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تمایل به فرزندآورى در ایران: 
تعیین کننده ها و محدودیت ها

 3میالد بگى1، رسول صادقى2، على حاتمى

چکیده
دنیا  به  زمان  و  فرزندان  تعداد  درمورد  تصمیم گیرى  امکان  زیادى  حد  تا  زوجین  که  امروزى  مدرن  جوامع  در 
مى رود.  شمار  به  بارورى  رفتار  تعیین کننده هاى  مهم ترین  بارورى  تمایالت  و  ترجیحات  دارند،  را  آن ها  آوردن 
هدف مطالعۀ پیش رو بررسى تمایالت فرزندآورى افراد ازدواج کردة همسردار و عوامل مؤثر بر آن و نیز موانع 
و محدودیت هاى تمایل به داشتن فرزند در ایران است. بر این اساس، داده هاى گردآورى شده در پیمایش ملى 
خانواده، که سال 1397 در سطح کشورى اجرا شده بود، تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که حدود 30 درصد 
افراد بدون فرزند و 48 درصد افراد داراى یک فرزند تمایلى به داشتن فرزند/فرزندى دیگر ندارند. یافته ها رابطۀ 
منفى بین تحصیالت و تمایالت بارورى افراد را نشان داد. از طرفى، تمایالت بارورى در بین پیروان اهل تسنن 
در مقایسه با پیروان اهل تشیع بیشتر بود. مردان نیز تمایالت بارورى بیشترى در مقایسه با زنان داشتند. همچنین 
رضایت از زندگى و روابط زناشویى تأثیر معنادارى بر تمایالت فرزندآورى افراد دارد. مهم ترین علل عدم تمایل 
به فرزندآورى در چهار دستۀ مشکالت و نگرانى هاى مرتبط با فرزندان و آیندة آن ها، شرایط کارى و هزینه 
فرصت، روابط بین همسران، و مشکالت سالمتى و جسمانى افراد قرار گرفتند. بر این اساس، سیاست گذاران 
و برنامه ریزان، براى افزایش مجدد بارورى به سطح جایگزینى، نیاز است تا مجموعه اى از سیاست هایى را اجرا 
کنند که به خانواده ها در پوشش هزینه هاى مراقبت از کودکان کمک کند و تلفیق زندگى شغلى و خانوادگى 

زنان را تسهیل کند. 

واژگان کلیدى
بارورى، فرزندآورى، تمایالت، سیاست هاى جمعیتى، ایران.

تاریخ پذیرش: 1400/12/13 تاریخ دریافت: 1400/11/11  
M.bagi@basu.ac.ir  1. استادیار جمعیت شناسى، دانشکده علوم اقتصادى و اجتماعى، دانشگاه بوعلى سینا
rassadeghi@ut.ac.ir  2. دانشیار جمعیت شناسى دانشگاه تهران و محقق مؤسسۀ تحقیقات جمعیت کشور
3. عضو هیأت علمى پژوهشکده فرهنگ، هنر و معمارى جهاد دانشگاهى و دانشجوى دکترى جمعیت شناسى دانشگاه تهران (نویسندة مسئول) 
Alihatami@ut.ac.ir

   
۵۹ _۷۹ /۱۴۰۰  /۴   /۴  /۱ 
Quarterly of –S trategic S tudies of Culture
Vol.1, Series.4, No.4, winter 2022/ 59-79 



      سال اول
شماره چهارم

زمستان 1400
60

مقاله

مقدمه
ایران در چند دهۀ گذشته تحوالت جمعیتى مهمى را تجربه کرده است. امید زندگى1 از 50/8 سال در 
سال 1350 به 76/5 سال در سال 1398 افزایش یافت.2 میزان بارورى کل، که در اواخر دهۀ1350 
 Abbasi-Shavazi,) به 6/9 فرزند رسیده بود، طى دو دهه به زیر سطح جایگزینى کاهش پیدا کرد
Morgan, Hossein-Chavoshi & McDonald, 2009). در نتیجۀ این کاهش بارورى، میزان رشد 
جمعیت نیز رو به کاهش گذاشت. نتایج سرشماري سال 1395 نرخ رشد جمعیت طی 1395ـ1390 را 
براي کل کشور 1/24 درصد نشان داد و سال 1399 نرخ رشد جمعیت به کمتر از 1 درصد کاهش پیدا 
کرد (مرکز آمار ایران، 1400). این تحوالت سبب شده ساختار سنى جمعیت ایران نیز دچار تغییر شود. 
هرم سنی جمعیت ایران، که همواره ساختارى جوان بود، به ساختارى میان سال و روبه سال خوردگى 
به  خورشیدى  هجرى  پانزدهم  قرن  اّول  ربع  در  مى شود  پیش بینى  و   (1383 (زنجانی،  یافت  تغییر 

ساختارى سال خورده تبدیل شود.
این تغییرات و نگرانى درمورد سال خورده شدن جمعیت ایران سبب شده توجه زیادى به سمت بارورى 
معطوف شود. هم سیاست گذاران و هم محققان در پى مشخص کردن روندهاى بارورى در ایران و علل 
کاهش آن  را در میان گروه ها و طبقات مختلف جامعه بوده اند. یافته ها نشان مى دهد میزان  بارورى 
در همۀ استان ها، تمام مناطق جغرافیایی و براى همۀ زیرگروه هاي اجتماعى و جمعیتى رو به کاهش 
گذاشته و نوعى هم گرایى در رفتارهاى بارورى در مناطق مختلف دیده مى شود (عباسی شوازي، مک 
Abbasi- ندوشن، 1384؛  عسکرى  و  شوازي  عباسى  فیروز، 1381؛  کاوه  و  چاوشى  حسینى  دونالد، 
باروري  اینکه  مهم  نکتۀ   .(  Abbasi-Shavazi et al., 2009؛Shavazi & McDonald, 2007
پایین تر از حد جایگزینى در کشور فراگیر شده و حتی برخی از استان هاي کشور باروري بسیار کم را 

تجربه کرده اند (عباسی شوازى، 1380).
کاهش میزان بارورى مختص ایران نیست و در بسیارى از نقاط جهان اتفاق افتاده است و سبب شده 
درك اینکه چه عواملى پایه و اساس رفتارهاى بارورى را شکل مى دهند به یکى از اصلى ترین سؤال ها 
علل   .(Schoen, As tone, Kim, Nathanson & Fields, 1999) شود  تبدیل  جمعیت شناسى  در 
متعددى را مى توان براى کاهش میزان  بارورى در جهان از هم متمایز کرد؛ بااین حال، محققان معتقدند 
براى درك رفتارهاى بارورى در کشورهایى که روش هاى مؤثر پیشگیرى از باردارى به طور گسترده اى 
در دسترس است و به زوجین امکان تصمیم گیرى درمورد تعداد فرزندان و زمان تولد آن ها را مى دهد، 
تمایالت و ترجیحات فرزندآورى زوجین و خانواده ها عاملى کلیدى در بررسى رفتارهاى بارورى به شمار 
 Mills, Mencarini, 2008 ؛Tes ta & Grilli, 2006 ؛Golds tein, Lutz & Tes ta, 2003) مى رود
 Régnier-Loilier, Vignoli 2011؛Régnier-Loilier & Solaz, 2010 ؛,Tanturri & Begall
Dutreuilh &, ). اینکه چه عواملى سبب مى شود زوجین بیشتر یا کمتر از آنچه در ابتدا برنامه ریزى 
شده بود صاحب فرزند شوند از اهمیت زیادى برخوردار است. تمایالت بارورى قصد افراد و رفتار هدفمند 

1. Expectancy life 
2. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=IR 
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آن ها را نشان مى دهد. بنابراین، هرچه اطالعات جدید بیشترى در زمینۀ ترجیحات و اهداف بارورى 
افراد موجود باشد، بهتر مى تواند به سیاست گذارى در این زمینه یارى رساند.

