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براساس  بررسی تحوالت فرزندآوري در ابعاد اجتماعی، جمعیتی
 1390و  1385هاي سرشماري

 
 1 علی اکبر محزون

 چکیده
اي هاي نمونهاز داده در این مقاله به بررسی وضعیت فرزندآوري زنان حداقل یکبار ازدواج کرده با استفاده     

 1385هاي عمومی نفوس و مسکن منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از افراد و خانوارهاي سرشماري
هایی نمایا فرد) که نمونه 1,481,586خانوار و  423,637( 1390فرد) و  1,367,310خانوار و  345,799(

باشند پرداخته شده است. براي این منظور، پس از طی مراحل می» کل کشور«براي این منظور در سطح 
دنیا آورده هاي الزم، وضعیت تعداد کل فرزندان زنده بهها و کدگذاريسازي دادهاولیه در خصوص آماده

فوت و بدون همسر در  نان داراي همسر، بدون همسر در اثراند (زتوسط زنانی که حداقل یکبار ازدواج کرده
وري عبارتند از: اثر طالق)، در ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. این ابعاد براي وضعیت فرزندآ

و  بررسی مکانی در سطح کل کشور، نقاط شهري«، »بررسی تغییرات در طول زمان بین دو سرشماري«
 1350د از و بع 1350ی در زنان دو گروه جمعیتی متفاوت یعنی متولدین قبل از بررس«،  »نقاط روستایی

عه اجتماعی جامـ  بررسی در اقشار شغلی«، »بررسی برحسب سطوح استاندارد تحصیلی زنان«، »شمسی
 ».شامل: اقشار باال، قشر متوسط جدید، قشر متوسط سنتی و اقشار کارگري و پایین

ن فرزند و و شاخص کلیدي یعنی به دنیا آوردن حداکثر یک فرزند (شامل بدودر ادامه، با تعریف د     
دنیا (البته با مالحظه زوجین تازه ازدواج کرده) و به» فرزنديتمایل به کم«فرزند) به عنوان شاخصی از تک

در شاخص  به بررسی وضعیت این دو» تمایل به فرزند بیشتر«عنوان شاخصی از آوردن حداقل سه فرزند به
 هاي مختلف جامعه پرداخته شده است.گروه
و  1385ماري دست آمده در این بررسی، تمایل به فرزند کمتر در فاصله بین دو سرشبراساس نتایج به     

هاي جدیدتر (متولدین بعد از تر از نقاط روستایی است، در نسلبیشتر شده، در نقاط شهري بیش 1390
همچنان  طوري که با مالحظات مربوط به زوجین تازه ازدواج کرده نیز) به شدت افزایش یافته به1350

اجتماعی -شغلی گیر خواهد بود، با باال رفتن سطح تحصیالت زنان افزایش پیدا نموده و در اقشارتفاوت چشم
سنتی است.  تر از قشر متوسطبه ترتیب براي قشر متوسط جدید، اقشار کارگري و پایین و اقشار باال بیش

 باشد.ي فوق میدست آمدهمقابل، تمایل به فرزند بیشتر نیز عکس نتایج بهدر 
 

دنیا ده بهاجتماعی، قشربندي اجتماعی، فرزندان زنـ  فرزندآوري، قشربندي شغلی: واژگان کلیدي
 مده.آ

                                                 
 کارشناس ارشد جمعیت شناسی -1



 

 
 

 

 

 ٩٢و  ٩١  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                              ٩٦

 
 طرح مسأله مقدمه و

 هاي زندگی بشري،موضوع تحوالت جمعیتی و نقش بسیار حائز اهمیت آن در تمامی حوزه
ریزان گران، برنامههاي اخیر مورد توجه پژوهشست که در ادوار مختلف به ویژه در سالا موضوعی

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشورمان قرار گرفته است. و سیاستگذاران بخش
دهاي ز و فرودر این میان، تحوالت مربوط به فرزندآوري بیش از هر عامل دیگري در تغییرات و فرا

کننده توجه ویژه مسئولین و هاي گوناگون جمعیتی نقش داشته و همین امر، تبیینشاخص
 باشد.بط با موضوع جمعیت میهاي تخصصی مرتمحققین در هر یک از حوزه

از این رو، بر آن شدیم تا با کنکاش در برخی ابعاد اجتماعی، جمعیتِی تحوالت فرزندآوري و در 
گذار تأثیر، ضمن حفظ روایی و اعتبار الزم، نسبت به شناسایی عوامل حد بضاعت آمارهاي موجود

در حقیقت، سؤال اصلی این تحقیق به بررسی  هاي مربوطه اقدام نماییم.در تغییرپذیري شاخص
شود که با بررسی نوسازي و مدرنیزاسیون بر رفتارهاي باروري مربوط می تأثیرهاي مرتبط با نظریه

سویی با فرایند زمانی شهرنشینی، هم تأثیرستجوي پاسخ به سؤاالتی نظیر: ابعاد مورد نظر، در ج
توسعه و تغییرات سبک زندگی، افزایش سطح تحصیالت زوجین و طبقه اجتماعی سرپرستان 

هاي چنین، بررسی نظریهباشیم. همخانوارها بر فرزندآوري زنان حداقل یکبار ازدواج کرده می
باروري در کشور نیز از اهداف این تحقیق بوده که با بررسی تغییرات در کاهش 1گراییهممرتبط با 

