. این اطالعات بعداً توسط این موضوع یک پیوند در امور اداري بین والدین و نوزاد ایجاد می
کند و هر فرم، شود. مأمور ثبت اطالعات را در چهار مرحله وارد میي ثبت احوال استفاده میاداره

جریان  3ست. شکل ا ینشان داده شده است، داراي نقش مشخص 2همان طور که در شکل 
 دهد.صورت یک نمودار نشان میعراق به CRVSها را در نظام اطالعات و گزارش

ي سبز رنگ). معموالً والدین شود (نسخهکننده یا والدین تحویل داده میها به اعالمیکی از نسخه
ي نسخه (نسخهکنند. آخرین گواهی والدت را، اغلب بالفاصله پیش از ترك بیمارستان، دریافت می

ماند. هنگامی که آبی رنگ) در مرکز بهداشت یا در قسمتی که گواهی صادر شده است، باقی می
ها ده)، نسخههاي استفاده نششود (با حذف کلیه نسخهي آبی بسته میي حاوي نسخهکتابچه
اي تولید آمار هاي مورد استفاده برشوند. فرمداري میبندي شده و در بایگانی بیمارستان نگهدسته

اي به بخش آمار صورت دستهبه ،هاي زرد رنگ تکمیل شدهزرد رنگ است. نسخه ،حیاتی
) براي ضبط FoxProپرو (افزار فاکسهاي جداگانه در نرمگردد. برنامهبیمارستان ارسال می

هاي دهرویداد، داشود. براي هریک از این سه زایی استفاده میهاي) والدت، مرگ و میر و مرده(داده
هاي ماهانه هاي کیفی، دادهشود. پس از انجام کنترلطور جداگانه در یک پوشه ذخیره میماهانه به
به بخش  ،هاي زرد رنگها به همراه نسخهديشود. سیداري مییی کپی و نگههاCDبر روي 

ها در همان ديیهاي دیگري از سشود. نسخهآمارهاي حیاتی ملی در وزارت بهداشت ارسال می
هاي ذیربط به هاي متعاقب توسط فرمانداريشود. پیگیريداري میبخش مدیریت بهداشت نگه

اند، ثبت ها به سیستم وارد نشدهاطالعات آن مانده که قبالًهاي باقیآید و در پی آن فرمعمل می
گواهی والدت را ز آرشیو در بخش آمار همان بیمارستان که هاي زرد رنگ پس اگردند. فرممی

)، ادغام MS Excelافزار اکسل (ها به نرمادهدشود. پس از انتقال داري میصادر کرده است، نگه
بندي شده و براي قالب ،هاي استانداردصورت جدولشود و نتایج بهو تجزیه و تحلیل انجام می

 گیرد. نه مورد استفاده قرار میهاي ماهانه و ساالانتشار گزارش
ي سفید رنگ است. پس از تکمیل، این فرم صلی مورد استفاده در فرآیند ثبت احوال، نسخهفرم ا

گردد. هر دفتر هاي دولتی و خصوصی بطور مستقیم به دفتر محلی ارسال میتوسط بیمارستان
یی را از ماماهاي هاي جغرافیایی است. در خصوص والدت، دفتر همچنین فرممسؤل یک منطقه

میر) وکند. در دفتر (براي مرگهاي غیر رسمی دریافت میهایی را از سوي ماماهرسمی و اعالمی
گردد: شماره سریال، نام، جنس، نام پدر، نام ورود اطالعات به صورت دستی به قرار زیر ثبت می

ین نیز مادر، دین، تاریخ مرگ، آدرس، علت مرگ، ناحیه و توضیحات. ثبت والدت و ثبت سقط جن
ي شود، و از آنجا به ادارهي آمار ارسال میها به ادارهد. پس از ورود جزئیات ثبتی، فرمشوانجام می

 شود. ثبت احوال واقع در وزارت کشور عراق فرستاده می
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 هاي ثبت والدت: چهار نسخه از فرم)2( شکل

 
مسؤل به روز رسانی کلیه وقایع حیاتی (والدت، مرگ ومیر، ازدواج و طالق)  ،دفتر ثبت احوال

مصوب سال  65، به نام قانون متمم شماره VSاست. آنها تحت همان قوانینی که حاکم بر نظام 
که  ،نیز وجود دارد 1995صادره  42عالوه بر این فرمان شماره فعالیت دارند. باشد، می ،1972
 دهد.ي تغییر نام و تاریخ تولد را میاجازه
ي (اداره دایرة اي تحت عنوانبندي شده و به ادارهها پس از وصول در ثبت احوال، طبقهفرم

ل محلی، شوند. در اداره کثبت احوال محلی) که در گواهی والدت ذکر شده است، ارسال می
شود: شماره سریال، نام، عنوان، نام پدر، اطالعات زیر به صورت دستی در خصوص ثبت وارد می

نام مادر، جنس، رابطه با سرپرست خانوار، شغل، سطح سواد، دین، تاریخ تولد، محل والدت و 
 ي مخصوص خانواده، که توسط سه قلم اطالعات ذکر شده درتاریخ ثبت. این اطالعات در صفحه

ي خانواده) و دایره (اداره ثبت احوال باال یعنی: شماره سجل (رکورد خانواده)، صحیفه (صفحه
گیرد. وقایع حیاتی که براي هر یک از اعضاء خانواده روي شود، قرار میمحلی) شناسایی می

 شود. این کار تا زمانی ادامه دارد که کودك ازدواجدرج می "ي خانوادهصفحه"در این  ،دهدمی
ي جدید براي او ایجاد "ي خانوادهصفحه"کند و زندگی خود را تشکیل دهد، در این مرحله یک 

کشد. شود. از طریق این نظام خالق، پیدا کردن سوابق هر شخص کمتر از پنج دقیقه طول میمی
شود: هویت ثبت احوال، هویت ملی و هویت مکانی سه قلم هویت تولید می ،از این نظام شناسایی

، 2011سال است. از آوریل سال  20داري اسناد در ادارات محلی ي نگه(موقعیت مسکن). دوره

رنگ فرم سفید  
)نسخه ثبت احوال(  

 نسخه زرد رنگ
)نسخه آمارحیاتی(  

 نسخه سبز رنگ
)کنندهنسخه اعالم(  

 نسخه آبی رنگ
)نسخه بیمارستان(  
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اداره کل که در دولت محلی  30اداره کل ثبت احوال در عراق وجود دارد، از جمله  275تعداد 

 ).2011کردستان قرار دارد (باح 
شود، تا آنکه دفتر پر شود (هر دفتر اطالعات هر واقعه به صورت پشت سرهم در دفتر ثبت وارد می

ي مرکزي ارسال خانواده را دارد). سپس دفتر براي اسکن شدن به اداره 200گنجایش اطالعات 
س فرستاده ي محلی پداري در بایگانی به ادارهشود. وقتی اطالعات اسکن شدند، دفتر براي نگهمی
که دفاتر خود را براي اسکن ارسال  ،شودي بعدي ارسال میگاه درخواستی براي ادارهشود، و آنمی

گیرد، و بنابراین وقتی دوباره نوبت به ها به نوبت انجام میکند. به این ترتیب، اسکن مدارك اداره
ي اسکن شدن خواهند آماد رسد، دفاتر جدیديمی ،که اولین دفاتر را تحویل داده بود ییااداره

توان آید. با این توضیحات، میبود. معموال کار اسکن کردن به روز است و انباشت دفاتر پیش نمی
) FBMPR1نظام ثبت عراق را نظامی از نوع ثبت دستی احوال جمعیت با محوریت خانواده (

ظام ثبت به اطالعات ي حیاتی (والدت، فوت، ازدواج و طالق) در این نتوصیف نمود. هر واقعه
گیرد، شود. با توجه به اینکه ثبت وقایع به صورت الکترونیکی صورت نمیخانواده لینک می

شود. این فاصله زمانی، متغیر است و ولی با یک فاصله زمانی، انجام می ،سازي آنی نیستهنگامهب
ي ي خانوادهدر صفحهبه منظور ثبت  ،به مسیر طی شده از ثبت واقعه تا وصول گواهی به دایره