تصمیم گیرى درمورد فرزندآورى یکى از وقایع مهم زندگى زوجین است و به نوبۀ خود تحت تأثیر 
مجموعه اى از متغیرهاى جمعیتى، اقتصادى و اجتماعى و فردى است. على رغم مطالعاتى که در این 
زمینه صورت گرفته، مطالعه در خصوص تمایالت فرزندآورى به دو علت همچنان از اهمیت زیادى 
برخوردار است: نخست آنکه، آگاهى از ترجیحات و نیات بارورى افراد به پیش بینى میزان بارورى آتى 
جامعه کمک مى  کند؛ دّوم آنکه، در جوامعى که بین تعداد ایدئال و تعداد واقعى فرزندان تفاوت وجود 
دارد، مطالعه دربارة تمایالت بارورى شناخت ما را در خصوص عوامل مؤثر بر محقق نشدن ترجیحات 
مطالعۀ  با  درواقع،   .(1396 فراهانى،  (خلج آبادى  مى کند  کامل تر  بارورى  شکاف  شکل گیرى  و  اّولیه 
نیات و تمایالت بارورى و اطالعات مربوط به آن مى توان تا حد زیادى درمورد اندازة نهایى یا بارورى 

تکمیل شده اطالعاتى را فراهم کرد.
بر این اساس، مقالۀ پیش رو سعى دارد تا به این سؤاالت پاسخ دهد: تعداد ایدئال  فرزندان با توجه 
به شرایط امروز جامعۀ ایران چند فرزند است؟ تمایالت فرزندآورى در بین افراد ه مسردار به چه صورت 
فردى،  (ویژگى هاى  عواملى  چه  اینکه  و  کدام اند؟  فرزندآورى  به  تمایل  عدم  علل  مهم ترین  است؟ 

ـ فرهنگى و جمعیتى) بیشترین تأثیر را بر تمایالت فرزندآورى افراد دارند؟  اجتماعى 

پیشینۀ پژوهش
چه در ایران و چه در خارج از آن، ادبیات چشمگیرى درمورد عوامل تعیین کنندة بارورى وجود دارد. در 
این زمینه مطالعات بسیارى نشان داده اند که نیات و تمایالت فردى درمورد بارورى پیش بینى کنندة 

بسیار مهمى براى رفتارهاى بارورى در آینده است 
 Wes toff؛Thomson, 1997 ؛ Rindfuss, Morgan & Swicegood, 1988؛Bumpass, 1987)

Ryder, 1977 & ؛ 
Schoen et al.,1999؛ Lutz, Skirbekk & Tes ta, 2006 ؛Régnier-Loilier et al., 2011؛ 

 Mencarini, Vignoli & ؛Hosseini, Torabi & Bagi, 2014 ؛Agadjanian & Hayford, 2012 
پرنیان، 1392؛  و  عنایت  شیروانى، 1395؛  پور  نصراهللا  و  اسالمى  طاهرى،  مطلق،  Gottard, 2015؛ 

حسینى و بگى 1393، 1391).
تهران  در  پژوهشى  در   (1396) نقى زاده  و  اسالمى  مطلق،  صدیقى،  مهریزى،  حائرى  طاووسى، 
نشان دادند که حدود 63 درصد پاسخ گویان تمایلى به داشتن فرزندى دیگر ندارند. مقدس (1395) 
تعداد فرزندان دلخواه در شرایط واقعى را براى جوانان مجرد 1/6 و براى افراد همسردار 1/88 فرزند 
برآورد کرد. مطالعۀ مرکز آمار سال 1393 نشان داده که 34/6 درصد زنان متأهل 15 تا 49 ساله، غیر 
از فرزندان فعلى، تمایل به داشتن فرزند دیگري نداشته اند. از طرف دیگر، حدود 75 درصد از جوانان در 
آستانۀ ازدواج به پدر یا مادر شدن در حد بسیار زیاد یا زیاد عالقه دارند و حدود 25 درصد عالقۀ زیادي 
از خود ابراز نکرده اند (به نقل از منتظرى، 1395: 8). در مطالعۀ حسینى و بگى (1393)، 55 درصد 
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افرادى که صاحب یک فرزند بودند قصدى براى ادامۀ فرزندآورى خود نداشتند و این رقم براى افراد 
داراى دو فرزند 84/3 درصد بود. 

متغیرهاى فرهنگى و اجتماعى نقش مهمى در تمایالت و ترجیحات فرزندآورى افراد ایفا مى کنند 
و به همین علت، بخش مهمى از ادبیات مربوطه نیز به رابطۀ بین آن ها اختصاص دارد. براى مثال، 
خواجه صالحى (1391) نشان داد که برابرى جنسیتى در نهادهاى خانوده محور بر تمایل بیشتر زنان به 
فرزندآورى تأثیر مثبتى دارد. در مطالعۀ خلج آبادى فراهانى (1396) نیز تأیید شد که ترجیحات بارورى 
در زنان و مردانى که نگرش هاى جنسیتى سنتى داشتند بسیار بیشتر از افراد با نگرش جنسیتى مدرن 
است. رسول زاده اقدم، افشار، عدلى پور و میرمحمدتبار (1395) در مطالعۀ خود بر اهمیت سبک زندگى 
بر گرایش به فرزندآورى تأکید کردند. آن ها نشان دادند که سبک زندگى سنتى تأثیرى مثبت بر تمایل 
به داشتن فرزند، و سبک زندگى مدرن تأثیرى منفى بر تمایالت فرزندآورى افراد دارد. عنایت و پرنیان 
(1392) به رابطۀ منفى بین گرایش به فرزندآوري با مؤلفه هاي فرهنگى جهانى شدن ازجمله فّناوري 
نوین داده اي و ارتباطاتى، نگرش نقش جنسیتى، آگاهى از وسایل پیشگیري از بارداري، استفاده از تلفن 
همراه و مشتقات آن، و فردگرایى اشاره کردند. تأثیر استقالل زنان و مشارکت اجتماعى آنان بر تمایل به 
فرزندآورى را نیز عباسى شوازى و خواجه صالحى (1392) به اثبات رساندند. البته آن ها به این موضوع 
اشاره مى کنند که با کنترل ویژگى هاى اقتصادى و اجتماعى چون تحصیالت و وضعیت اشتغال این 

رابطه مى تواند دچار تغییر شود. 
دارند؛  فرزند  داشتن  به  بیشترى  تمایل  بیشتر  تحصیالِت  با  افراد  که  مى دهد  نشان  نتایج  برخى 
(Heiland, Prskawetz & Sanderson, 2008؛  داشت  خواهند  کمترى  فرزند  نهایت،  در  هرچند، 
افزایش  با  که  داد  نشان   (1391) صالحى  خواجه  مطالعۀ  نتایج،  این  برخالف   .(Bongaarts, 2001
تحصیالت تمایل به فرزندآورى کاهش پیدا خواهد کرد. حسینى و بگى (1391) نیز به نتایج مشابهى 
دست یافته بودند. برخى محققان نیز به عدم وجود رابطۀ معنى دار بین تحصیالت و تمایالت فرزندآورى 

اشاره داشته اند (رسول زاده و همکاران، 1395).
نقش مذهب و دین دارى نیز به عنوان یکى از تعیین کننده هاى تمایالت بارورى مورد بررسى قرار 
گرفته است (طالب و گودرزى، 1383؛ کالنترى، عباس زاده، امین مظفر و راکعى بناب، 1389؛ ادیبى 
سده، ارجمند سیاهپوش و درویش زاده، 1390؛ فروتن، 1394و 1398؛ ساعى قره ناز، ازگلى، حاجى زاده، 
بارورى  میزان   باالتربودن  به   (1389) نوبخت  و  محمودیان   .(1395 نثارى،  جان  و  نصیرى  شیخان، 
زنان سنى مذهب در مقایسه با زنان شیعى اشاره مى کنند. حسینى، عسگرى ندوشن و مرادى (1395) 
تمایالت بارورى زنان اهل سنت را بیش از همتایان اهل تشیع برآورد کرده اند. طاووسى و همکاران 

(1396) نیز عدم تمایل به فرزندآورى را در میان شیعیان بیش از پیروان اهل تسنن بیان مى کنند.
مناطق  در  و  موردى  به صورت  مذکور  مطالعات  اکثر  مى شود،  مالحظه  که  همان گونه  بااین حال، 
خاصى از کشور صورت گرفته است؛ اما مطالعۀ پیش رو از پیمایش ملى خانواده براى بررسى تمایالت 

فرزندآورى استفاده مى کند و بنابراین، مى تواند اطالعات جامع ترى را در این زمینه ارائه کند. 
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مبانى نظرى پژوهش
در تبیین رفتارهاى بارورى نظریه هاى متعددى مطرح و آزمون شده اند. در ابتدا، نظریه هاى اقتصادى 
تبیین هاى  و  فرهنگ  با  مرتبط  نظریه هاى  بعدها،  بودند.  برخوردار  زیادى  اهمیت  از  بارورى  تبیین 