هاي جمعیتی مورد مطالعه در این مقاله اعم از شهري و روستایی، متولدین فرزندآوري در گروه
اجتماعی در فاصله بین دو سرشماري ـ  ، سطوح مختلف تحصیلی و اقشار شغلی1350قبل و بعد از 

 ن تغییرات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.ای گراییهم ،1390و  1385
اي منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از افراد و خانوارهاي هاي نمونهلذا براي این منظور، از داده

براي بررسی وضعیت فرزندآوري در بین  1390و  1385هاي عمومی نفوس و مسکن سرشماري
هایی نمایا براي دهد نمونهها نشان میکه بررسیبار ازدواج کرده استفاده شده زنان حداقل یک

اي ها به اطالعات نمونهدر واقع، با این داده باشند.می» کل کشور«دستیابی به این هدف در سطح 
یابیم که تحلیل آن به یدست م» زایی تا زمان سرشماريباروري طول عمر یا سابقه زنده«

 تبیین رفتار باروري زنان کمک خواهد نمود.
ها و سازي دادهي اولیه در خصوص آمادههاي مذکور وپس از طی مراحل پیچیدهبا استفاده از داده

به بررسی  یابی به هدف تحقیقهاي مورد نظر براي دستخصهاي الزم، ضمن تعریف شاکدگذاري
شناسی و نتایج هاي مختلف جامعه پرداخته شده که روشهاي مذکور در گروهوضعیت شاخص

 گردد.هاي بعدي این مقاله ارائه میر بخشحاصله د
 

                                                 
1. Convergence 
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 هاي تحقیقداده
اي منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از افراد و خانوارهاي هاي نمونهدر این تحقیق، از داده

براي بررسی وضعیت فرزندآوري زنان  1390و  1385هاي عمومی نفوس و مسکن سرشماري
هایی نمایا براي دهد نمونهها نشان میبررسی بار ازدواج کرده استفاده شده کهحداقل یک

نیز  2همانطور که در درگاه ملی آمار باشند.می 1»کل کشور«یابی به این هدف در سطح دست
فرد در قالب  1,367,310شامل اطالعات  1385اشاره شده، تعداد رکوردهاي نمونه براي سال 

خانوار  423,637فرد در قالب  1,481,586شامل اطالعات  1390خانوار و براي سال  345,799
 باشد.می

 
 روش تحقیق

توان آن می هاي موجود بوده و از لحاظ تکنیکی نیزروش تحقیق در این مطالعه،تحلیل ثانویه داده
 بندي نمود.هاي اطالعاتی دستهکاوي آماري در رکوردهاي بانکهاي توصیفی دادهرا جزو تکنیک

اند بار ازدواج کردهفرزندان زنده به دنیا آورده توسط زنانی که حداقل یکاز آنجا که بررسی وضعیت 
عاد گوناگون (اعم از زنان داراي همسر، بدون همسر در اثر فوت و بدون همسر در اثر طالق) در اب

هاي فردي در رکوردهاي افراد نمونه اعم از شهري مورد نظر بوده، از نتایج سؤاالت مربوط به ویژگی
ره یا مدرك یی، بستگی با سرپرست خانوار، جنس، سن یا سال تولد، وضع سواد، کد پایه دوو روستا

جموع دنیا آورده (متحصیلی، کد شغل، وضع شغلی، وضع زناشویی، تعداد کل فرزندان زنده به
 ستفاده شده است.ا 1390و  1385هاي اي سرشماريتعداد دختر و پسر) در رکوردهاي نمونه

زایی تا باروري طول عمر یا سابقه زنده«اي مربوط به هاي نمونهن تحقیق دادهدر واقع، در ای
ضعیت که این ابعاد براي و در ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است» زمان سرشماري

نی در بررسی مکا«، »بررسی تغییرات در طول زمان بین دو سرشماري«فرزندآوري عبارتند از: 
یعنی  بررسی در زنان دو گروه جمعیتی متفاوت«، »ري و نقاط روستاییسطح کل کشور، نقاط شه

ز سال اساله در زمان سرشماري (متولدین قبل و بعد  40از  کمترساله و بیشتر یا  40جمعیت 
-بررسی در اقشار شغلی«، »بررسی برحسب سطوح استاندارد تحصیلی زنان«، »شمسی) 1350

ارگري و ار متوسط جدید، اقشار متوسط سنتی و اقشار کاجتماعی جامعه شامل: اقشار باال، اقش
 ».پایین

نتایج به دست آمده و با مقایسه نتایج مربوط به دو سرشماري مختلف در این  اعتباردر زمینه 
توان گفت که با توجه به اینکه نتایج به دست آمده از هر سرشماري مؤید دیگري در تحقیق، می

                                                 
اي اهداف ها در سطح استانی برها هم محاسبات صورت گرفته که به دلیل اپتیمم نبودن نمونهالبته در سطح استان -1

 ها خودداري گردیده است.این مقاله، از ارائه آن
2. www.amar.org.ir 
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باشد، لذا اطمینان قابل قبولی از اعتبار برآوردها حاصل ربوطه میهاي مبرآورد حدود و ثغور شاخص

 گردیده است.
 