شود، بلکه ها حذف نمیمورد درگذشتگان، ردیف اطالعات آنربط در دفتر ثبت بستگی دارد. در ذي
 ،شودباشد. فایل بسته نمیي فوت او میدهندهکه نشان ،شوداضافه می "م"در کنار آن ردیف حرف 

 شود.چون گاه به گاه جزییات سایر اعضاي خانواده به آن اضافه می
وجود دارد.  1947تا  1934ها (اسناد) از اي براي پروندههاي جداگانهآرشیو ،ي مرکزيدر اداره

داري براي حفاظت از اسناد نگه هاي بایگانی مورد استفادههاي ایمن با روشها در اتاقآرشیو
داري هایی نگهدياسکن شده و بر روي سی ،1957تا  1948هاي شود. اطالعات مربوط به سالمی

هارد  ، در1957)، تصاویر اسناد اسکن شده از سال 2011اند. تا زمان نگارش مقاله (شده
رد ها استان یک 13شود. براي هر یک از ترابایت نگهداري می 2هاي اکسترنال با ظرفیت دیسک

ت مشکالت پشتیبان وجود دارد، اما به عل 1978دیسک اکسترنال وجود دارد. از اطالعات تا سال 
 است.  گیري صورت نگرفتهپشتیبان 1978بعد از سال  ،کمبود کارمند

پذیرد. مدیر کل هاي ماهانه در بغداد براي مدیران ثبت احوال ادارات صورت میدر نهایت، مالقات
 دهد.ثبت احوال ساالنه یک بازدید از هر یک از ادارات خارج از بغداد انجام می

 
 

                                                 
1. family-based manual population register 
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 ر نظام آمار حیاتی و ثبت احوالب 2003تأثیر عملیات نظامی سال 
را براي  تمام سعی خود ،، پرسنل ادارات ثبت احوال در بغداد2003در خالل عملیات نظامی سال 

مدت مأموران  عنوان نمادهاي هویت عراقی انجام دادند. در طول این ها بهمحافظت از پرونده
دست در مقابل دادند. مأموران اسلحه بهچندین اقدام را براي حفاظت از سیستم ثبت احوال انجام 

هایشان بردند و داري به خانهگهها را براي نادارات (ثبت احوال) مستقر شدند و برخی از آنان فایل
تر شدن شرایط، ها را در مناطق روستایی پنهان نمودند. بعد از پایان جنگ و امنتعدادي از فایل

 برگردانده شدند.هاي مربوطه ها به ادارات و بخشپرونده
اس این آرشیو آرشیو ثبت احوال در بغداد در امان ماند. پس از آن، براس ،هااز طریق این تالش

ین کارت ینی براي ازیگتوانستند جا ،کسانی که کارت شناسایی هویت خود را از دست داده بودند
ین زیگاز آرشیو نسخه جا ،هایی که دفاتر ثبت احوال از بین رفته بودنددر فرمانداري ،فراهم کنند

ها تخریب شد و غارت رفتند، برخی از زیرساختداده شد. در سطح آمار حیاتی برخی از دفاتر به
 ،هاختهمراه تخریب زیرسابرخی از پرسنل بهداشت و درمان مفقود شدند. مفقود شدن پرسنل به

 ،ه بعدب 2007 از سالدر پی داشت.  2007اثر منفی در ثبت وقایع حیاتی از شروع جنگ تا سال 
ثبت وقایع حیاتی  2011ز سال اکه ، توان ادعا نمودآرامی بهبود یافته است. مینظام آمار حیاتی به

 به روند عادي خود بازگشته است. 
 

 بحث
اتخاذ شده  CRVS)، مدل الگوي 2002بندي پیشنهادي سازمان ملل متحد (طبق نظام طبقه

) تحت نظارت وزارت CRخش ثبت احوال(بهاي دوگانه است. نهاددر عراق، نظامی متمرکز با 
ندین ) تحت نظارت وزارت بهداشت قرار دارد. اما نظام عراق چVSکشور و بخش آمار حیاتی (

و  CRبین مسیر  CRVSفرد نیز دارد. نخستین ویژگی این است که در نظام هویژگی منحصر ب
هاي متعددي از که نسخه ،آیدوجود میهامکان بجدایی وجود دارد. با این شیوه این  VSمسیر

مستند شوند و لذا امکان پردازش موازي اسناد  ،ختلفهاي والدت و مرگ و میر از مسیرهاي مفرم
ترتیب آمار حیاتی را آید. بدینوجود میهب CRVSدر نظام  VSو  CRدر دو بخش متفاوت 

آمار  ،هایر نظاماندك پردازش نمود. در ساطور مستقل از نظام ثبت احوال در زمان هتوان بمی
 CRها مراحل مختلف مسیر خود را در نظام که فرم ،توان پردازش نمودحیاتی را فقط زمانی می

، قبل از 1990ي کامل کرده باشند. این وضعیت مشابه نظام حاکم در آفریقاي جنوبی در دهه
 ).2009است (باح  انجام اصالحات در نظام آن کشور
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 نمودار جریان اطالعات و کاغذ در نظام ثبت احوال و آمار حیاتی عراق ):3( شکل
  

ستان محلی گزارش می کند و اعالم کننده، رخداد (والدت یا فوت) را در بیمار
 شودیک فرم در چهار نسخه تکمیل می

 ي آبی رنگنسخه ي زرد رنگنسخه ي سبز رنگنسخه ي سفید رنگنسخه

ـــال به دفتر محلی از طریق  ارس
 کانال رسمی

ــه اعالم کننــده  تحویــل ب
 ي والدین)(نسخه

ست  ارسال به بخش آمار بیمارستان شت یا در د در مرکز بهدا
 .ماندي گواهی میصادر کننده

عات وارد شــــده در دفتر  اطال
بار  ید اعت تأی ـــکن و  بت، اس ث

 .شودمی

به اداره ـــال  مارهاي  ارس کل آ
 حیاتی

 

به اداره بت ارســــال  ي ملی ث
 احوال (وزرات کشور)

 

ی ي) محلي (دایرهبرحسب اداره
ماره  ـــ چه در ش با آن ناظر  مت

بندي شده شناسایی است گروه
شدن در دفتر ثبت  و براي وارد 

 شودآنجا به آن دایره ارسال می
 

هنگامی که دفتر ثبت پر شـــد، 
ي براي اسکن دیجیتالی به اداره

 .شودمرکزي ارسال می
 

ـــکن یک به یک صـــفحه ها اس
شده و دفترچه براي بایگانی به 

ل (دایره) ارســــاي محلی اداره
 .شودمی

 

گانهبرنامه براي ثبت  FoxProاي به زبان هاي جدا
ستفاده میوالدت، وفات و مرده شوند. براي هر زایی ا

ي یک از این ســـه رخداد، اطالعات هرماه در پوشـــه
 .شوداي ذخیره میجداگانه

 

ـــی هاي ماهانه بر هاي کیفی انجام گرفته و دادهبررس
 .شوندذخیره می CDروي 

 

CDهاي زرد رنگ به بخش آمارهاي ها به همراه فرم
هاي دیگري از شــوند. نســخهحیاتی ملی ارســال می

CDشوندها در همان اداره کل سالمت نگهداري می 
 

جام پیگیري نداريپس از ان ما ـــط فر هاي ها توس
ـــدذیربط فرم ، اندههاي باقیمانده که هموز ثبت نش

 متعاقباً ثبت می شود.
 