هنجارى مطرح شدند و امروزه نیز برخى نظریه هاى روان شناختى وارد حوزة بارورى شده اند.
هرچنــد نظریه هــاى اقتصــادى به ماننــد گذشــته محبوبیــت زیــادى ندارنــد، امــا مطالعــات مختلــف 
ــده گرفــت. یکــى از مهم تریــن نظریه هــا  ــوان عوامــل اقتصــادى را نادی ــد کــه نمى ت نشــان داده ان
در ایــن زمینــه نظریــۀ اقتصــاد خــرد بکــر1 اســت. بــه اعتقــاد وى، تصمیــم خانــواده در زمینــۀ رفتــار 
ــى بیــن راه حل هــاى  ــرى عقالی ــر دو شــرط عمــده اســت: نخســت تصمیم گی ــارورى تحــت تأثی ب
جایگزیــن؛ و دّوم درنظرداشــتن ارزش فرزنــد (Bhende, 1988: 282). بــر ایــن اســاس، همان گونــه 
ــو  ــان نح ــه هم ــد، ب ــم مى گیرن ــش کاال تصمی ــورد گزین ــۀ اقتصــادى درم ــا در زمین ــه خانواده ه ک
ــدام  ــز اق ــد نی ــتن فرزن ــاى داش ــد و هزینه ه ــزان درآم ــود، می ــلیقه هاى خ ــورد ترجیحــات و س درم
ــت.  ــرده اس ــذارى ک ــادى پایه گ ــاى اقتص ــر فرض ه ــود را ب ــۀ خ ــز نظری ــتاین2 نی ــد. لیبنش مى کنن
ــن  ــود والدی ــث مى ش ــه باع ــى اســت ک ــت اقتصــادى عامل ــدم منفع ــا ع ــت ی ــاور وى، منفع ــه ب ب
تصمیــم بگیرنــد کــه چــه تعــداد فرزنــد داشــته باشــند. ازایــن رو، ایجــاد تعــادل بیــن رضایتمنــدى 
ــد  ــداد فرزن ــورد تع ــردم درم ــى نگــرش م ــاى اصل ــد زیربن اقتصــادى و هزینه هــاى نگهــدارى فرزن
ــات  ــب خصوصی ــارورى برحس ــار ب ــادى رفت ــاى اقتص ــى، در مدل ه ــت (1977: 157). به طورکل اس
ــتند  ــدران هس ــًا پ ــن و مخصوص ــن والدی ــود. ای ــح داده مى ش ــدان توضی ــرد فرزن اقتصــادي و کارک
کــه ســبک زندگــى و مقــررات و ضوابــط حاکــم را در تمامــى زمینه هــاى حیاتــى و ازجملــه رفتــار 

ــد.  ــواده مشــخص مى کنن ــم خان ــارورى و تنظی ب
امروزه نظریه هایى که بر موضوعات فرهنگى، اجتماعى و ارزشى جوامع تأکید دارند از محبوبیت 
بیشترى برخوردارند. به ویژه اینکه مطالعات مختلف نشان داده اند که تنوع فرهنگى میان جوامع مى تواند 
تا حدود زیادى سبب تفاوت هایى در رفتار افراد شود. یکى از نظریه هاى مهم در این زمینه نظریۀ اشاعه 
یا نوآورى3 است. مطابق این رویکرد، کنترل رفتار بارورى از فردى به فرد دیگر، از گروهى به گروه 
دیگر و از منطقه اى به منطقۀ دیگر اشاعه پیدا مى کند. این فرایند به شدت به صنعت ارتباطات وابسته 
است و وقتى گروهى رفتار جدیدى اتخاذ مى کند و یا ابزار جدیدى را به کار مى برد که در عمل با 
موفقیت همراه است، دیگران نیز به طور فزاینده و سریع مطابق آن گروه عمل مى کنند و این فرایند 
از  به نقل  (ون د کا4،  هنجار تبدیل خواهد شد  به  جامعه  که در  ادامه مى یابد  به حدى  تبعیت و تکرار 

خوشنویس، 1380: 65).
بخشى از نظریه هاى اجتماعى نیز بر اهمیت تعلقات مذهبى و تأثیر آن بر تمایالت بارورى افراد 
تأکید دارند. فروتن (1398) در مطالعۀ خود این نظریه ها را به سه گروه تقسیم بندى مى کند. گروه اّول 
1. Becker
2. Leibens tein
3. Innovation
4. Van de Kaa
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متن آموزه ها و ماهیت باورهاى مذهبى را در کانون توجه قرار مى دهند. بر اساس دیدگاه این گروه، 
ریشه و خاستگاه فرزندآورى زیاد بین برخى گروه هاى مذهبى را باید در متن و ماهیت ایدئولوژى دینى 
آنان جست وجو کرد. گروه دّوم رفتار گروه هاى مذهبى را در چارچوب وضعیت و موقعیت آن ها به عنوان 
گروه اقلیت تبیین مى کند. دستۀ سّوم معتقدند مذهب فى النفسه نقش تعیین کننده اى ندارد و آنچه مهم 

است ویژگى هاى اقتصادى و اجتماعى این گروه هاست.
ـ فرهنگى در نظر گرفته مى شود،  در نظریه هاى روان شناختى، عوامل جمعیتى، اقتصادى و اجتماعى 
اما تأکید بر این است که زوجین هستند که در نهایت درمورد رفتار بارورى تصمیم مى گیرند و این تصمیم 
فردى آن ها مهم تر از سایر عوامل است؛ براى مثال، نظریۀ رفتارهاى برنامه ریزى شدة1 آیزن2 (1991) که 
به حوزة بارورى منتقل شده و معتقد است که نیات و تمایالت مقدمۀ رفتارها هستند. نیات به شرایط فرد 
(وضع اقتصادى، زناشویى و...) و همچنین به بستر بزرگ تر جامعه بستگى دارند که هر دوى آن ها نیز در 
طول دورة بارورى افراد دچار تغییرات عمده اى خواهند شد .(,.Régnier-Loilier et al 2011) بر اساس 
این دیدگاه، با آگاهى از نیات و ترجیحات افراد در زمینۀ بارورى تا حدود زیادى مى توانیم رفتارهاى آن ها 
را در زمینۀ فرزندآورى پیش بینى کنیم. نکتۀ مهم اینکه تمایز آشکارى بین نیات مثبت (تمایل به داشتن 
فرزند/فرزند دیگر در آینده) و نیات منفى (تمایل به بى فرزند  ماندن یا نداشتن فرزند دیگر) وجود دارد. 
نتایج مطالعات در این زمینه نشان مى دهد که نیات منفى شاخص بسیار مهمى براى رفتارهاى آینده است؛ 
درحالى که نیات مثبت، در عین اینکه مى توانند عامل مهمى باشند، اما بارورى مشاهده شده را بیش از اندازه 
برآورد مى کنند (Schoen et al., 1999). بر همین اساس، بونگارت3 (2001) عواملى را مشخص مى کند 
که مى تواند سبب تجدید نظر زوجین در برنامه هاى بارورى شان شود. براى مثال، عللى مانند تأخیر در ورود 
به دورة فرزندآورى، مشکالت نازایى یا فعالیت هایى که با برنامه هاى فرزندآورى زوجین در تضاد است 

مى تواند تصمیمات فرزندآورى را تحت تأثیر قرار دهد.
ـ بولیـو4، کاهش بارورى عمدتـاً بازتابى از نظم اخالقـِى درحال تغییر  در همیـن زمینـه، بـه اعتقاد لروآ 
جامعـه اسـت. شـمار زیـادى از مردم تصمیمـات بارورى فـردى خود را برحسـب عقایـد و نظرهاى خود 
اخـذ مى کننـد نـه برحسـب درك خـود از مقبول یا مشـروع بـودن آن از سـوى جامعه. مفهـوم محورى 
ایـن تبییـن آن اسـت که تغییـر در رفتار بـارورى ارتباط نزدیکى با تغییر در نظام هاى ارزشـى افـراد دارد. 
بنابرایـن، در رفتـار بـارورى، دل مشـغولى فزاینـدة افراد بـا مفاهیمى چـون ارضاى فرد و خودشـکوفایى، 
آزادى انتخـاب، پیشـرفت فردى و سـبک زندگـى، همگى، از متغیرهایى هسـتند کـه مى توانند در تبیین 
رفتـار بـارورى در نظـر گرفتـه شـوند (ون د کا، بـه نقل از خوشـنویس، 1380: 65). لسـتهاق5 نیـز به این 
نتیجـه رسـید کـه دسـتیابى افراد بـه تمایالت رفتار بـارورى آن هـا را تبییـن مى کند. منظور لسـتهاق از 
ایـن مفهـوم حق فـرد و آزادى او براى تعریـف اهدافش و همچنین تعیین و انتخـاب روش هاى موردنظر 
1. Theory of Planned Behaviors (TPB)
2. Ajzen
3. Bongaarts 
4. Leroy-Beaulieu
5. Les thaghe 
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بـراى رسـیدن به اهـداف، مثًال رفتار بـارورى، اسـت (1986: 290).
بر اساس آنچه بیان شد، نویسندگان انتظار دارند تا تمایالت فرزندآورى در ایران هم زمان تحت 
اخیر،  سالیان  در  به ویژه  فرزندان،  اقتصادى  مشکالت  اگرچه  باشند.  داشته  قرار  مختلفى  عوامل  تأثیر 
تمایل به داشتن فرزند را تا حد زیادى محدود کرده؛ اما، با توجه به موضوعاتى همچون جهانى شدن 
و دسترسى گسترده به وسایل ارتباط جمعى، عوامل اجتماعى و فرهنگى نیز نقش مهمى در تمایل به 

فرزندآورى ایفا خواهند کرد.