 هاي مورد استفاده در تحقیقشاخص معرفی
دنیا آورده ده بهبراي دستیابی به هدف مورد نظر در این تحقیق، با استفاده از تعداد کل فرزندان زن

داراي «، »بدون فرزند«اي جمعیتی، سهم هي هر یک از گروهتوسط زنان حداقل یکبار ازدواج کرده
از مجموع تمامی  »داراي بیش از ده فرزند« و » داراي ده فرزند«، ... »داراي دو فرزند«، »یک فرزند

ها محاسبه گردیده است. سپس، با تعریف دو شاخص کلیدي یعنی به دنیا آوردن حداکثر حالت
(البته با » فرزنديتمایل به کم«شاخصی از عنوان فرزند) بهیک فرزند (شامل بدون فرزند و تک

تمایل «ز ادنیا آوردن حداقل سه فرزند به عنوان شاخصی مالحظه زوجین تازه ازدواج کرده) و به
هاي مختلف جامعه پرداخته شده به بررسی وضعیت این دو شاخص در گروه» به فرزند بیشتر

رائه شده براي هر یک از سطوح مختلف ااست. البته با وجود تعریف این دو شاخص کلیدي، نتایج 
 تا خوانندگان گرامی در صورت لزوم به جزئیات مورد نظر دسترسی داشته باشند.

 
 ها و نحوه انجام محاسباتزي دادهساآماده

هاي ها و انجام کدگذاريسازي دادهقبل از انجام هر گونه محاسبات آماري، در ابتدا نسبت به آماده
 شود:ها به شرح ذیل اشاره میترین آنبه مهم شده کهالزم اقدام 

 0کد  استفاده شده که در آن RUبراي انجام محاسبات به تفکیک شهري و روستایی از فیلد  -
 مربوط به شهري بوده است. 1مربوط به روستایی و کد 

 40از  مترکیا  بیشترساله و  40( 1350براي انجام محاسبات به تفکیک متولدین قبل و بعد از  -
. در سال در زمان سرشماري) از فیلد مربوط به سن و اعمال شروط مربوطه استفاده شده است

تر،هم نقطه عطف زمانی مربوط هاي قبلهاي جدیدتر از نسلبراي تفکیک نسل 1350انتخاب سال 
ی طور قابل توجههاي سبک زندگی در این دو گروه از جمعیت کشور که بهبه توسعه کشور و تفاوت

رسد مورد توجه واقع شده و هم طی شدن دوران کافی براي مقایسه باروري محسوس به نظر می
هاي فرزندآوري انتخاب شمسی براي بررسی تفاوت 1350طول عمر لحاظ شده است. لذا سال 

 گیر در این دو نسل حکایت دارند.هاي چشمگردیده که نتایج نیز از تفاوت
کد «آوري در سطوح مختلف تحصیالت زوجین از رقم اول فیلد دهاي فرزنبراي بررسی تفاوت -

یا المللی سطوح آموزشی استاندارد بیناستفاده شده که این کد از » پایه دوره یا مدرك تحصیلی
سطح دسته  7آموزشی در  هايکند. در این طبقه بندي، برنامهپیروي می ISCED(1( تحصیلی

                                                 
1. International Standard Classification of Education 
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) آموزش پیش دبستانی (که در بررسی ما مورد استفاده 0شوند که عبارتند از: سطح (بندي می
تر از آموزش ) سطح پایین2، سطح () آموزش ابتدایی یا اولین مرحله آموزش پایه1سطح ( نیست)، 

) سطح باالتر آموزش 3، سطح ((مانند: دوره راهنمایی)متوسطه یا دومین مرحله آموزش پایه 
) آموزش پس از متوسطه (غیردانشگاهی) (که در نظام 4، سطح ((مانند دبیرستان و ...)طه متوس

و  (مانند: کاردانی و کارشناسی)) اولین مرحله آموزش عالی 5آموزشی ایران وجود ندارد)، سطح (
 .(مانند: کارشناسی ارشد و دکتري)) دومین مرحله آموزش عالی 6سطح (

ورت گرفته در اقشار و طبقات اجتماعی کشور، از نتایج مطالعات ص به منظور بررسی فرزندآوري -
: 1386در قشربندي اجتماعی کمک گرفته شده است. مطالعه صورت گرفته در این زمینه (سرایی 

هاي بولی را پیرامون قشربندي اجتماعی در ایران بر اساس وضع شغلی و گروهق) روش قابل 29-5
 قشربندي شغلی«وان رنده این مقاله ضمن نامگذاري آن تحت عندهد که نگاعمده شغلی ارائه می

به  توانز می(به دلیل اینکه از لحاظ نظري، از مبانی اطالعاتی دیگري به جز شغل نی» اجتماعیـ 
افزاري موجود گیري از امکانات نرمساختار قشربندي اجتماعی دست یافت)، تالش نموده تا با بهره

توان بپردازد که می 1390و  1385هاي آن با استفاده از نتایج سرشماري نسبت به بروزرسانی نتایج
فرسا و عمًال افزارهاي آماري و محاسباتی قوي بسیار طاقتگیري از نرمگفت این کار بدون بهره

 نمود.غیرممکن می
اقشار «، »اقشار باال«دست آمده از مطالعه مذکور عبارتند از: اجتماعی به-طبقه شغلی 4در واقع، 

وضع  در خصوص اینکه کدام». اقشار کارگري و پایین«و » اقشار متوسط سنتی«، »متوسط جدید
اي مبناي این قشربندي قرار گرفته، به همین بسنده هاي عمده شغلیشغلی و در قالب چه گروه