هایی در بخش هاي زرد در این مرحله در آرشیوفرم
ـــادرکننده ـــتانی ص ها ي گواهیآمار همان بیمارس

 .شوندنگهداري می
 

شده، در آنجا یکپارچه و داده سل منتقل  ها به اک
هاي استاندارد تحلیل شده و نتایج در قالب جدول

 .گیرندقرار می
 

 نههاي ماهانه و یک گزارش سالیاانتشار گزارش
 

سخه هاي آبی زمانی که دفتر ن
ي ســفید (در حالی که نســخه

ته شـــد،  ـــ ندارد) بس خالی 
 شوند.بندي و آرشیو میخوشه
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اي شدن این دو بخش مجزا با دهد که رایانهدست میچنین این امکان را بهجدا بودن مسیرها هم
 CRبسیار بیشتر از بخش  ،VSاي بودن در بخش سطح رایانه هاي متفاوتی صورت گیرد.سرعت

ي ورود داده (در محیط ویژوال فاکس پرو) از چند سال برنامه VSطور مثال در بخش هباشد. بمی
هاي اي این برنامه شامل گویهه بود. فرم رایانهصورت داخلی در اداره بهداشت ایجاد شدقبل به

باشد. براي بسیاري از متغیرها منو بصورت انتخاب گزینه متناظر از گواهی والدت یا مرگ و میر می
 ها افزایش یابد. تا سرعت ورود داده،طراحی شده است 

در صورت گم شدن  شود. بنابراینداري میدر چندین محل نگه ،هایی از هر فرمکه نسخهدوم این
گیرد. درعین حال جعل اسناد نیز دشوار سهولت صورت میهایی از آن، بهیابی به نسخهفرم، دست

رار فرد نظام عراق این است که خانواده در محور نظام ثبت قاست. سومین ویژگی منحصر به
ر و آن را دشود گیرد و نه فرد. این دو ویژگی اخیر موجب حفظ دوام و پیوستگی نظام میمی

به این سو عراق سه جنگ را تجربه  1980ي سازد. از دههمقابل اختالالت ناشی از جنگ مقاوم می
روي  با کویت 1991تا  1990با ایران بود، جنگ دوم  1988تا  1980کرده است. جنگ اول از 
اي فرقه هايتنیروهاي آمریکایی و ائتالف بود. با توجه به خشون با ،2003داد و جنگ سوم در سال 

توان گفت که جنگ سوم تا به آغاز شد، می 2003که بالفاصله پس از عملیات نظامی سال 
اي کاهش یافته است. طور قابل مالحظه) هنوز پایان نیافته است، گر چه شدت آن به2012امروز(

خورده باقی مانده است و قابلیت نعراق عمدتاً دست  CRVSها نظام ي این جنگعلیرغم همه
و دیگران که  Burnhamطالعات گیري اساسی را مکارکردي خود را حفظ کرده است. این نتیجه

دود حنیز تا  ،صورت گرفت 2003بر روي مرگ و میر در عراق پس از حمله نظامی  2006در سال 
مورد مرگ و میر گزارش شده در  545ه از ک ،کند. در آن مطالعه نشان داده شدزیادي تأیید می

ها بر اساس درصد) گواهی فوت صادر شده است. تفکیک این داده 9/91مورد ( 501براي  ،مطالعه
بل از قمورد فوت  77درصد از  2/92دوران پیش و پس از تهاجم نشان داد که گواهی فوت براي 

). انجام Kane 2007شده بود ( مورد فوت پس از تهاجم صادر 469درصد از  7/91تهاجم و 
) P=0.877( %5نشان داد که این تفاوت در سطح معنی داري  ،هابراي تفاوت بین نسبت Zآزمون 

بر جاي  ،تاز لحاظ آماري قابل اغماض است. به عبارت دیگر جنگ تأثیر معنی داري بر فرآیند ثب
 نگذاشته است.

غالبا به صورت دستی مدیریت  CRعراق مشغول به کار است، بخش  CRVSاز زمانی که نظام 
هایی، باید به منظور تأمین نیازهاي جامعه، و هماهنگی با حرکت جهانی شده است، و چنین نظام

هاي اي نمودن نظاماي شوند. مسیرهاي زیادي براي رایانهرایانه ،الکترونیک هاي دولتبه سوي نظام
CRVS انتخاب بهترین مسیر براي نظام وجود دارد. مسأله ،CRVS ت سا عراق است. بدیهی

باشد و  CRVSهاي هاي مثبت نظامکه بهترین مسیر، مسیري است که قادر به حفظ ویژگی
ین هزینه شود. مقابله با کمترترین زمان و با اي شدن نظام در کوتاهزمان، منجر به رایانههم

) و آموختن از 1998ها، طبق طراحی سازمان ملل (مشکالت، مستلزم آموختن از بهترین رویه
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یا  ،خود هستند CRVSهاي اي کردن نظامست که در حال رایانها تجربیات کشورهاي مشابهی

 هیچ کشوري دقیقاًآن است که نظام  CRVSاند. مشکل اصلی در نظام این کار را به پایان رسانده
هاي عراق ویژگی CRVSهاي بخشی وجود دارد. نظام مشابه دیگري نیست و تنها شباهت

هاي اعالم والدت ي فرمهاي چندگانهمشترکی با نظام ترکیه (ثبت خانواده) و نظام کویت (نسخه
محل "ظام، مستقر بوده است. در آن ن 1920ي و فوت) دارد. در ترکیه، نظام ثبت خانواده از دهه

ي اعضاي خانواده یکسان است و اشاره به محل پیدایش خانواده ثبت براي همه
اي شدن نظام ثبت ترکیه هاي رایانه). این اطالعات در طول سالBozbeyoglu 2011: 69("دارد
 هاياي شدند، و به نظامرایانه 1999-2002ي ها در بازههاي کاغذي خانوادهاند. پروندهماندهباقی

، شناسایی الکترونیکی 2007ي شناسایی متصل شدند. در سال تشخیص هویت از طریق شماره
). کویت، با این که نظام ثبت خانواده ندارد، اما Bozbeyoglu 2011به طور آزمایشی اجرا شد (

هاي والدت و فوت هاي اعالم دارد. پنج نسخه از فرماز فرم هاي چندگانهنظام تکمیل نسخه
 شوند:زیر تکمیل می صورتبه

دت یا مرگ و طور مستقیم به اداره ثبت مرکزي جهت صدور گواهی والهها باولین نسخه از فرم
ي دوم به مقام اطالعات مدنی جهت اضافه نمودن تعداد والدت بر گردد. نسخهمیر ارسال می

المت یاتی و سي سوم به بخش آمار حگردد. نسخه.... ارسال می.جمعیت و صدور کارت شناسایی
گردد. چهارمین نسخه به هاي ثبتی حیاتی ارسال میبندي و انتشار دادهجهت پردازش، جدول

مرکزي جهت  که باید این نسخه را به قسمت ثبت ،گرددخویشاوندان مولود یا متوفی تحویل می
 شودداري میستان یا کلینیک نگهي پنجم در بیمارصدور گواهی ارائه کنند. نسخه

 )Shah et al. 1992:2.( 
شمند به کارت شناسایی هو 2009از سال  که ،داراي اسناد هویت ملی است 1988کویت از سال 

سازي نظام تواند نوینتغییر یافته است. با اقتباس از تجربیات کشورهاي ترکیه و کویت، عراق می
به فردش استوار است،  حصري خصوصیات منکه بر پایهثبت احوال و آمار حیاتی خود را، در حالی

 با موفقیت به انجام برساند.
 

 گیرينتیجه
گرا را داراست. قوانین اجزاء یک نظام عمل ،نظام ثبت احوال و آمار حیاتی در عراق پس از جنگ

خوبی تعریف شده در این خصوص ایجاد و ساختارها و مسیر جریان اطالعات (کاغذ) در آن به
هاي استاندارد سال دارد. فرم 40احوال و آمار حیاتی قدمتی حدود  است. قوانین حاکم بر نظام ثبت

ها موجود کنندههاي مختلف اعالمها براي گروههستند و قواعد مربوط به تکمیل آندر دسترس 
ي معین وجود دارد. پس از تکمیل هایی براي عدم تکمیل فرآیند ثبت در یک دورهاست. مجازات

هاي رسمی شود. نسخهصله پس از رویداد یا طی چند روز صادر میها بالفافرآیند ثبت، گواهی
کند. این اسناد سرانجام وارد ها داراي یک مسیر مشخصی رسمی است که از آن پیروي میفرم
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که ثبت به صورت شوند. با وجود اینگذاري (اندیکس) شده و بایگانی میدفترهاي داراي نمایه
فرد آسان است. در مقایسه ههاي منحصر به دلیل استفاده از نمایهشود، بازیابی آن بدستی انجام می

ي گذشته رغم سه جنگ که در طول سه دههبا وضعیت کشورهاي دیگر پس از جنگ، این نظام به
در عراق تجربه شده است، تا حدود زیادي دست نخورده باقی مانده است. براي مثال، بررسی نظام 

 دست داده است:مشاهدات زیر را به، 2012ثبت احوال در کوزوو براي سال 
ریزي شد. از از زمان پایان جنگ در کوزوو، وضعیت ثبت احوال بر اساس یک قانون پیچیده پایه