روش پژوهش 
داده هاى  منظور،  این  براى  است.  گرفته  صورت  ثانویه  تحلیل  تکنیک  از  استفاده  با  رو  پیش  مطالعۀ 
پیمایش ملى خانواده (1397) تجزیه وتحلیل شده است. جامعۀ آمارى در پیمایش مذکور تمامى افراد 
15 سال و باالتر خانوارهاى معمولى ساکن در مناطق شهرى 31 استان کشور (مراکز استان ها و سایر 
شهرها) بود. به این ترتیب، این پیمایش نقاط روستایى را شامل نمى شود. روش نمونه گیرى دومرحله اى 

بوده و اطالعات پنج هزار نفر گردآورى شده است (فیضى و ابراهیمى، 1398: 36).
با توجه به اینکه هدف مطالعۀ پیش رو بررسى تمایل به داشتن فرزند در میان افراد ازدواج کردة 
همسردار است، نمونۀ انتخاب شده براى مطالعۀ پیش رو تقلیل داده شد؛ به این صورت که تنها کسانى 
انتخاب شدند که توانایى داشتن فرزند را داشته باشند. بنابراین، نمونه شامل دو دسته از افراد است: زنان 
همسردار در سنین بارورى (15ـ49 ساله) و مردانى که همسرانشان در سنین بارورى باشند. در نهایت، 

اطالعات مربوط به 2118 نفر تجزیه وتحلیل شد.
متغیر وابسته در مطالعۀ پیش رو تمایالت فرزندآورى (بارورى) است که بر اساس این سؤال سنجیده 
شده است که «آیا تمایل دارید در آیندة نزدیک صاحب فرزند شوید؟». پاسخ گویان چهار گزینه براى 
انتخاب داشتند: بلى، خیر، تعداد فرزندانم کافى است، و نمى توانم بچه دار شوم. کسانى که گزینۀ چهارم را 
انتخاب کرده بودند از تحلیل کنار گذاشته شدند. افرادى که گزینۀ دّوم و سّوم را انتخاب کرده بودند در هم 

ادغام شدند. در نهایت، پاسخ گویان در دو طبقۀ بلى (با کد 1) و خیر (با کد صفر) قرار گرفتند.
متغیرهاى مستقل دو دسته از متغیرها را شامل مى شوند: مشخصه هاى زمینه اى و جمعیتى (سن، 
ـ فرهنگى  جنس، سطح تحصیالت، تعداد فرزندان موجود و تعداد فرزندان ایدئال)؛ مشخصه هاى اجتماعى 
(مذهب، رضایت از زندگى، رضایت از روابط زناشویى، ترجیح جنسى و استفاده از شبکه هاى اجتماعى).

بخش  دو  در  یافته ها  شدند.  تجزیه وتحلیل  و  پردازش   SPSS 26 نرم افزار از  استفاده  با  داده ها 
تنظیم شده است. در بخش توصیفى به بررسى توزیع پاسخ گویان برحسب هریک از متغیرهاى مستقل 
و وابسته پرداخته شد. روابط دومتغیره بین تمایالت بارورى و هریک از متغیرهاى مستقل نیز سنجیده 
شد. براى این کار، از آزمون هاى آمارى کاى اسکوئر، فى و وى کرامر استفاده شد. علل عدم تمایل 
به فرزندآورى نیز از پاسخ گویان سؤال شده بود که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملى به چند عامل 
زیربنایى تقلیل داده شدند. با توجه به اینکه متغیر وابسته تمایالت بارورى است که در سطح سنجش 

اسمى و دوحالته (0 و 1) است، براى تحلیل چندمتغیره از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد.
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جدول 1. متغیرهاى مورداستفاده در پژوهش 

نوع 
سطح سنجششیوة سنجشنام متغیرمتغیر

آیا تمایل دارید در آیندة نزدیک صاحب تمایالت بارورىوابسته
اسمى دوحالتهفرزند شوید؟

مستقل

فاصله اىپرسش درمورد سال تولد فردسن
اسمى دوحالتهپرسش درمورد جنسیت فردجنس

رتبه اىپرسش درمورد تحصیالت فردتحصیالت
اسمى سه حالتهسؤال درمورد دین پاسخ گومذهب

اگر قرار باشد فقط یک بچه داشته باشید، ترجیح جنسى
اسمى دوحالتهدوست دارید پسر باشد یا دختر؟

آیا درمجموع از روابط جنسى خود با رضایت از روابط زناشویى
اسمى دوحالتههمسرتان رضایت دارید؟

استفاده از شبکه هاى اجتماعى
به طور متوسط، روزى چند ساعت از 

شبکه هاى مجازى (مثل تلگرام، اینستاگرام 
و...) استفاده مى کنید؟

فاصله اى

رتبه اىبه طورکلى، چقدر از زندگى تان راضى هستید؟رضایت از زندگى
فاصله اىتعداد فرزند دلخواه شما؟تعداد ایدئال فرزندان
فاصله اىآیا شما فرزندى دارید؟ تعداد آن ها را بیان کنید.تعداد فرزندان موجود

یافته هاى پژوهش
در جـدول 2، توزیـع پاسـخ گویان برحسـب مشـخصه هاى فـردى و نتایـج آزمـون آمـارى در بررسـى 
رابطـۀ هریـک از ویژگى هـاى فـردى بـا تمایالت بارورى نشـان داده شـده اسـت. نتایج حاکـى از آن 
اسـت کـه بیشـتر پاسـخ گویان را زنـان (58/4 درصـد) تشـکیل مى دهنـد. همچنیـن رابطـۀ معنادارى 
بیـن جنـس و تمایـالت فرزنـدآورى وجـود دارد؛ بـه ایـن صـورت که تمایـل به داشـتن فرزنـِد دیگر 
در بیـن مـردان بیشـتر از زنـان بـوده اسـت (39/8 درصـد در مقابـل 34/4 درصـد). میانگیـن سـنى 
پاسـخ گویان 37/25 سـال بـوده اسـت. در میـان گروه هـاى سـنى نیـز بیشـتر پاسـخ گویان در گـروه 
سـنى 35ـ39 سـاله قـرار دارنـد. رابطـۀ بیـن سـن و تمایـالت بـارورى نیز به لحـاظ آمارى در سـطح 
خطـاى کوچک تـر از 1 درصـد معنـادار شـده اسـت. رابطۀ ایـن دو متغیر بـه صورت معکـوس و منفى 
اسـت و تمایـل بـه داشـتن فرزند در میـان افراد مسـن تر کاهش مى یابـد. به لحاظ سـطح تحصیالت، 
تنهـا 3/2 درصـد نمونـه بى سـواد بودند و 29 درصـد داراى تحصیالت دانشـگاهى هسـتند. رابطۀ بین 

تحصیـالت و تمایـالت فرزنـدآورى نیـز از نظـر آمارى معنادار شـده اسـت.
به  تمایل  و  مذهب  رابطۀ  و  مى شود  دیده  نیز  مذهب  برحسب  افراد  بارورى  تمایالت  در  تفاوت ها 
تشیع  مذهب  پیرو  افراد  را  پاسخ گویان  مطلق  اکثریت  است.  شده  معنى دار  آمارى  لحاظ  به  فرزندآورى 
تشکیل مى دهند. بااین حال، تمایل به داشتن فرزنِد دیگر در میان آنان کمتر از پیروان اهل سنت بوده است.
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جدول 2. ویژگى هاى فردى پاسخ گویان و نتایج آزمون بررسى رابطه با تمایل به داشتن فرزند/
فرزندى دیگر