جتماعی مورد نظر به طور خالصه به ا-دهنده هر یک از طبقات شغلیکنیم که ساختار تشکیلمی
 رح ذیل است:ش
 

 قشرهاي باال شامل:
مدیران و کارمندان عالی «، »مشاغل علمی، فنی و تخصصی«هاي عمده شغلی کارفرمایان در گروه

» دامداران-نکشاورزا«، »کارکنان امور خدماتی«، »فروشندگان و کارکنان بازرگانی«، »رتبه اداري
 »بندي نشده و نامشخصکارکنان گروه«و 

 شامل: قشرهاي متوسط سنتی
فروشندگان و کارکنان «هاي عمده قل و کارکنان خانوادگی بدون مزد در گروهکارکنان مست -1

بندي نشده و کارکنان گروه«و » دامداران-کشاورزان«، »کارکنان امور خدماتی«، »بازرگانی
 »نامشخص

 »کارگران مشاغل تولیدي و رانندگان«ارفرمایان در گروه عمده ک -2
 ید شامل:قشرهاي متوسط جد

 به استثناي کارفرمایان» مشاغل علمی، فنی و تخصصی«ارکنان گروه عمده ک -1
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 به استثناي کارفرمایان» رتبهمدیران و کارمندان عالی«ارکنان گروه عمده ک -2
 »کارمندان اداري و دفتري و مشابه«روه عمده شغلی گ -3
کنان بازرگانی فروشندگان و کار«هاي عمده شغلی زد و حقوق بگیران بخشی عمومی در گروهم -4

بندي نشده و کارکنان گروه«و » کارکنان امور خدماتی«، »دامداران-کشاورزان«، »و فروش
 »نامشخص

 قشرهاي کارگري و پایین شامل:
فروشندگان و کارکنان «هاي عمده شغلی گیران بخش خصوصی در گروهبمزد و حقوق  -1

بندي نشده و کارکنان گروه«و » دامداران-شاورزانک«، »کارکنان امور خدماتی«، »بازرگانی
 »نامشخص

 به استثناي کارفرمایان این گروه» کارگران مشاغل تولیدي و رانندگان«گروه عمده  -2
 

 نتایج
 وضعیت فرزندآوري بر حسب محل سکونت (شهري و روستایی)

 1385، هم در سال »فرزنديآمده، شاخص تعریف شده براي تمایل به کم 1همانطور که در جدول
رفتار  شهرنشنی را بر تأثیردر نقاط شهري بیش از نقاط روستایی است که  1390و هم در سال 

فرزندي در کل کشور، نقاط شهري و نقاط سازد. همچنین تمایل به کمفرزندآوري نمایان می
 گراییهمتواند تأییدي دیگر بر افزایش یافته که می 1385نسبت به سال  1390سال  روستایی در

تمایل به فرزند «هاي مختلف جمعیتی قلمداد گردد. در مقابل، شاخص کاهش فرزندآوري درگروه
خص به دلیل اینکه از لحاظ ریاضی نیز به نوعی مکمل شاخص قبلی است، به عکس شا» بیشتر

ج آن اجتناب ست که بنا به دلیل ریاضی مذکور در ادامه مقاله از تشریح نتایقبلی رفتار نموده ا
 شود.نموده و صرفاً به ارائه مقادیر به دست آمده براي هر دو شاخص اکتفا می

عداد فرزند ارائه شده، مرز ت 1390که به دلیل رعایت اختصار فقط براي نتایج سال  1در نمودار 
به این  است؛» چهار فرزند«روستایی گردیده نشان داده شده که که موجب اختالف نقاط شهري و 

هار فرزند سهم نقاط شهري بیشتر از نقاط روستایی است و از چ معنی که تا قبل از چهار فرزند،
 باشد.به بعد سهم نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهري می
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دنیا آورده در نقاط درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده براساس تعداد کل فرزندان زنده به ):1( جدول
 شهري و روستایی

 تعداد فرزند
1385 1390 

 روستایی شهري کل روستایی شهري کل
 13,9 14,7 14,4 14,0 14,2 14,1 بدون فرزند
 16,4 19,9 18,9 14,9 17,7 16,5 یک فرزند
 16,7 22,5 20,9 13,3 18,0 16,0 دو فرزند
 11,4 13,7 13,1 9,8 12,5 11,3 سه فرزند

 8,8 9,0 8,9 8,4 9,0 8,8 چهار فرزند
 7,3 6,1 6,4 7,6 7,1 7,3 پنج فرزند

 6,5 4,5 5,1 6,7 5,4 5,9 شش فرزند
 5,6 3,3 3,9 6,1 4,2 5,0 هفت فرزند
 4,5 2,3 2,9 5,1 3,1 3,9 هشت فرزند

 3,3 1,4 1,9 3,9 2,1 2,9 نه فرزند
 2,3 0,9 1,3 2,9 1,4 2,1 ده فرزند

 2,7 1,0 1,4 3,9 1,7 2,6 فرزند 10باالي 
 30,2 34,6 33,3 28,9 32,0 30,7 حداکثر یک فرزند
 52,4 42,2 45,0 54,3 46,5 49,8 حداقل سه فرزند

 باشد.اظهار نشده میاختالف جزئی بین سرجمع و مجموع اجزاء در هر سطر، به دلیل موارد  *       
 

 
اویه دیگري نیز که به دلیل رعایت اختصار فقط براي سطح کل کشور ارائه شده، از ز 2در نمودار 