هاي زمانی هاي اداري، تصویب و در دوره، مقررات بیش از حد، قوانین و دستورالعمل1999سال 
اظ کاربرد منجر به عدم هماهنگی از لح ،لمختلف صادر شد. در نتیجه، عدم تثبیت نظام ثبت احوا

ي ثبت در اداراتی که مسؤل ثبت احوال هستند، شده است (برنامه حقوق مدنی نواخت رویهیک
2012:5.( 
هاي مختلفی براي دیگر کشورهاي در حال توسعه، که در که پیام ،توان گفتبندي میدر جمع

پیام  تی خود هستند، وجود دارد. نخستینحال تالش براي توسعه نظام ثبت احوال و آمار حیا
 گذاري براي حفظدر حقیقت سرمایه CRVSگذاري در نظام درك این واقعیت است که سرمایه

) CRباشد. دوم اینکه اتخاذ روش پردازش موازي در مسیرهاي ثبت احوال (و ارتقاء هویت ملی می
شود. سوم ) میCRVSحیاتی () موجب ساده شدن نظام ثبت احوال و آمار VSو آمار حیاتی (
ي پشتیبان (ذخیره سازي) موجود باشند، تا هر گونه فقدان در اسناد هاي چندگانهاینکه باید نظام

هارم، براي اینکه نظام چکرد.  یگزینهاي پشتیبان جاثبت احوال را بتوان با استفاده از نسخه
CRVS  هاي اصالح تبدیل شود، باید فرصت ثبات در دراز مدتبابه نظامی با قابلیت پذیرش باال و

اي که حداکثر گونهبه ،) موجود را کشف نمودCRVSو تنظیم نظام ثبت احوال و آمار حیاتی (
اي ترین شکل رایانهدر آخر، مطلوب سازگاري را با شرایط بومی و فرهنگی کشور داشته باشد.

 ریزي دقیق است.امهبندي شده و با برن، انجام آن به صورت مرحلهCRVSکردن نظام 
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 )1390-1345( تاریخی تحول ازدواج در ایران يمطالعه

 
 1زهرا ناجی اصفهانی

 2رضا نیلی احمدآباديعلی
 

 چکیده
شناختی در ارتباط دیالکتیکی با تحوالت گیري خانواده است. تغییرات جمعیتازدواج، مجراي شکل

هاي مختلف دهد و به همین نسبت ازدواج نیز در دورهاجتماعی، خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می
هاي رهدو به توصیف تحوالت ازدواج در است. این مطالعهتاریخی متأثر از عوامل جمعیت شناختی 

ي پیش از انقالب، پس از انقالب، سالی، در مناطق شهري و روستایی و در چهار دورهجوانی و میان
در رابطه با تحوالت ازدواج  که است ها حاکی از آندوره سازندگی و دوره اخیر پرداخته است. یافته

، بعد وضعیت تجرد توان دو بعد را از هم تفکیک کرد: وضعیت تجرد و درصد تغییرات تجرد. ازمی
سال شهري و روستایی به طور کلی رو نسبت افراد هرگز ازدواج نکرده در بین زنان جوان و میان

زایش نسبی به افزایش است. این نسبت در مردان پس از انقالب کاهش یافته و پس از آن رو به اف
گز ازدواج ات زنان هرنسبت تغییر ،نیز باید گفت ،گذاشته است. در رابطه با درصد تغییرات تجرد

مردان با  این امر در بین ست کها روند افزایشی قابل توجهی داشته است. این در حالی ،نکرده
 شیب بسیار کمی رو به افزایش داشته است. 

 
 خانواده افراد هرگز ازدواج نکرده، وضعیت تجرد، درصد تغییرات تجرد، جمعیت،واژگان کلیدي: 

 

                                                 
 عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی واحد اصفهان . 1
 نور تهراندانشگاه پیامدانشجوي دکتري مدیریت، مرکز تحصیالت تکمیلی . 2
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 طرح مسئله 

نظران ترین واحد بنیادي جامعه همیشه مورد توجه صاحبنهاد خانواده به عنوان کوچکدگرگونی 
گیري گذارد. مجراي شکلبوده است. زیرا تغییرات این نهاد بر دیگر نهادهاي اجتماعی تأثیر می

غییرات جمعیت خانواده، ازدواج است. به عبارتی ازدواج منشأ والدت و تولید مثل در جامعه است. ت
دهد و به همین ي بخشی از تغییرات اجتماعی، خانواده را تحت تأثیر قرار میختی به مثابهشنا

هاي مختلف تاریخی متأثر از عوامل جمعیت شناختی است. از جمله نسبت ازدواج نیز در دوره
، نسبت ازدواجچون میزان ازدواج، سن توان به مواردي همشناختی در ازدواج میتغییرات جمعیت

ه در این ن قطعی، و میزان طالق اشاره کرد. بسیاري از محققان در تحلیل تحوالت رخ دادمجردا
)، 1389( پورکاظمی عنوان مثال فالح واند. بهحوزه، بر وخامت اوضاع کنونی ازدواج تأکید کرده

) 1387( اند. احمدي و همتیواج تأکید کردهد) بر افزایش سن از1383) و محمودیان (1380امانی(
) 1382( اند. جعفري مژدهیي ازدواج را مطرح کردهمضیقه ،1385ا بررسی اطالعات سرشماري ب

است.  بر تأثیر تحوالت ساختار سنی و جنسی جمعیت بر اختالل در وضعیت ازدواج تأکید کرده
میزان  ،ج معتقد استي محل زندگی و سن ازدواي رابطه) با مطالعه1386قاسمی اردهایی (

 گذارد.از طریق محل زندگی آنان بر سن ازدواج زنان تأثیر می تحصیالت زنان
دریافت  ،ایران رد ازدواج سنی الگوي تغییر و زناشویی وضع ي تحول) در مطالعه1389مهاجرانی ( 

 سنی الگوي اي درمالحظهقابل تغییر ولی ست،ا باالیی سطح در هنوز ایران، در ازدواج عمومیت
 در ازدواج تکاهش عمومی و قطعی تجرد افزایش از حاکی تواندمی که ،شودمی دیده ازدواج

 سه در زدواجا مضیقه و ازدواج ) با بررسی وضعیت1389باشد. ربانی و همکاران ( آینده هايدهه
 35-30و 39-25، 34-29سنی  هايگروه در دختران ،گلستان معتقدند و گیالن مازندران، استان

-24سنی  هايروهگ بین پسران مضیقه در مورد این 1390 سال در امااند. مواجه ازدواج مضیقه با
 بود.  خواهد دختران بیشتر ازدواج ضیقهم از نیز آن شدت و افتاد خواهد اتفاق 25-20و  29

ر اقتصادي ) با بررسی دالیل افزایش سن ازدواج دختران روستایی به فق1386( مجدالدین و جمالی
دل جنسی ها در شهرها و عدم تعاوستایی و ازدواج و سکونت دائم آندر نتیجه مهاجرت پسرهاي ر

) بر تحصیالت، قومیت، محل زندگی(شهر یا روستا)، 1383اند. کاظمی پور(کردهدر روستاها اشاره
ات سن پایگاه اجتماعی اقتصادي و ساختمان سنی جمعیت به عنوان عوامل تأثیرگذار بر تغییر

  ازدواج در ایران تأکید دارد.
) در بررسی تغییرات خانواده در جریان گذار جمعیتی در ایران به این نتیجه رسیده 1385سرایی(

اي شدن، است که در جریان گذار جمعیتی ایران روند کلی تغییرات در خانواده به سوي هسته
ي اختیار دختران و پذیري بیشتر در دوام ازدواج، تقلیل سطح فرزندآوري و گسترش دایرهآسیب

) ایران جزو کشورهایی 1391سران در انتخاب همسر بوده است. طبق نظر احمدي و همکاران (پ
عبارتی میانگین سن ازدواج براي زنان ي پایانی گذار جمعیتی اول قرار دارد. بهاست که در مرحله

 توجهی داشته است. در این ها افزایش قابلیافته و نسبت تجرد قطعی هم در آن و مردان افزایش
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ي ضمن تصریح تفاوت میان دو پدیده ،) در بررسی تنگناي ازدواج در ایران1386( بین کمالی
اشاره  ،شناختی این پدیدهها و مالحظات روشي ازدواج، به محدودیتتأخیر ازدواج و مضیقه

 کند. ي ازدواج براي زنان را رد میکند و مضیقهمی
در  ازدواج وضعیت بر مستقیم تأثیر کشور تیجمعی ساختار ،در این مطالعه محقق معتقد است

هایی که حول تغییرات ازدواج وجود دارد، این جامعه دارد. براین مبنا و با توجه به دغدغه و نگرانی
ي ست که جامعها هاي مختلف تاریخیرهدر طی دو ،ي روند تحول ازدواج ایرانمقاله در پی مطالعه

اریخی تروي نقش تحول  ،بیش از تحوالت اجتماعی ،طالعهسر گذاشته است. لذا این مایران پشت
 جمعیت در روند ازدواج تأکید دارد. 