فراوانى طبقات متغیرنام متغیر
مطلق

فراوانى 
نسبى

 درصد تمایل به
نتایج آزمون آمارىداشتن فرزند

جنس
** 123658,434,4X2 = 6,22زن

Phi=0,560 88241,639,8مرد

گروه سنى

15221,085,7-19 ساله

X2 = 6,22 **

Cramer’s V=0,047

20934,453,4-24 ساله
2526912,763,4-29 ساله
3045121,353,9-34 ساله
3549123,235,7-39 ساله
4036017,120,3-44 ساله
4529013,79,7-49 ساله

501406,67,5 ساله و باالتر

تحصیالت

683,217,2بى سواد

X2 = 25,28 **

Cramer’s V=0,112
77436,631,9ابتدایى و راهنمایى
66131,239,0متوسطه و دیپلم

61329,042,0دانشگاهى

مذهب
** 198593,835,8X2 =10,50اهل تشیع

Cramer’s V= 
0,072

1266,050,4اهل تسنن
60,240,0سایر

ns: غیرمعنادار، **: معنادار در سطح خطاى کوچک تر از 1 درصد، *: معنادار در سطح خطاى کوچک تر از 5 درصد

ــان  ــا را نش ــى آن ه ــى و جمعیت ــاى فرهنگ ــب ویژگى ه ــخ گویان برحس ــع پاس ــدول 3 توزی ج
مى دهــد. همچنیــن روابــط بیــن متغیرهــاى مذکــور و تمایــالت بــارورى نیــز در ایــن جــدول ارائــه 
ــده اند؛  ــدى ش ــى طبقه بن ــاد از زندگ ــت زی ــا رضای ــۀ ب ــخ گویان در طبق ــتر پاس ــت. بیش ــده اس ش
ــل، 8/7 درصــد  ــد. در طــرف مقاب ــرار دارن به طورى کــه 64/7 درصــد پاســخ گویان در ایــن طبقــه ق
ــز  ــارورى نی ــالت ب ــت از زندگــى و تمای ــت اندکــى از زندگــى داشــته اند. رابطــۀ رضای ــراد رضای اف
معنــادار شــده اســت و افــراد بــا رضایــت بیشــتر از زندگــى تمایــل بیشــترى بــه داشــتن فرزنــدى 
ــاد خواهــان  ــت زی ــا رضای ــراد ب ــه مشــاهده مى شــود، 41/2 درصــد اف ــد. همان طــور ک دیگــر دارن
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داشــتن فرزنــدى دیگــر هســتند؛ درحالى کــه ایــن رقــم بــراى افــراد بــا رضایــت انــدك از زندگــى 
23/6 درصــد بــوده اســت. رضایــت از روابــط زناشــویى نیــز بــر تمایــالت بــارورى افــراد تأثیرگــذار 
ــراد  ــد. ایــن اف ــراد از روابــط زناشــویى خــود راضــى بوده ان ــى، 92 درصــد اف ــوده اســت. به طورکل ب
تمایــل بیشــترى نیــز بــه داشــتن فرزنــد دیگــر داشــته اند (38 درصــد). در گذشــته، ترجیــح جنســى 
فرزنــدان معمــوًال بــه نفــع پســران بــوده اســت و افــراد بیشــتر خواهــان داشــتن فرزنــد پســر بودنــد. 
ــتن  ــراى داش ــخ گویان ب ــن پاس ــى در بی ــح جنس ــه ترجی ــد ک ــان مى ده ــا نش ــال، یافته ه بااین ح
ــوده اســت (26/8 و 26/1 درصــد). بنابرایــن، بایــد  ــدازه ب ــه یــک ان ــًا ب ــد دختــر و پســر تقریب فرزن
گفــت کــه 51/9 درصــد پاســخ گویان داراى ترجیــح جنســى بودنــد و در مقابــل، 47/1 درصــد افــراد 
نیــز ترجیــح جنســى نداشــته اند و عنــوان کرده انــد کــه داشــتن دختــر و پســر فرقــى نــدارد. رابطــۀ 
ــى دار  ــج درصــد معن ــر از پن ــارورى هــم در ســطح خطــاى کوچک ت ــالت ب ــح جنســى و تمای ترجی
شــده اســت. اســتفاده از شــبکه هاى اجتماعــى نیــز امــروزه بســیار مرســوم اســت و ایــن موضــوع در 
ــزان اســتفاده از شــبکه هاى اجتماعــى  ــر باشــد. می ــد مؤث ــا مى توان ــا و نگرش ه شــکل دهى رفتاره
ــه از  ــد ک ــا (41/3 درصــد) گفته ان ــتر آن ه ــوده اســت و بیش ــاد نب ــدان زی ــخ گویان چن ــن پاس در بی
ــاعت از  ــش از 5 س ــه بی ــراد روزان ــد اف ــا 3/5 درص ــد. تنه ــتفاده نمى کنن ــى اس ــبکه هاى اجتماع ش
ــخ گویان  ــتر پاس ــدان، بیش ــداد فرزن ــاظ تع ــه لح ــد. ب ــبکه ها مى گذرانن ــن ش ــود را در ای ــت خ وق
ــن  ــت. ای ــوده اس ــد ب ــخ گویان 1/67 فرزن ــدان پاس ــداد فرزن ــن تع ــد. میانگی ــد بودن داراى 2 فرزن
ــان  ــز در زم ــا نی ــادى از آن ه ــداد زی ــد. تع ــود اختصــاص داده ان ــه خ ــه را ب ــد نمون ــراد 33 درص اف
اجــراى پیمایــش هنــوز فرزنــدى نداشــتند (18 درصــد). رابطــۀ بیــن تعــداد فــر زنــدان و تمایــالت 
ــار،  ــق انتظ ــت و مطاب ــده اس ــى دار ش ــد معن ــر از 1 درص ــاى کوچک ت ــطح خط ــدآورى در س فرزن
ــراى  ــد. ب ــر دارن ــد دیگ ــتن فرزن ــه داش ــرى ب ــل کمت ــد تمای ــدان بیشــترى دارن ــه فرزن ــرادى ک اف
ــى  ــد، ول ــا بیاورن ــه دنی ــدى ب ــد فرزن ــه مى خواهن ــد ک ــد گفته ان ــراد بى فرزن ــال، 70/9 درصــد اف مث
ایــن رقــم بــراى افــرادى کــه 3 فرزنــد و بیشــتر داشــتند تنهــا 13/8 درصــد اســت. میانگیــن تعــداد 
ــرار  ــتر ق ــد و بیش ــۀ 3 فرزن ــز در طبق ــخ گویان نی ــتر پاس ــت و بیش ــد اس ــواه 3 فرزن ــدان دلخ فرزن
گرفته انــد. بااین حــال، نتایــج آزمــون آمــارى نشــان مى دهــد کــه رابطــۀ معنــادارى بیــن تمایــالت 
فرزنــدآورى و تعــداد فرزنــدان ایدئــال وجــود نداشــته اســت. در نهایــت، همان طــور کــه در جــدول 
3 نیــز مشــاهده مى شــود، 36/4 درصــد پاســخ گویان بــه ســؤال تمایــل بــه داشــتن فرزند/فرزنــدى 
ــد دیگــرى  ــد فرزن ــى ندارن ــه تمایل ــد ک ــراد گفته ان ــد و 63/6 درصــد اف دیگــر پاســخ مثبــت داده ان

داشــته باشــند.