 1390تا  1385هاي دهد بین سالبه بررسی تحوالت فرزندآوري پرداخته شده که نشان می
طح سافزایش بوده و از رو به » چهار فرزند«هاي مربوط به تعداد کمتر فرزند تا قبل از سطح سهم

 اند.ها رو به کاهش گذاشتهبه بعد سهم» پنج فرزند«
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درصد زنان ازدواج کرده براساس تعداد فرزند): 1(نمودار 
1390بررسی نمونه اي از سرشماري 
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 1350 هاي متولدین قبل و بعد ازوضعیت فرزندآوري در نسل

فرزندي در نسل متولدین بعد از شود، شاخص تمایل به کممشاهده می 2طور که در جدول همان
درصد است که البته  50از  بیش 1390و هم در سرشماري  1385هم در سرشماري  1350

دي را باید به افرا 1350دانیم بخشی از دلیل باال بودن این شاخص نسبت به متولدین قبل از می
امل به اتمام شان نگذشته نسبت داد که هنوز دوران باروري را به طور ککه سنوات زیادي از ازدواج

توان ، می1350ي متولدین قبل از درصدي این شاخص برا 7,3ر اند. اما در مقابل مقدانرسانده
ها را از نسل جدیدتر حذف کنیم، این اختالف حدس زد که هر چقدر هم سهم تازه ازدواج کرده

 اي جداگانه است.چنان وجود خواهد داشت که تعیین مقدار دقیق آن نیازمند مطالعهفاحش هم
حداقل سه فرزند  1350از صد از متولدین قبل در 80شود که حدود بر همین اساس، مشاهده می

 در نسل قدیم کشور دارد. بیشتریل به فرزند اند که حاکی از درصد باالي تماداشته
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کل-بررسی نمونه اي درصد زنان ازدواج کرده براساس تعداد فرزند ): 2(نمودار 
کشور

1385
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در  درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده براساس تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده ):2( جدول
 1350هاي متولدین قبل و بعد از نسل

 تعداد فرزند
1390 1385 

 1350متولدین بعد از  1350متولدین قبل از  1350بعد از  متولدین
 26,5 3,4 23,5 بدون فرزند
 31,2 3,9 31,3 یک فرزند
 22,8 13,2 27,2 دو فرزند
 9,4 16,0 10,7 سه فرزند

 3,9 15,0 4,0 چهار فرزند
 1,7 12,4 1,5 پنج فرزند
 0,9 10,4 0,7 شش فرزند
 0,8 8,4 0,3 هفت فرزند

 1,4 6,3 0,2 فرزندهشت 
 1,1 4,2 0,1 نه فرزند
 0,0 2,8 0,0 ده فرزند

 0,3 3,1 0,1 فرزند 10باالي 
حداکثر یک 

 57,7 7,3 54,8 فرزند
حداقل سه 

 19,5 78,6 17,6 فرزند

 
 وضعیت فرزندآوري برحسب سطوح تحصیلی

طور که در بخش به منظور بررسی رابطه فرزندآوري با سطح تحصیالت هر یک از زوجین، همان
استفاده  )ISCEDتحصیلی(یا المللی سطوح آموزشی استاندارد بیندوم مقاله اشاره شده از 

آن در نظام آموزشی ایران در همانجا  4ایم که شرح هر یک از سطوح و وجود نداشتن سطح نموده
، 1ارائه شده 1390که به دلیل رعایت اختصار فقط براي سال  3آمده است.نتایج مندرج در جدول 

دنیا دهد با افزایش سطح تحصیالت زنانی که مورد پرسش تعداد کل فرزندان زنده بهنشان می
فرزندي افزایش یافته تا جایی که با ورود به سطوح اند، شاخص تمایل به کمآورده قرار گرفته

درصد  50آموزش عالی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا) این شاخص به باالي 
فزایشی گفته در این مقاله ارائه نشده، روند اکه به دلیل پیش 1385رسد(البته براي نتایج سال می

فرزندي تا سطح دکترا نیز همچنان استمرار دارد که ممکن است به نوع گردآوري یا تمایل به کم
اي از این توان بخش عمدهها مربوط بوده یا از واقعیاتی اجتماعی خبر دهد). میکدگذاري داده

                                                 
و تمامی نتایج تفصیلی تحقیق که به دلیل رعایت اختصار در مقاله ارائه نشده، نزد  1385نتایج مربوط به سال  -1

 نگارنده موجود و در صورت درخواست از طریق ایمیل ارائه شده، قابل تقدیم خواهد بود.
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هی از روند افزایشی همگام با افزایش سطح تحصیالت را ناشی از موکول نمودن سهم قابل توج

ها به بعد از پایان تحصیالت برشمرد که از همبستگی بین سن و سطح ها و فرزندآوريازدواج
 تحصیالت حکایت دارد.