 
 اهداف تحقیق 

ي زندگی و در چهار هدف این مطالعه بررسی تحوالت ازدواج از نظر محل زندگی، در دو دوره
به صورت زیر  ،به لحاظ مکانی و زمانی و سنی مطالعه ، ایني تاریخ ایران است. بر این اساسدوره

 شود:تفکیک می

 از نظر مکانی
 شهري

 روستایی

 از نظر زمانی

 )1345قبل از انقالب (
 )1365پس از پیروزي انقالب (

 )1375دوران سازندگی (پس از جنگ 
 90و  85در دوران اخیر 

 از نظر سنی یا دوران زندگی
 سالگی) 29تا  20( جوانی

 سالگی) 49تا  30سالی(میان

 
 شناسیروش 

فت. نتایج کلی آمار ایران مورد استفاده قرار گر مرکزآمارها و اطالعات  اضر ازي حدر مطالعه
و سالنامه آماري سال  1385و  1375، 1365، 1345هاي نفوس و مسکن در سال سرشماري

تولید  طور مستقیماي بهداده هیچ از جمله این اطالعات هستند. بنابراین در این مطالعه، 1390
جود در سایت مرکز اطالعات از پیش مو اي ازمجموعه جاي آن، براي تجزیه و تحلیل ازبه نشده، و

 ،ي تاریخی از یک شاخصآمار ایران استفاده کردیم. با توجه به اهداف تحقیق و به منظور مطالعه
اد هرگز خص افرافراد هرگز ازدواج نکرده و درصد تغییرات آن استفاده نمودیم. شا یعنی نسبت
ي تاریخی (قبل از انقالب، پس سالی) و در هر دورهدر هر دوره سنی (جوانی و میان ،ازدواج نکرده

 است:  از پیروزي انقالب، دوران سازندگی و در دوران اخیر) براساس فرمول زیر محاسبه شده
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تعداد افراد هرگز ازدواج نکرده جوان در دوره تاریخی مورد نظر

جمعیت افراد جوان در آن دوران تاریخی
× 100 

 
ره و در این شاخص دو خصوصیت دارد: اول این که نسبت افراد هرگز ازدواج نکرده را در هر دو

هاي جنسی هاي مختلف گروهسنجد. دوم اینکه در دورههر گروه سنی به نسبت جمعیت کل می
 کند نه با یکدیگر. را با خودشان مقایسه می

راه وجود  دو ،هاي مورد نظري درصد تغییرات در روند ازدواج در طی دورهمبنا براي محاسبهبر این 
) مبنا قرار دادن یک دوره و 2ي قبل ي درصد تغییرات هر دوره نسبت به دوره) محاسبه1دارد: 

ي اي که مبنا قرار داده شده است. در این مطالعه از شیوهي درصد تغییرات نسبت به دورهمحاسبه
 ،به عنوان مبنا ) را مبنا قرار دادیم. انتخاب این دوره1345دوم بهره بردیم و قبل از انقالب(سال 

رسی و عمومیت بود. به همین ازدواج واجد دو ویژگی پیش ،به این علت بود که پیش از انقالب
نظر قرار  هاي مورددر دوره ،گیري تحوالت در ازدواجمبنایی براي پی ،تواندخاطر این سال می

 بگیرد. 
 

 هاي تحقیق یافته
زدواج شاخص مهمی براي بررسی تحول ا ،طور که ذکر شد، نسبت افراد هرگز ازدواج نکردههمان

ي تاریخی مورد نظر ها در کل کشور در چهار دورهاست. به این منظور ابتدا به هرگز ازدواج نکرده
به طور کلی در کشور، در  ،شوداهده مینمودار زیر مش وپردازیم. همان طور که در جدول می

هاي ر دورهساله و بیشتر، نسبت مردان هرگز ازدواج نکرده بیشتر از زنان است. اما د 10جمعیت 
ییر تغ ،آن چنان که در نمودار هم پیداست ،مختلف تاریخی نسبت مردان هرگز ازدواج نکرده

ل از انقالب ز ازدواج نکرده نسبت به قبست که نسبت زنان هرگا چندانی نداشته است. این در حالی
سیر  90و  85هاي هاي اخیر در سالولی در دوره ،تا دوران سازندگی شیب صعودي داشته است

شابه مهم  ،نزولی را طی کرده است. به این ترتیب تغییرات در کل جمعیت هرگز ازدواج نکرده
  که در زنان هرگز ازدواج نکرده وجود دارد. ،ستا تغییراتی
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 کشور ساله و بیشتر در کل 10هاي: نسبت هرگز ازدواج نکرده)1( جدول
 کل کشور

 نمودار  ساله و بیشتر) 10نسبت هرگز ازدواج نکرده(

ب ( 
قال

ز ان
ل ا

قب
13

45
( 

ب (
قال

ز ان
س ا

پ
13

65
( 

ی (
دگ

ازن
 س

وره
د

13
75

( 

 دوران اخیر

 

1385 1390 

 38٫04 43٫42 47٫06 41٫64 40٫86 مرد

 30٫17 35٫42 39٫54 31٫99 26٫68 زن

 22٫8 26٫46 29٫04 24٫82 34٫01 کل

 
تواند تحول ازدواج و به ادعاي برخی از محققان با این حال اکتفا به آمارهاي کلی در کشور، نمی

دو متغیر جمعیت  ،ي ازدواج را توضیح دهد. به این منظور در این مطالعه تالش کردیممضیقه
را هم کنترل نماییم. اولین متغیر  ،ي تحوالت ازدواج باشدتواند توضیح دهندهشناختی دیگر که می

 هاي زندگی است. محیط اجتماعی و دیگري دوره
نان زدر مناطق شهري و در دوران جوانی نسبت  ،شود) مشاهده می2طور که در جدول(همان

هاي مختلف تاریخی، در است. در دوره کمتررگز ازدواج نکرده از مردان ه ،هرگز ازدواج نکرده
است. به این  بسیار زیاد ،ادواج نکرده دوران قبل از انقالب نیز اختالف نسبت زنان و مردان هرگز

ر بین دهرگز ازدواج نکرده بودند؛ در حالی  45درصد جمعیت مردان جوان در سال  55صورت که 
 درصد هرگز ادواج نکرده بودند.  12 ،زنان جوان در همین سال

افزایش  ولی در بین زنان جوان ،این نسبت با نزدیک شدن به انقالب در بین مردان جوان کاهش
رصد زنان جوان د 19درصد مردان جوان و  43(پس از انقالب)  65طوري که در سال یابد. بهمی

سازندگی شاهد افزایش درصد زنان و  يه بعد و در دورهاند. از این زمان بهرگز ازدواج نکرده بوده
یش نسبت هر دو جنس افزا 85به طوري که تا سال  ،مردان جوان هرگز ازدواج نکرده هستیم

 گیرد. ود میخشکل ثابتی به  90یابد و در سال می
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 يجوان در مناطق شهر يها: نسبت هرگز ازدواج نکرده)2( جدول

 مناطق شهري

 نمودار سال) 29تا  20جوان(ي نسبت هرگز ازدواج نکرده

ب ( 
قال

ز ان
ل ا

قب
13

45
( 

ب (
قال

ز ان
س ا

پ
13

65
( 

ی (
دگ

ازن
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د
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 62٫18 61٫55 53٫77 43٫14 55٫47 مرد