      سال اول
شماره چهارم

زمستان 1400
69

جدول 3. ویژگى هاى فرهنگى و جمعیتى پاسخ گویان و نتایج آزمون بررسى رابطه
 با تمایل به داشتن فرزند/ فرزندى دیگر

طبقات نام متغیر
متغیر

فراوانى 
مطلق

فراوانى 
نسبى

 درصد تمایل به
آزمون آمارىداشتن فرزند

رضایت از 
زندگى

1848,723,6کم
X2 = ** 36.74

Cramer’s V= 0.135 56426,629,1متوسط
137064,741,2زیاد

رضایت 
از روابط 
زناشویى

** 183392,038,0X2 =16.48بلى
Phi=- 0.091 1608,021,9خیر

ترجیح 
جنسى

106552,938,7X2 = * 4.06دارد
Cramer’s V=0.044 94947,134,4ندارد

استفاده از 
شبکه هاى 
اجتماعى

استفاده 
83741,329,2نمى کند

X2 =36.27 **
Cramer’s V=0.134 

کمتر از 2 
86741,140,6ساعت

2ـ5 
29814,146,1ساعت

بیشتر از 5 
743,540,6ساعت

تعداد 
فرزندان 
موجود

بدون 
38118,070,9فرزند

X2 =419.44 **
Cramer’s V= 0.456

159928,352,7 فرزند
269833,019,7 فرزند

3 فرزند و 
44020,713,8بیشتر

تعداد 
فرزندان 
ایدئال

100,533,3بى فرزندى

X2 =6.89 ns

Cramer’s V= 0.059

1803,923,3 فرزند
288442,638,4 فرزند

3 فرزند و 
110053,036,0بیشتر

تمایالت 
فرزندآورى

-73836,4بلى ,127663خیر 6
ns: غیرمعنادار، **: معنادار در سطح خطاى کوچک تر از 1 درصد، *: معنادار در سطح خطاى کوچک تر از 5 درصد

از کسانى که بیان کرده بودند تمایلى به داشتن فرزند دیگر ندارند علل آن پرسیده شد که نتایج 
آن در جدول 4 نشان داده شده است. بیشترین علتى که براى عدم تمایل به فرزندآورى بیان شده است 
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این است که افراد از آیندة فرزندان خود نگران هستند. سخت بودن تربیت فرزندان، نامناسب  دانستن 
داشتن فرزند زیاد و هزینه هاى اقتصادى نیز در رتبه هاى بعدى قرار دارند. در طرف مقابل، نداشتن 
امید به ادامۀ زندگى با همسر و وضعیت نامناسب سالمتى فرد یا همسر او کمتر از سایر علل بیان شده 
است. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملى این علل به چهار عامل کلى تقلیل داده شد و بنابراین، علل 
عدم تمایل به داشتن فرزند را مى توان در چهار گروه خالصه کرد. به این ترتیب، عامل اّول «مشکالت 
فرزندان و آیندة آن ها»، عامل دّوم «شرایط کارى و هزینه فرصت»، عامل سّوم «روابط با همسر»، و 

عامل چهارم «مشکالت بهداشتى و سالمتى» است.
جدول 4. علل عدم تمایل به فرزندآورى

تعداد پاسخ هادرصدمشکالت و محدودیتعامل ها

مشکالت 
فرزندان 
و آیندة آن ها

73,8783از آیندة فرزندانم نگرانم.

67,6717سخت بودن تربیت فرزندان

60,2636فرزند زیاد را مناسب نمى دانم.

59,7630از عهدة هزینه هاى آن برنمى آیم.

شرایط کارى 
و هزینه 
فرصت

42,2447 نداشتن فرصت کافى

34,9368با شرایط کارى من سازگار نیست.

33,7356با شرایط کارى همسرم سازگار نیست.

27,7292باید بخش زیادى از تفریحات و عالیقم را کنار بگذارم.

روابط با 
همسر

40,8432همسرم فرزند نمى خواهد.

27,8294باعث کم شدن روابط عاطفى با همسرم مى شود.

24,5258باعث کم شدن یا سردشدن در روابط جنسى با همسرم مى شود.

7,074امید به ادامۀ زندگى با همسرم ندارم.

مشکالت 
بهداشتى و 
سالمتى

19,8210سن من/همسرم زیاد است.

17,5185وضعیت سالمتى من/همسرم اجازه نمى دهد.

بــراى اجــراى تحلیــل چندمتغیــره از آزمــون رگرســیون لجســتیک اســتفاده شــده اســت. متغیــر 
وابســته تمایــل بــه داشــتن فرزند/یــا فرزنــدى دیگــر اســت و بنابرایــن، کســانى کــه پاســخ مثبــت 
داده انــد کــد (1) و کســانى کــه پاســخ منفــى داده بودنــد کــد (0) گرفتنــد. بــراى اجــراى آزمــون ســه 
ــا مشــخص  مــدل اجــرا شــده اســت. در مــدل اّول، تنهــا مشــخصه هاى فــردى وارد مــدل شــد ت
ــا ویژگى هــاى فــردى مى توانــد احتمــال خواســتن فرزنــد را تحــت تأثیــر قــرار دهــد  شــود کــه آی
یــا نــه. در مــدل دّوم، مشــخصه هاى فرهنگــى و اجتماعــى بــه مــدل اضافــه شــد و در مــدل ســّوم، 
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متغیرهــاى جمعیتــى بــه تحلیل هــا اضافــه شــد. نتایــج در جــدول 5 نشــان داده شــده اســت.
ــر  ــا تأثی ــدل، تنه ــه م ــده ب ــردى واردش ــاى ف ــان ویژگى ه ــه، از می ــد ک ــان مى ده ــا نش یافته ه
تحصیــالت بــر احتمــال خواســتن فرزنــد بــه لحــاظ آمــارى معنــادار نشــده اســت. بــه ایــن ترتیــب، 
تفــاوت معنــادارى در خواســتن فرزنــد در میــان افــراد صرف نظــر از اینکــه چــه ســطح تحصیالتــى 
دارنــد وجــود نــدارد. از طرفــى، ســن رابطــۀ معکــوس و معنــادارى بــا تمایــل بــه داشــتن فرزنــد دارد؛ 
بــه ایــن صــورت کــه بــا افزایــش ســن، تمایــل بــه داشــتن فرزنــد کاهــش خواهــد یافــت. جنــس 
ــه ایــن صــورت کــه مــردان  ــوده اســت؛ ب ــارورى ب ــه ب ــر تمایــل ب ــر تأثیرگــذار ب ــز دیگــر متغی نی
ــد دیگــرى داشــته باشــند.  ــا بخواهنــد فرزن ــر بیشــتر احتمــال دارد ت ــان 2/3 براب ــا زن در مقایســه ب
همچنیــن تأثیــر مذهــب بــر تمایــالت فرزنــدآورى نیــز در ســطح خطــاى کمتــر از 5 درصــد معنى دار 
ــر احتمــال دارد  ــا اهــل تســنن 39 در صــد کمت ــروان اهــل تشــیع در مقایســه ب شــده اســت و پی
تمایــل بــه داشــتن فرزنــدى دیگــر داشــته باشــند. مشــخصه هاى فــردى، به طورکلــى، توانســته اند 

25/2 درصــد تغییــرات در احتمــال خواســتن فرزنــد را تبییــن کننــد.
ــت از  ــى، رضای ــت از زندگ ــامل «رضای ــى ش ــى و اجتماع ــاى فرهنگ ــدل دّوم، متغیره در م
ــه شــدند.  ــدل اضاف ــه م ــح جنســى و اســتفاده از شــبکه هاى اجتماعــى» ب ــط زناشــویى، ترجی رواب
ــزان اندکــى افزایــش داده اســت (26/5  ــه می ــزان واریانــس تبیین شــده را ب ورود ایــن متغیرهــا می
ــته  ــردى نداش ــادارى مشــخصه هاى ف ــرى در ســطح معن ــا تغیی ــن متغیره درصــد). اضافه شــدن ای
اســت و تأثیــر تحصیــالت همچنــان غیرمعنــادار و تأثیــر ســایر متغیرهــا معنــادار اســت. از بیــن چهــار 
متغیــر مذکــور، تنهــا متغیرهــاى «رضایــت از زندگــى و رضایــت از روابــط زناشــویى» بــر احتمــال 
خواســتن فرزنــد تأثیــر معنــادارى داشــته اند؛ بــه ایــن صــورت کــه کســانى کــه از روابــط زناشــویى 
خــود رضایــت دارنــد 76/7 درصــد بیشــتر احتمــال دارد تــا بخواهنــد فرزنــد دیگــرى داشــته باشــند. 
همچنیــن، افــرادى کــه رضایــت زیــادى از زندگــى خــود دارنــد در مقایســه بــا افــرادى کــه رضایــت 