 
در سطوح  درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده براساس تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده ):3(جدول 

 )1390مختلف تحصیلی زنان (نتایج 
 6سطح  5سطح  3سطح  2سطح  1سطح  تعداد فرزند

 24,0 34,1 20,9 13,4 8,0 بدون فرزند
 27,9 31,1 31,5 23,1 13,5 یک فرزند
 28,7 24,0 29,1 29,1 21,5 دو فرزند
 8,9 7,6 11,7 17,7 19,1 سه فرزند

 4,6 2,0 4,2 8,9 14,6 چهار فرزند
 2,0 0,5 1,3 4,0 9,3 پنج فرزند

 1,3 0,2 0,5 1,8 6,1 شش فرزند
 0,6 0,1 0,2 0,8 3,5 هفت فرزند
 0,3 0,0 0,1 0,4 2,0 هشت فرزند

 0,3 0,0 0,0 0,2 1,0 نه فرزند
 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 ده فرزند

 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 فرزند 10باالي 
 51,9 65,2 52,4 36,5 21,5 حداکثر یک فرزند
 18,0 10,4 18,0 34,0 56,6 حداقل سه فرزند

 
 

د همین روند براي سطح تحصیالت سرپرست خانوار که عمدتاً همسران زنان مور 4در جدول 
هاي محتمل) بررسی شده که باشند (با اغماض زنان سرپرست خانوار و سایر حالتپرسش می

دهد از سطوح تحصیلی آموزش عالی به بعد براي سرپرستان خانوارها، شاخص تمایل به نشان می
رسش، کاهش محسوسی داشته و تا یلی مشابه براي زنانِ مورد پفرزندي نسبت به سطوح تحصکم

توان این تفاوت را به نقش سرپرستان حدودي از شدت روند افزایشی آن کاسته شده است. می
فرزندي با افزایش سطح تحصیالت برشمرد که محل تأمل و بررسی خانوارها در تعدیل تمایل به کم

 است.
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در سطوح  درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده براساس تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده ):4(جدول 
 )1390مختلف تحصیلی سرپرست خانوار (نتایج 

 6سطح  5سطح  3سطح  2سطح  1سطح  تعداد فرزند
 14,7 18,3 17,1 14,4 12,1 بدون فرزند
 21,9 24,9 26,8 23,7 14,6 یک فرزند
 29,3 27,3 26,2 25,7 19,1 دو فرزند
 15,6 14,1 13,2 14,7 15,1 سه فرزند

 7,2 6,6 7,1 8,3 11,8 چهار فرزند
 3,6 3,3 3,6 4,8 8,7 پنج فرزند

 2,8 1,9 2,2 3,0 6,5 شش فرزند
 1,5 1,2 1,3 1,9 4,4 هفت فرزند
 1,3 0,8 0,8 1,2 3,0 هشت فرزند

 0,5 0,4 0,5 0,7 1,8 نه فرزند
 0,0 0,3 0,3 0,4 1,1 ده فرزند

 0,6 0,3 0,3 0,4 1,1 فرزند 10باالي 
 36,6 43,2 43,9 38,1 26,7 حداکثر یک فرزند
 33,1 28,9 29,3 35,4 53,5 حداقل سه فرزند

 
و بعد از  نیز به بررسی رابطه بین فرزندآوري و سطوح تحصیلی براي زنان متولد قبل 5در جدول 

دهد در تمامی سطوح تحصیلی شاخص تمایل به پرداخته شده که نتایج نشان می 1350
 کاهش فرزندآوري در گراییهمهاي جدیدتر افزایش داشته و تأییدي دیگر بر فرزندي در نسلکم

 باشد.لف جمعیتی میهاي مختگروه
 

 اجتماعی سرپرست خانوارـ  وضعیت فرزندآوري برحسب قشر شغلی
: 1386اجتماعی در ایران، مطالعه صورت گرفته در این زمینه (سرایی ـ  در زمینه قشربندي شغلی

هاي عمده روش قابل قبولی را پیرامون قشربندي اجتماعی بر اساس وضع شغلی و گروه )29-5
-قشربندي شغلی«گذاري آن تحت عنوان دهد که نگارنده این مقاله ضمن ناممیشغلی ارائه 

به  توان(به دلیل اینکه از لحاظ نظري، از مبانی اطالعاتی دیگري به جز شغل نیز می» اجتماعی
افزاري موجود گیري از امکانات نرمساختار قشربندي اجتماعی دست یافت)، تالش نموده تا با بهره

 6مطابق جدول  1390و  1385هاي زرسانی نتایج آن با استفاده از نتایج سرشمارينسبت به برو
 رغم افزایش اندكشود که علیدست آمده، مالحظه میبپردازد. لذا با مرور نتایج قبلی و جدید به

سهم اقشار باال و کاهش اندك سهم اقشار کارگري و پایین، سهم اقشار متوسط جدید در مقابل 
رود این پدیده هاي اخیر فزونی یافته که انتظار میمتوسط سنتی به مراتب در دههسهم اقشار 

 ها و به تبع آن، رفتارهاي فرزندآوري را رقم بزند. ما نیز در این بخش ازسبک جدیدي از زندگی
هاي اخیر، رفتار فرزندآوري را در این اي سرشماريهاي نمونهمقاله تالش نمودیم تا با بررسی داده

آماري و  افزارهايگیري از نرمتوان گفت این کار بدون بهرهقشار مورد بررسی قرار دهیم که میا
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نمود. در خصوص اینکه کدام وضع شغلی فرسا و عمالً غیرممکن میمحاسباتی قوي بسیار طاقت

شرح  4-4-2اي مبناي این قشربندي قرار گرفته،در بخش هاي عمده شغلیو در قالب چه گروه
 شده است.داده 

در سطوح  درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده براساس تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده ):5(جدول 
 )1390(نتایج  1350مختلف تحصیلی زنان متولد قبل و بعد از 