 34٫94 38٫12 26٫62 19٫07 12٫02 زن

 48٫52 49٫82 40٫15 31٫19 34٫49 کل

 
 

توان مشاهده نمود. تغییرات نسبت جوانان شهرنشین هرگز ازدواج نکرده را می ،در جدول بعدي
ي پس از از دوره روند کاهشی و ،انقالب ازي قبل درصد تغییرات این نسبت براي مردان در دوره

هاي اخیر براي مردان روند افزایشی به خود گرفته است. این شاخص در سال ،جنگ، با شیب کمی
 تی داشته است. روند نسبتا ثاب

ي نقالب تا دههاما در رابطه با زنان نسبت جوانان هرگز ازدواج نکرده به جمعیت کل آنان از قبل ا
ي اخیر این نسبت براي زنان نیز روند ولی در دهه ،اخیر با شیب نسبتا تندي رو به افزایش داشته

 دهد.ثابتی را نشان می
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 هاي جوان در مناطق شهريدرصد تغییرات نسبت هرگز ازدواج نکرده ):3( جدول

 مناطق شهري

 45شاخص تغییرات به نسبت سال 
 سال) 29تا  20ي جوان(هرگز ازدواج نکرده

 نمودار

 

ب (
قال

ز ان
ل ا

قب
13

45
( 

ب (
قال

ز ان
س ا

پ
13

65
( 

ی (
دگ
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- 0 مرد
22٫23 -3٫07 10٫95 9٫3 

 213٫32 217٫23 121٫57 58٫7 0 زن

 42٫16 44٫47 16٫41 9٫57- 0 کل

 
ي تاریخی در مناطق روستایی نیز شبیه به مناطق شهري وضعیت ازدواج جوانان در چهار دوره

زدواج ااختالف فاحشی میان زنان و مردان جوان هرگز  ،است. به این صورت که قبل از انقالب
درصد زنان جوان  6درصد مردان جوان در مقابل تنها  40ي روستایی وجود داشته است. نکرده

، درصد 65ي بعد از انقالب قابل توجه است. در سال اند. این نسبت در دورهبوده ،ازدواج نکرده
نان جوان هرگز درصد) و درصد ز 33رو به کاهش( ،یي روستایمردان جوان هرگز ازدواج نکرده

چنان اختالف میان زنان هم ،حالاین ) گذاشته است. با 16ش(ي روستایی رو به افزایازدواج نکرده
 به نفع مردان جوان است.  ،ي جوانو مردان جوان هرگز ازدواج نکرده

 30چنان روند افزایشی(هم ،یي روستایان جوان هرگز ازدواج نکردهي سازندگی نسبت زندر دوره
ي روستایی کند؛ این در حالی است که نسبت مردان جوان هرگز ازدواج نکردهدرصد) را طی می

ه است. این روند افزایشی درصد) گذاشت 45رو به افزایش( ،ي پس از انقالبپس از افول در دوره
روند  90تا  85افته و از سال یامه ي اخیر نیز ادتا دوره ،در زنان ومردان جوان هرگز ازدواج نکرده

 کاهشی کندتري به خود گرفته است. 
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 هاي جوان در مناطق روستایینکردهنسبت هرگز ازدواج ):4ل (جدو

 مناطق روستایی

 نمودار سال) 29تا  20ي جوان(نسبت هرگز ازدواج نکرده
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 دوران اخیر

 

1385 1390 

 53٫34 55٫12 45٫19 33٫03 40٫3 مرد

 33٫37 37٫68 29٫72 16٫51 6٫41 زن

 43٫66 46٫61 37٫37 24٫8 21٫64 کل

 
ها به جمعیت کل، براي مردان در در مناطق روستایی درصد تغییرات نسبتِ هرگز ازدواج نکرده

ي پس از جنگ، با شیب کمی روند روند کاهشی و از دورهي قبل انقالب با شیب کمی دوره
هاي اخیر براي مردان روند ي سازندگی تا سالافزایشی به خود گرفته است. این شاخص از دوره

ه جمعیت کل نسبتا ثابتی داشته است. اما در رابطه با زنان، نسبت جوانان هرگز ازدواج نکرده ب
ي اخیر ولی در دهه ،با شیب نسبتا تندي رو به افزایش بودهي اخیر آنان، از قبل انقالب تا دهه

تواند ناشی از ند کاهشی میاین رو ،دهد. به عبارتیاین نسبت براي زنان روند کاهشی را نشان می
 آغاز یا افزایش مهاجرت زنان از روستا به شهر باشد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ١١٥                                                                                         رانیتحول ازدواج در ا یخیاتر  یالعهمط 

 هاي جوان در مناطق روستاییدرصد تغییرات نسبت هرگز ازدواج نکرده ):5( جدول

 مناطق روستایی

 45شاخص تغییرات به نسبت سال 
 سال) 29تا  20ي جوان(هرگز ازدواج نکرده

 نمودار

ب ( 
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13

45
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13
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13
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 دوران اخیر

 

1385 1390 

 32٫36 36٫78 12٫15 18٫03- 0 مرد

 420٫95 488٫2 363٫92 157٫69 0 زن

 101٫76 115٫38 72٫67 14٫59 0 کل

 
نسبت مردان هرگز ازدواج  ،بررسی ي تاریخی مورددر هر چهار دوره ،شودچنان که مشاهده میهم

صادق  نکرده به زنان بیشتر بوده است. این امر هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستایی
سالی نیز از اهمیت به سزایی ها در گروه سنی میانبررسی نسبت ازدواج نکرده ،است. با این حال
 برخوردار است. 

ساالن از ر میاندشهري وضعیت تجرد شود، در مناطق ) مشاهده می6طور که در جدول(همان
رود. هاي زن و مرد پیش میقبل انقالب تا دوران اخیر به سمت برابريِ نسبتِ هرگز ازدواج نکرده

 5سال شهري نسبت به همان زنان، بیشتر(ي میانپیش از انقالب نسبت مردان هرگز ازدواج نکرده
است. این  میان این دو به هم نزدیک شده اما بعد از انقالب نسبت ،درصد) بوده است 2درصد به 

. روند درصد) بوده است 4( درصد) و افزایش نسبت زنان 5( نزدیکی ناشی از کاهش نسبت مردان
ي سازندگی سال هرگز ازدواج نکرده و روند افزایشی همان زنان در دورهکاهشی نسبت مردان میان

یرات حاکی از سازندگی تا دوران اخیر، تغیي هم با ضریب ضعیفی ادامه داشته است. اما از دوره
طوري که در سال سال هرگز ازدواج نکرده است. بهروند افزایشی در نسبت زنان و مردان میان

هم ر بهبسیا ،سال ساکن در مناطق شهريي میاننسبت زنان و مردان هرگز ازدواج نکرده 1390
ت، بیشتر ن شهري نیز قابل توجه اسساالنزدیک شده است. آنچه در تحول تاریخی تجرد میان

 هاي اخیر است. نسبت به زنان حتی در سال ،بودن نسبت مردان هرگز ازدواج نکرده
 



 

 
 

 

 ٩٤و  ٩٣ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                           ١١٦  

 
 سال در مناطق شهريهاي میاننسبت هرگز ازدواج نکرده): 6( جدول

 مناطق شهري

 نمودار ل)سا 49تا  30سال(ي میاننسبت هرگز ازدواج نکرده
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1385 1390 

 8٫7 6٫45 4٫61 4٫71 5٫4 مرد

 8٫68 5٫87 3٫83 3٫63 1٫77 زن

 8٫69 6٫17 4٫23 4٫19 3٫74 کل

 
ساالن شهري براي مردان از قبل ها به جمعیت کل در بین میانتغییرات نسبتِ هرگز ازدواج نکرده

به بعد  انقالب تا دوران سازندگی روند کاهشی با شیب بسیار کمی داشته و از دوران سازندگی
ست که از احاکی از آن  ،کندي داشته است. تغییرات این نسبت در رابطه با زنان افزایش نسبتاً

ي ي جنگ و دورهکه حد فاصل دوره ،انقالب تا کنون روند افزایشی شدید بوده از دوران قبل
 ندگی شیب آن بسیار کم شده است. ساز
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 سال در مناطق شهريهاي میاندرصد تغییرات نسبت هرگز ازدواج نکرده ):7( جدول
 مناطق شهري