اندکــى دارنــد 93 درصــد بیشــتر احتمــال دارد تــا تمایــل مثبتــى بــه فرزنــدآورى داشــته باشــند.
در مــدل ســّوم، ورود متغیرهــاى جمعیتــى شــامل «تعــداد فرزنــدان موجــود و تعــداد فرزنــدان 
ــه  ــته اســت و ب ــادى داش ــده افزایــش زی ــس تبیین ش ــزان واریان ــه می ــد ک ــال» نشــان مى ده ایدئ
37/1 درصــد رســیده اســت. تأثیــر هــر دو متغیــر جمعیتــى بــه لحــاظ آمــارى معنــادار شــده اســت. 
ورود ایــن متغیرهــا تغییــرى در ســطح معنــادارى ســایر متغیرهــاى واردشــده نداشــته اســت. نتایــج 
ــوده اســت بیشــتر احتمــال  ــا بیشــتر ب ــال آن ه ــدان ایدئ ــداد فرزن ــه تع نشــان مى دهــد کســانى ک
ــراد  ــدان اف ــداد فرزن ــن تع ــه بی ــى، رابط ــند. از طرف ــته باش ــرى داش ــد دیگ ــد فرزن ــا بخواهن دارد ت
و تمایــالت بــارورى نیــز بــه صــورت منفــى بــوده اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه هرچــه بــر تعــداد 
فرزنــدان افــزوده شــود، تمایــل بــه داشــتن فرزنــد دیگــرى کاهــش مى یابــد. بــراى مثــال، کســانى 
کــه یــک فرزنــد دارنــد، در مقایســه بــا کســانى کــه فرزنــدى ندارنــد، 41/7 درصــد کمتــر احتمــال 
ــد به ترتیــب 85 و  ــراد صاحــب دو و ســه فرزن ــد دیگــرى داشــته باشــند. اف ــد فرزن ــا بخواهن دارد ت

89/8 درصــد کمتــر احتمــال دارد تــا تمایــل داشــته باشــند فرزنــد دیگــرى بــه دنیــا بیاورنــد.
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جدول 5. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک براى بررسى احتمال تمایل 
به داشتن فرزند/فرزندى دیگر

متغیر
نسبت  شانس

مدل سّوممدل دّوممدل اّول
* 5,819** 22,146** 52,981مقدار ثابت

** 0,919** 0,880** 0,879سن

جنس
1,0001,0001,000زن (مرجع)

** 1,757** 2,359** 2,345مرد

سطح تحصیالت

1,0001,0001,000بى سواد (مرجع)
ns0,968 ns1,146 ns 1,166ابتدایى و راهنمایى

ns0,987 ns1,067 ns 1,266متوسطه و دیپلم

ns1,129 ns0,994 ns 1,468دانشگاهى

مذهب
1,0001,0001,000اهل تسنن (مرجع)

,0اهل تشیع 615 *0, 619 *0, 619 *

رضایت از زندگى

1,0001,000-کم (مرجع)
* ns1,803 1,309-متوسط

** 2,729* 1,931-زیاد

ترجیح جنسى
1,0001,000-دارد (مرجع)

ns0,904 ns 1,031-ندارد

ns0,981 ns 0,992-استفاده از شبکه هاى اجتماعىمصرف رسانه

رضایت از روابط 
زناشویى

1,0001,000-ندارد (مرجع)
** 2,025** 1,767-دارد

تعداد فرزندان

1,000--بدون فرزند (مرجع)
** 0,583--1 فرزند

** 0,150--2 فرزند

** 0,102--3 فرزند و بیشتر

** 1,240--تعداد فرزندان ایدئال

 Nagelkerke R20,2520,2650,371
ns: غیرمعنادار، **: معنادار در سطح خطاى کوچک تر از 1 درصد، *: معنادار در سطح خطاى کوچک تر از 5 درصد
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بحث و نتیجه گیرى
تمایل یا عدم تمایل به داشتن فرزند یا فرزندى دیگر مى تواند تعیین کنندة مهمى براى رفتارهاى بارورى 
آینده باشد؛ چراکه بیشتر اوقات نیات و ترجیحات افراد شکل دهندة رفتارهاى آن هاست. بر این اساس، 
مطالعۀ پیش رو با هدف بررسى تمایالت بارورى افراد ازدواج کردة همسردار در ایران صورت گرفت. 
براى این منظور، داده هاى پیمایش ملى خانواده تجزیه وتحلیل شد تا علل عدم تمایل به فرزندآورى و 

نیز تعیین کننده هاى آن مشخص شود.
نتایـج نشـان داد کـه اگرچـه کمـى بیش از یک سـّوم پاسـخ گویان گفتـه بودند که تمایـل دارند 
در آینـدة نزدیـک فرزند/فرزنـدى دیگر به دنیـا بیاورند؛ اما، ایـن تمایالت برحسـب ویژگى هاى فردى 
و اجتماعـى و جمعیتـى پاسـخ گویان متفـاوت اسـت. به طورکلـى، 36/4 درصد پاسـخ گویان تمایل خود 
بـه داشـتن فرزند/فرزنـدى دیگـر را بیـان کـرده بودنـد. بااین حـال، چنانچه تمایـالت بـارورى افراد را 
بـر اسـاس تعـداد فرزندانـى کـه داشـتند بررسـى کنیـم، متوجـه خواهیم شـد کـه تفاوت هـاى مهمى 
وجـود دارد. 71 درصـد پاسـخ گویانى کـه در زمـان اجـراى پژوهـش فرزنـدى نداشـتند (381 نفـر) 
گفتـه بودنـد کـه قصـد دارنـد در آینـده صاحب فرزند شـوند. این بـدان معناسـت که 29 درصـد آن ها 
همچنـان مى خواهنـد بـدون فرزنـد باقـى بماننـد. بـر ایـن اسـاس، حـدود 5 درصـد کل نمونـه قصد 
دارنـد همچنـان بـدون فرزنـد باشـند. همچنیـن 52 درصد افـرادى که یک فرزند داشـتند گفتـه بودند 
کـه مى خواهنـد در آینـده فرزنـد دیگـرى بـه دنیـا بیاورنـد. این ارقـام براى فرزنـدان بیشـتر همچنان 
کاهـش مى یابـد. درواقـع، تعداد فرزنـدان افـراد تعیین کنندة مهمـى در تمایل افراد به داشـتن فرزندى 
دیگـر اسـت. ایـن رفتـار را مى توان بر اسـاس نظریـۀ رفتـار برنامه ریزى شـده تبیین کرد که اگـر افراد 
بـه تعـداد فرزنـدان موردنیـاز خود رسـیده باشـند، فرزنـدآورى خـود را متوقـف خواهند کـرد حتى اگر 
بـا بى فرزنـدى یـا تک فرزنـدى روبـه رو شـوند. حسـینى و بگـى (1393) نیز داشـتن تعداد فرزنـدان را 

مهم تریـن تعیین کننـدة تمایـالت بـارورى معرفـى مى کنند.
نکتـۀ مهـم دیگـرى کـه باید به آن اشـاره کـرد ایدئال هـاى فرزندآورى افـراد اسـت. تنها 0/5 
درصـد افـراد بى فرزنـدى را ایدئـال دانسـته اند. میانگیـن تعـداد فرزنـدان ایدئـال در جمعیـت نمونه 3 
فرزنـد بـوده اسـت کـه بـا تمایـالت بارورى افـراد تا حـد زیـادى در تضاد اسـت. نتایج نشـان مى دهد 
کـه صرف نظـر از اینکـه افـراد چه تعـداد فرزنـد را به عنـوان ایدئـال در نظـر مى گیرند، حدود دوسـّوم 
آن هـا تمایلـى بـه داشـتن فرزنـد دیگـر ندارنـد. این موضـوع نیز خـود بیانگر وجـود نوعى شـکاف در 
ایدئـال و تمایـالت بـارورى افراد اسـت. میانگیـن ایدئال فرزنـدان در این مطالعه در مقایسـه با سـایر 
مطالعـات بیشـتر اسـت. بـراى مثال، ایـن رقم در مطالعـۀ مقدس (1395) حـدود 1/9 فرزنـد، در مقالۀ 
دراهکـى (1394) حـدود 2/65 فرزنـد و در مطالعۀ حسـینى و عباسـى  شـوازى (1388) حـدود 2 فرزند 