 تعداد فرزند
 1350متولدین قبل از 

 6سطح  5سطح  3سطح  2سطح  1سطح 
 7,4 5,1 3,3 2,5 2,7 بدون فرزند
 17,4 13,2 7,8 4,7 3,3 یک فرزند
 39,1 44,1 35,1 20,6 10,2 دو فرزند
 17,4 25,5 30,3 28,2 19,0 سه فرزند

 7,4 8,1 14,6 21,7 21,5 چهار فرزند
 4,3 2,1 5,0 11,4 16,3 پنج فرزند

 2,7 0,6 1,9 5,3 11,5 شش فرزند
 1,6 0,3 0,6 2,5 6,9 هفت فرزند
 0,8 0,1 0,3 1,2 4,0 هشت فرزند

 0,8 0,0 0,1 0,5 2,0 نه فرزند
 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 ده فرزند

 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 فرزند 10باالي 
 24,8 18,2 11,1 7,2 6,0 حداکثر یک فرزند
 34,9 36,8 53,0 71,2 83,1 حداقل سه فرزند

 
 1350متولدین بعد از  تعداد فرزند

 6سطح  5سطح  3سطح  2سطح  1سطح  
 35,4 41,5 26,3 18,0 12,9 فرزند بدون

 35,1 35,7 38,8 30,9 22,8 یک فرزند
 21,6 19,0 27,3 32,6 31,8 دو فرزند
 3,2 3,1 6,0 13,3 19,2 سه فرزند

 2,6 0,4 1,0 3,5 8,2 چهار فرزند
 0,5 0,1 0,2 0,9 2,9 پنج فرزند

 0,3 0,1 0,1 0,3 1,2 شش فرزند
 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 هفت فرزند
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 هشت فرزند

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 نه فرزند
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ده فرزند

 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 فرزند 10باالي 
 70,4 77,2 65,1 48,9 35,7 حداکثر یک فرزند
 6,6 3,6 7,4 18,2 32,2 حداقل سه فرزند
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 ها براساس وضع شغلی در ساختار قشربندي اجتماعی ایران در سرشماري )6(جدول 
 هاي عمده شغلیگروه

 اقشار متوسط سنتی اقشار متوسط جدید اقشار باال کل شاغالن سرشماري
اقشار کارگري 

 و پایین
1335 98,4 0,9 6,9 45,3 45,3 
1345 99,3 1,4 9,7 42,3 45,9 
1355 99,8 1,3 18,7 32,4 47,4 
1365 98,0 1,7 27,1 32,8 36,4 
1375 99,2 2,0 26,4 25,7 45,1 
1385 98,1 5,8 27,2 23,6 41,5 
1390 95,3 4,0 26,6 23,4 41,2 

 1390و  1385هاي و محاسبات نگارنده براي سرشماري 1375تا  1335هاي رشماريس ) براي5-29: 1386منبع: مقاله سرایی (

 
هاي مختلف به تصویر کشیده قشربندي و سهم هر طبقه را در سرشمارينیز تحوالت این  3نمودار 
 است.

هاي اجتماعی سرپرستان خانوارها براساس دادهـ  رابطه فرزندآوري با طبقه شغلی 7در جدول 
ارائه شده است. همانطور که نتایج هر دو سرشماري نشان  1390و  1385هاي اي سرشمارينمونه

و » اقشار کارگري و پایین«، »اقشار متوسط جدید«فرزندي به ترتیب در دهد، تمایل به کممی
جامعه سنتی  بیشتره نشان دهنده مقاومت است ک» اقشار متوسط سنتی«از  بیشتر» اقشار باال«

تر در رفتار هاي سنتیزندگی مدرن نسبت به زندگی تأثیرفرزندي و مؤید در مقابل تمایل به کم
 فرزندآوري است.

 هااجتماعی ایران در سرشماري-تحوالت قشربندي شغلی): 3(نمودار 
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برحسب  درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده براساس تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده ):7(جدول 

 اجتماعی سرپرست خانوار-طبقه شغلی

 تعداد فرزند

1385 1390 

اقشار 
 باال

اقشار 
متوسط 

 جدید

اقشار 
متوسط 

 سنتی

اقشار 
کارگري 
 اقشار باال و پایین

اقشار 
متوسط 

 جدید

اقشار 
متوسط 

 سنتی

 اقشار
کارگري 
 و پایین

 15,5 12,6 17,7 15,3 15,5 13,5 15,4 14,4 بدون فرزند
 25,2 14,4 28,0 22,3 21,4 14,3 23,0 17,6 یک فرزند
 25,0 16,8 30,5 27,4 19,3 13,5 25,0 18,4 دو فرزند
 13,3 11,8 12,9 13,9 12,3 10,0 14,6 12,4 سه فرزند

 7,8 9,3 5,1 7,8 8,6 8,8 7,8 8,5 چهار فرزند
 4,7 7,9 2,2 4,5 6,5 8,0 4,4 7,0 پنج فرزند

 3,2 7,0 1,3 2,7 4,8 7,4 2,7 5,5 شش فرزند
 2,0 6,2 0,7 2,0 3,8 6,9 2,2 4,8 هفت فرزند
 1,3 4,8 0,5 1,5 3,3 6,1 2,2 4,5 هشت فرزند

 0,7 3,5 0,3 0,8 2,4 4,7 1,7 3,3 نه فرزند
 0,4 2,4 0,2 0,5 0,9 2,9 0,4 1,5 ده فرزند