 45شاخص تغییرات به نسبت سال 
 سال) 49تا  30سال(ي میانهرگز ازدواج نکرده
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 61٫17 19٫36 14٫55- 12٫86- 0 مرد

 390٫85 232٫27 116٫59 105٫25 0 زن

 132٫47 64٫97 13٫23 12٫08 0 کل

 
اي مالحظهسال در این چهار دوره در مناطق روستایی تفاوت قابلوضعیت ازدواج زنان و مردان میان

ستایی در مناطق رو ،شودمشاهده می ،8شماره طور که در جدول همان با مناطق شهري دارد.
چنین شبیه به شبیه به مناطق شهري و هم ،الگوي جمعیتیِ نسبتِ افراد مجرد پیش از انقالب

سال نسبت ي میاننسبت مردان هرگز ازدواج نکرده 45جوانان است. به این صورت که در سال 
توجه بعدي پایین ي قابلنکته درصد) بوده است. 9/0درصد درمقابل  4سال، بیشتر(به زنان میان

 ،د از انقالبدرصد) است. اما در گذار تاریخی قبل و بع 5/2بودن نسبت زنان و مردان مجرد در کل(
توجهی داشته است. پس از انقالب  سال روستایی تغییر قابلنسبت ازدواج زنان و مردان میان

 ت، این در حالیدرصد) گذاشته اس 6/2( رو به کاهش ،گز ازدواج نکردهسال هرنسبت مردان میان
درصد) گذاشته است. با این  2سال هرگز ازدواج نکرده رو به افزایش(ست که نسبت زنان میانا

 حال همچنان نسبت مردان بیش از زنان است. 
دوره شاهد معکوس ي دارد. در این شتربیمردان اهمیت  ي سازندگی تغییر نسبت زنان ودر دوره

ي زدواج نکردها(فزونی نسبت زنان هرگز  در بین زنان و مردان هستیم ،هاشدن نسبت ازدواج نکرده
نیز با شیب  ،سال هرگز ازدواج نکردهنسبت به مردان). به طوري که نسبت زنان میان ،سالمیان

سال هرگز که نسبت مردان میاندر حال افزایش است. درحالی ،ي قبلیبیشتري نسبت به دوره
ولی به نسبت زنان  ،روددر دوران سازندگی نسبت به پس از انقالب رو به افزایش می ،ازدواج نکرده

سال هرگز نسبت زنان میان 1390ي دارد. به طوري که در سالکمترشیب  ،هرگز ازدواج نکرده
 ) است. 6درصد در مقابل  11ازدواج نکرده، دو برابر مردان (
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 سال در مناطق روستاییهاي میاننسبت هرگز ازدواج نکرده ):8( جدول

 مناطق روستایی
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 6٫18 4٫85 2٫33 2٫6 3٫97 مرد

 11 7٫8 3٫29 2٫04 0٫91 زن

 8٫57 6٫32 2٫82 2٫31 2٫56 کل

 
براي  ،ساالن روستاییها به جمعیت کل در بین میاندرصد تغییرات نسبتِ هرگز ازدواج نکرده

دهد. این شاخص از دوران مردان از قبل انقالب تا دوران سازندگی روند کاهشی را نشان می
ي اخیر با شیب کندي افزایشی شده است. اما در مورد زنان این شاخص تا دوران سازندگی تا دوره

 است.  ت یافتهشد یروند افزایش ،سازندگی افزایش زیاد و پس از سازندگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ١١٩                                                                                         رانیتحول ازدواج در ا یخیاتر  یالعهمط 

 سال در مناطق روستاییهاي میاندرصد تغییرات نسبت هرگز ازدواج نکرده): 9( دولج
 مناطق روستایی
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 55٫58 22٫14 41٫43- 34٫62- 0 مرد

 1113٫52 760٫49 262٫86 125٫02 0 زن

 234٫11 146٫43 10٫03 10٫07- 0 کل

 
 نتیجه گیري:

حول ازدواج در این مقاله در پی آن بودیم که روند ت ،طور که در اهداف این مطالعه ذکر شدهمان
ین مطالعه به نوعی اقرار دهیم. از آنجا که  مورد بررسیرا ي تاریخی در ایران در چهار دوره

عنوان مبنایی براي مقایسه و شناسایی روندهاي به 45ل اي تاریخی است، آمار مربوط به سامطالعه
ي قابل ذکر وجود اختالف بین درصد ازدواج آتی مد نظر قرار گرفت. لذا در این سال تنها نکته

سالی درصد مردانی که هرگز هاي جوانی و میاندوره دهد درهاي زن و مرد است و نشان مینکرده
 نسبت به زنان بیشتر است.  ،اندازدواج نکرده

توجهی در مردان  ي دوم که دوران جنگ است، افت قابلدر دوره ،نتایج مورد بررسی در این مقاله
د مناطق دهد. این مسئله هم در مورد مناطق شهري و هم در مورهرگز ازدواج نکرده را نشان می

ي جنگ و کاهش جمعیت مردان در توان به مسئلهروستایی صادق بوده و از دالیل اصلی آن می
هاي جمعیتی کشور در این دوران بر فرزندآوري و تشکیل این دوره اشاره کرد. از طرفی سیاست

 پشتیبانی هاي جمعیتی را کامالًخانواده متمرکز بوده و هنجارهاي اجتماعی نیز این سیاست
ات کند. اما در رابطه با زنان شرایط به شکل دیگري است. حتی در دوران جنگ نیز روند تغییرمی

تواند ناشی از کاهش جمعیت مردان روندي صعودي است. این امر می ،هاي زنهرگز ازدواج نکرده
 به خاطر جنگ باشد. 

مله خروج از دوران جهاي خاصی از سومین دوره، دوران سازندگی است. این دوره واجد ویژگی
ي ایران است. بررسی هاي جمعیتی و همچنین تغییرات فرهنگی در جامعهجنگ، تغییر در سیاست

ت با شیب کمی حاکی از آن است که در مردان روند این تغییرا ،تغییرات روند ازدواج در این دوران
 ش است. ر حال افزایولی در مورد زنان نیز این روند با شیب تند گذشته د ،رو به افزایش است



 

 
 

 

 ٩٤و  ٩٣ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                           ١٢٠  

 
شود، دورانی است که در آن ثباتی نسبی در روند ي اخیر را شامل میدر چهارمین دوره که دهه
هاي رغم نگرانیتوجه در این دوران آن است که علیي قابلشود. نکتهتغییرات شاخص دیده می

ز ازدواج فراگیر در خصوص بحران ازدواج، در این دهه شاهد معکوس شدن شیب شاخص هرگ
رغم این که این تغییر به سمت کاهش نسبت هم در مردان و هم در زنان هستیم. علی ،هانکرده

کننده در این خصوص هاي نگرانبینیاما بسیاري از پیش ،بسیار کند است ،هاهرگز ازدواج نکرده
که نقش  هاي مردم نهادکشد. همچنین ظهور نهادهاي مختلف و سازمانرا به چالش می

تواند به عنوان عامل تأثیرگذار در در این دوران می ،اندي ازدواج را بر عهده گرفتهکنندهتسهیل
 نظر گرفته شود. 

شود. ها فرضیاتی است که با بررسی روند تاریخی آمار و اطالعات مطرح میزنیاما تمامی این گمانه
که  ،ري استند تحوالت ازدواج کاو عوامل تأثیرگذار در رو لذا پرداختن عمیق تر به دالیل قطعی

ي تحوالت اجتماعی و هایی است که به رابطهي این مقاله خارج است و نیازمند پژوهشاز عهده
 تحوالت جمعیتی بپردازند. 
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HISTORICAL STUDY OF THE EVOLUTION OF 
MARRIAGE IN IRAN  (1966-2011  )  

 
By: Zahra Naji Esfahani & Alireza Nili Ahmadabadi 
 
Abstract:  

 Marriage is the channel for family formation. Demographic changes 
in a dialectical relationship with social changes affect the family also, 
and similarly the marriage is influenced by demographic factors in 
various historical periods. 
This study has described the evolution of marriage in middle and young 
ages, in urban and rural areas, and in the four periods including pre-
revolutionary, after revolution, construction afer war, and the recent 
periods in a historical manner. The findings indicate that we can separate 
two dimension in relation to marriage evolutions: celibacy status and the 
percentage of celibacy changes. In terms of celibacy status, generally 
the proportion of never married people among young and middle-aged 
urban and rural women is rising. The proportion has been decreased in 
men after revolution and it had been increased relatively after that. Also 
regarding the percentage of celibacy changes, it should be said that the 
proportion of never married women has had a significant increasing 
trend. However, this proportion has been increased with a very slight 
slope among the men.  
 