بوده اسـت.
بـه لحـاظ نظـرى، انتظـار مـى رود افـرادى کـه به طـور گسـترده اى از شـبکه هاى اجتماعـى 
اسـتفاده مى کننـد تمایـل کمتـرى نیـز به داشـتن فرزندان داشـته باشـند؛ چراکه ایـن افراد بیشـتر در 
معـرض رسـانه ها قـرار دارنـد و ازآنجاکـه امـروزه داشـتن فرزنـدان کمتـر در بسـیارى از نقـاط جهان 
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بـه هنجـار تبدیـل شـده اسـت، شـبکه هاى اجتماعـى و رسـانه ها به راحتـى ایـن هنجارهـا را در میان 
فرهنگ هـاى دیگـر ترویـج مى کننـد. درواقـع، همان گونـه کـه نظریـۀ اشـاعه بـه آن اشـاره مى کند، 
هنجارهـاى بـارورى پاییـن، همچنـان کـه مى توانـد از یـک گـروه اجتماعـى بـه گـروه دیگـر منتقل 
شـود، مى توانـد از جامعـه اى بـه جامعۀ دیگـر نیز انتقال یابـد. بااین حـال و برخالف انتظار، در بررسـى 
روابـط دومتغیـره مشـخص شـد که افرادى کـه مدت زمان بیشـترى از شـبکه هاى اجتماعى اسـتفاده 
مى کننـد تمایـل بیشـترى بـه داشـتن فرزنـد دارنـد. علـت ایـن امـر آن اسـت کـه افـرادى کـه وقت 
بیشـترى را در ایـن شـبکه ها سـپرى مى کننـد جـوان هسـتند و هنـوز فرزنـدان مـورد نظر خـود را به 

دنیـا نیاورده انـد. بنابرایـن، تمایـل بـه داشـتن فرزنـد در بین آن ها بیشـتر اسـت.
از دیگر عوامل مؤثر بر تمایالت فرزندآورى مى توان به تحصیالت اشاره کرد. رابطۀ بارورى و 
تحصیالت همواره مورد توجه بوده است و یافته هاى پژوهشى حاکى از وجود رابطه اى منفى بین این 
دو متغیر است. یافته ها نشان داد که تحصیالت و تمایالت بارورى نیز رابطه اى منفى با هم دارند. افراد 
با تحصیالت بیشتر تمایل کمترى به فرزندآورى نشان داده اند؛ هرچند با کنترل سایر متغیرهاى فردى 
تأثیر تحصیالت غیرمعنادار شده است. خواجه صالحى (1391) و حسینى و بگى (1391) نیز قبًال به 

نتایج مشابهى در این زمینه دست یافته بودند.
یکى از ویژگى هایى که بر تمایالت افراد تأثیرگذار بود تعلقات مذهبى افراد است. افراد اهل تسنن 
تمایالت بارورى بیشترى در مقایسه با پیروان اهل تشیع داشته اند. این موضوع را مى توان از چند جنبه 
بررسى کرد. نخست آنکه بیشتر افراد سنى مذهب در این نمونه از استان هاى سیستان و بلوچستان، 
کردستان، و آذربایجان غربى بوده اند؛ استان هایى که به لحاظ شاخص هاى توسعه شرایط مطلوبى ندارند 
و از وضعیت اقتصادى و اجتماعى مناسب بى بهره اند. همچنین تحلیل هاى بیشتر نشان داد که درصد 
افراد با تحصیالت بى سواد و ابتدایى در این استان ها رقم هاى بیشترى را در مقایسه با سایر استان ها 
نشان مى دهد. این عوامل مى توانند به عنوان یکى از تعیین کننده هاى مهم در خصوص تمایل بیشتر به 
داشتن فرزند در میان اقلیت سنى مذهب در نظر گرفته شوند. تمایالت بارورِى بیشتر زنان سنى مذهب 
همکاران  و  نوبخت (1389)، حسینى  و  محمودیان  مطالعات  نتایج  با  تشیع همسو  با اهل  مقایسه  در 

(1395)، و طاووسى و همکاران (1396) است.
 عالوه بر موارد یادشده، باید به اهمیت رضایت از روابط زناشویى و همچنین رضایت از زندگى 
فرد در تمایل به داشتن فرزند اشاره کرد. این نتایج تأییدکنندة این ادعاست که عوامل فردى مى توانند 
نقش مهمى در ترجیحات و نیات بارورى افراد داشته باشند. همان گونه که بالیو1 به آن اشاره مى کند، 
تصمیمات بارورى فردى برحسب شرایط زندگى افراد گرفته مى شود و افراد در خصوص چنین رفتارهایى 
به مقبول یا مشروع بودن آن ها از سوى جامعه چندان توجهى نخواهند داشت. براى مثال، بیش از 
یک دهه است که سیاست مداران و برنامه ریزان کشور درمورد پیامدهاى منفى کاهش بارورى به مردم 
هشدار مى دهند، اما داده هاى آمارى نشانى از بهبود بارورى و افزایش میزان  آن ندارد. در این زمینه، 
الزم است مسئوالن اجرایى اهتمام بیشترى براى رفع موانع فرزندآورى زوجین در ایران داشته باشند.  

1. Beaulieu
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و  فرزندان  مشکالت  از  نگرانى ها  که  شد  مشخص  فرزندآورى  به  تمایل  عدم  علل  بررسى  در 
آیندة آن ها مهم ترین علت افراد براى نخواستن فرزند یا فرزندى دیگر بوده است. یکى از این موارد 
که بیش از 60 درصد افراد نیز به آن اشاره کرده بودند هزینه هاى اقتصادى فرزندان و نگرانى از آیندة 
آن ها با توجه به شرایط اقتصادى و اجتماعى جامعه است. بنابراین، همان گونه که لیبنشتاین و بکر1 
از  یکى  مى تواند  فرزندان  اقتصادى  منفعت  عدم  مى کنند،  اشاره  آن  به  نیز  اقتصادى  نظریه  هاى  در 
علل اصلى در عدم تمایل به داشتن فرزندان بیشتر باشد. در کشورهاى توسعه یافته دولت ها با اجراى 
سیاست هایى همچون پاداش کودك، مشوق هاى مالى و معافیت هاى مالیاتى سعى دارند از هزینه هاى 
و  شغلى  و  کارى  شرایط  فرزندآورى  به  تمایل  عدم  در  مهم  عامل  دّومین  بکاهند.  فرزندان  اقتصادى 
هزینه هاى فرصت ناشى از آن بوده است. تداخل فرزندآورى با شرایط کارى افراد یا همسر آن ها و 
نخواستن  براى  افراد  از  بسیارى  که  است  عللى  فرزند  آوردن  دنیا  به  براى  کافى  فرصت  نداشتن  نیز 
فرزند/فرزندى دیگر بیان کرده اند. این موضوع به عنوان یکى از عوامل مهم در شکاف بین ایدئال ها و 
رفتارهاى بارورى در نقاط مختلف جهان به ویژه در کشورهاى توسعه یافته مطرح است و توجه مطالعات 
مختلف را به خود جلب کرده است (سوبوتکا، ماتیساك و برزوزوسکا2، 1399). از همین رو، بسیارى از 
کشورها امروزه به دنبال اجراى سیاست هاى مصالحه اى3 یا تسهیل در تلفیق زندگى شغلى و خانوادگى 
افراد و به ویژه زنان هستند تا بتوانند یکى از مهم ترین عوامل عدم تمایل به فرزندآورى بیشتر را از بین 
ببرند. ازجملۀ این سیاست ها مى توان به گسترش مراکز مراقبت از فرزندان، مرخصى هاى والدینى4 و 
پدرانه5 و مادرانه6، و نیز ساعات کارى انعطاف پذیر اشاره کرد. این سیاست ها تحت عنوان سیاست هاى 
دوستدار خانواده نام برده مى شوند. داشتن مشکالت شخصى در روابط با همسر و نیز وضعیت نامناسب 

بهداشتى و جسمانى افراد از دیگر عوامل مرتبط با نخواستن فرزند بیشتر بوده است.
همۀ این موارد نشان مى دهد که دولت و سیاست گذاران کشورمان در اقناع مردم براى افزایش 
تعداد فرزندان چندان موفق نبوده اند و نیاز است تا، به جاى برنامه هاى غیرکارشناسى و سیاست هاى 
ایدئال گرایانه که نه شیوة درست اجراى آن ها و نه تداوم و پیوستگى در اجراى آن ها دیده مى شود، به 
سمت برنامه هاى واقع گرایانه و مبتنى بر نیازهاى مردم بروند؛ سیاست هایى که در برخى کشورهاى 
توسعه یافته مثل فرانسه و کشورهاى شمال اروپا تا حد زیادى اثرگذار بوده اند و توانسته اند براى مدت 

طوالنى میزان  بارورى را در سطح جایگزینى ی ا نزدیک به آن تداوم بخشند.

1. Becker 
2. Sobotka, Matysiak & Brzozowska
3. Reconciliation
4. Parental leave
5. Maternity leave 
6. Paternity leave
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