Keywords: never married people, celibacy status, and the percentage of 
celibacy changes, population, and family. 
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THE IRAQI CIVIL REGISTRATION SYSTEM AND THE 

TEST OF POLITICAL UPHEAVAL 
 
By: Sulaiman Bah 

 
Abstract: 

An in-depth situation analysis was carried out on the Iraqi civil 
registration system in 2011, years after the end of the military operation 
of 2003. The study was done using a combination of methods, including 
interviews with key role players in the Iraqi civil registration system, 
observation, study of documents, triangulation, and gap analysis. The 
study found the civil registration system in Iraq to be largely intact and 
functional, in spite of the wars experienced in Iraq over the past three 
decades. Given that civil registration systems generally get destroyed 
through wars, the paper discusses the reasons for the resilience in the 
Iraqi civil registration system and draws lessons from them. 
 
 
Keywords: Iraq, civil registration system, war. 
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THE STUDY OF EARLY MARRIAGE IN IRAN 
PROVINCES (1385-1390) 

 
By: Vakil Ahmadi & Anis Rezaei               
 
Abstract: 

 The physical, psychic, social and cultural readiness for marriage is 
one of the factors of family stability. Also the early marriage has been 
decreased in Iran in 1360 and 1370 decades’ but it has been followed by 
some undulations for both sex in recent decade. In this paper, early 
marriage condition in rural and urban regions in Iran has been studied 
by data of Civil Registration and Census in the last decade. The results 
showed that early marriage for men from 48904 persons in 1385 has 
been decreased to 48145 ones in 1390, but for women, it has been 
increased from 33083 persons in 1385 to 39831 in 1390.  The ratio of 
early marriage has been different according to provinces. In 1390, the 
ratio of women early marriage in Khorasan e Razavi and north Khorasan 
provinces and for men in Sistan & Baluchestan and Khorasan e Razavi 
has been more than other provinces. In 1385 for women the most ratio 
of early marriage has been in Ardabil and Sistan and Baluchestan and 
for men, Khorasan e Razavi and Sistan & Baluchestan. 
 
Keywords: Marriage, Early marriage, Census, Civil registration. 
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THE NATIONAL MEDIA AND THE POPULATION 
ISSUE - A QUALITATIVE STUDY 

 
By: Moones Sayyah, Fatemeh Mohebi & Mohammad Sadegh Hatami 
 
Abstract:  

 The survey of the procedure of demographic variations in Iran after the 
Islamic Revolution shows that according to the third article of the law 
authorized by the parliament in 1993, entitled "General family planning law", 
the mass Medias were obligated to make programs and propaganda along 
population reduction policies. As a result, and in addition to other 
socioeconomic factors, the population growth rate has fallen to 1/29% in 1390. 
According to media experts, the mass media as an instrument, and in particular 
the national media, are among the factors that have contributed to this 
demographic downturn. In this qualitative study, considering the importance of 
representing and delineation of the family in the national media and the effect 
of this representation on the changes which happens in the Iranian family, two 
basic questions were raised in this study: First, how the national media approach 
of women and the family in the nineteen’s and twenties was influential to 
reduce population in the country? And secondly, what are the national media 
strategies for increasing the population growth rate? In this qualitative study, 
very deep interviews were conducted with experts who had experience in the 
field of national media, or the field of women and demographic issues was in 
their area of expertise. Qualitative data on interviews revealed that in recent 
decades, films and television series has had a negative impact on the population 
of the country. In analyzing the content of experts' views, three main categories 
including: negative representation of the family and the woman; the category 
of positive representation of the low birth rate and the category of child-rearing 
limitations were extracted. Conceptual contexts related to the negative 
representation of the family and the woman include: negative representation of 
family formation, negative representation of family interactions, negative 
representation of parental and spousal roles, negative representations of large 
families, highlighting unsustainability in the family, and highlighting the 
welfare of children. The main strategy proposed by the interviewees to promote 
the population growth rate is to adopt a "family-centered discourse" strategy in 
the national media. 
 
Keywords: national media, population growth, family representation, 
demographic variations, family-centered discourse 
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SOCIOLOGICAL EXPLANATION OF SOME MAIN 
FACTORS AFFECTING ON THE TENDENCY OF 

CHILDBEARING AMONG WOMEN, IN KERMAN CITY 
 

By: Maryam Mottaghi & Batoul Mahmoud Molaei Kermani 
 
Abstract: 

 Transforming of Iranian society and prevalence of urbanization on 

the one hand and acceleration in social dynamics on the other hand, had 
a great influence on Iranian families. Characteristics of this institution 
has changed in terms of thought and behavior. Therefore, the institution 
of family is forced to transform along to social change. The role of 
women and men has changed, in this transformation. So that by the 
entrance of women in the society, they also tend to have lower fertility 
and emphasizing her career for not less than childbearing. However, 
factors that influenced on childbearing women are numerous in the 
modern world, but some of them seem to have been more pronounced 
among people, like religious trends. Accordingly, this study are paid to 
assess some factors on women's tendency to childbearing. The method 
of research was Survey and this study was performed after eliminating 
outliers, with a sample of nearly 100 women in Kerman, who were 
selected by random method. Results analyzed by using SPSS 22 and 
statistically appropriate tests (multiple regression, Pearson, ANOVA) 
shows that, there were a correlation between religiosity and modernity 
with tendency to childbearing among women. The variables included in 
this study could explain 26 percent of dependent variable. 
 
Keywords: tendency to childbearing, modernity, religion, Kerman, 
women. 
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CONTROVERSIAL SITUATIONS AND THE PROBLEM 

OF POPULATION POLICY MAKING IN IRAN 
 
By: Hatam Hosseini 

 
Abstract: 

 Population policy making is indisputable issue in all demographic 
transition stages. Today, Iran's population is caught up in a conflicting 
situation: from one hand, fertility is lower than the replacement level, on 
the other hand, the continuation of this level of fertility will lead to 
population aging over the next few decades. This paper aims to response 
to this question: in this controversial situation what is the appropriate 
population policy for the Iranian society? Through secondary analysis 
of the results of Iran’s Population and Housing Census, estimates and 
projections from individuals and organizations such as the United 
Nations Population Division, Iran's population profile, past trends and 
its future prospects has been depicted within the framework of the 
classic demographic transition model. Results showed that the process 
of population changes in Iran has created potential opportunities and 
threats for the society. Therefore, while identifying the demographic 
policy priorities, we identified the government intervention paths for 
population policy making. According to the results, management of 
demographic windows and increase of fertility, at least up to 
replacement level, should be prioritized to the government population 
policy making. Investigating the government interventions for increase 
of fertility showed that policies without considering the factors, 
conditions and contexts of low fertility, will condemned to failure.  
 
Keywords: Low Fertility, Population Aging, Population Policy, 
Demographic Transition, Replacement Level Fertility, Iran. 
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DEMAND THEORY AND MACRO-DETERMINANTS OF 

FERTILITY: UNIVERSAL EVIDENCE  
 

By: Vahid Mehrbani 
 

Abstract: 

 Accentuation of policy-making with respect to fertility redoubles the 
necessity of comprehensive evidence. Thus, it is attempted in this paper 
to provide worldwide evidence to represent apparent picture about 
current situation and future trend of fertility in the world. To do this, 
demand theory is based upon and then an empirical model is outlined 
that consists of a wide set of factors explaining fertility variations 
including some important variables of women’s behavior. The method 
is regression analysis and significance test of estimated coefficients. 
Accordingly, it is used a sample containing 158 countries in throughout 
the world. Results suggest that literacy is the most important 
determinant in reducing fertility. Enrolment in higher education, 
urbanization and prevalence of contraceptive tools also decrease 
fertility. Societies with higher inflation experience more fertility too.  
 
Keywords: Fertility, Demand, Income, Education, Female's 
Participation.
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