 0,4 2,7 0,2 0,7 1,2 4,0 0,6 2,1 فرزند 10باالي 
 40,7 27,0 45,7 37,6 36,9 27,8 38,4 32,0 حداکثر یک فرزند
 33,8 55,6 23,4 34,4 43,8 58,8 36,6 49,6 حداقل سه فرزند

 
راي باجتماعی سرپرستان خانوارها ـ  طبقه شغلیکه به بررسی رابطه فرزندآوري با  8جدول 

ربوط به پرداخته (و باز هم به دلیل رعایت اختصار فقط نتایج م 1350متولدین قبل و بعد از 
فرزندي در نسل جدیدتر ه کمدر تمامی اقشار تمایل ب دهند که: اوالًئه شده)، نشان میارا 1390

اي هر گروهدکاهش فرزندآوري  گراییهمنسبت به نسل قبلی افزایش یافته که مؤیدي دیگر بر 
اقشار متوسط «فرزندي در هر دو نسل به صورت ترتیب تمایل به کم باشد. ثانیاًختلف جمعیتی میم

ا نتایج کل در مقایسه ب» اقشار متوسط سنتی«و » اقشار کارگري و پایین«، »اقشار باال«، »جدید
تغییر یافته که تا حدودي محل تأمل است ولی  1390و  1385هاي نمونه مربوط به سرشماري

فرزندي در اقشار متوسط جدید و مقاومت در برابر آن در اقشار چنان از باال بودن تمایل به کمهم
 متوسط سنتی حکایت دارد.
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برحسب  درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده براساس تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده ):8(جدول 
 )1390(نتایج  1350جتماعی سرپرست خانوار متولد قبل و بعد از ا-طبقه شغلی

 تعداد فرزند

 1350متولدین بعد از  1350متولدین قبل از 

اقشار 
 باال

اقشار 
متوسط 

 جدید

اقشار 
متوسط 
 سنتی

اقشار 
کارگري و 

 پایین
اقشار 

 باال

اقشار 
متوسط 

 جدید

اقشار 
متوسط 
 سنتی

اقشار 
کارگري و 

 پایین
 20,4 23,1 22,8 23,5 2,4 2,7 2,6 2,3 بدون فرزند
 33,0 27,1 35,0 33,0 3,9 2,4 7,6 5,5 یک فرزند
 28,5 26,3 30,0 29,6 15,4 7,9 31,9 24,1 دو فرزند
 11,2 12,6 8,9 9,1 19,0 11,0 24,7 21,4 سه فرزند

 4,1 5,8 2,2 2,9 18,0 12,6 13,5 15,5 چهار فرزند
 1,5 2,5 0,6 1,0 13,3 13,0 7,1 10,0 پنج فرزند

 0,7 1,2 0,2 0,3 10,1 12,6 4,3 6,5 شش فرزند
 0,3 0,7 0,1 0,1 6,5 11,4 2,6 4,9 هفت فرزند
 0,1 0,3 0,0 0,0 4,4 9,1 1,8 3,8 هشت فرزند

 0,1 0,2 0,0 0,0 2,6 6,7 1,0 1,9 فرزندنه 
 0,0 0,1 0,0 0,0 1,4 4,6 0,6 1,2 ده فرزند

 10باالي 
 فرزند

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

حداکثر یک 
 فرزند

7,9 10,2 5,1 6,4 56,5 57,8 50,2 53,4 

حداقل سه 
 فرزند

67,0 56,3 86,1 76,9 13,5 12,0 23,3 17,9 

 
 گیرينتیجه 

آوري و در در این مقاله تالش شد تا با کنکاش در برخی ابعاد اجتماعی، جمعیتیِ تحوالت فرزند
گذار ثیرتأحد بضاعت آمارهاي موجود، ضمن حفظ روایی و اعتبار الزم، نسبت به شناسایی عوامل 

هاي مربوطه اقدام گردد. در حقیقت، سؤال اصلی این تحقیق به بررسی در تغییرپذیري شاخص
شد که با بررسی مربوط می ينوسازي و مدرنیزاسیون بر رفتارهاي بارور تأثیرهاي مرتبط با تئوري

افراد و مرکز آمار ایران از  اي منتشر شده توسطهاي نمونهابعاد مورد نظر با استفاده از داده
، درصدد پاسخ به سؤاالتی نظیر: 1390و  1385هاي عمومی نفوس و مسکن خانوارهاي سرشماري

 سویی با فرایند زمانی توسعه و تغییرات سبک زندگی، افزایش سطحشهرنشینی، هم تأثیر
بار ازدواج تحصیالت زوجین و طبقه اجتماعی سرپرستان خانوارها بر فرزندآوري زنان حداقل یک

در کاهش باروري در کشور نیز از  گراییهمهاي مربوط به برآمدیم. همچنین، بررسی نظریه کرده
هاي جمعیتی مورد مطالعه در اهداف این تحقیق بود که با بررسی تغییرات فرزندآوري در گروه

ی و اقشار ، سطوح مختلف تحصیل1350این مقاله اعم از شهري و روستایی، متولدین قبل و بعد از 
مورد تجزیه  این تغییرات گراییهم، 1390و  1385اجتماعی در فاصله بین دو سرشماري ـ  شغلی

 و تحلیل قرار گرفت.
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در این  دست آمده و با مقایسه نتایج مربوط به دو سرشماري مختلفدر زمینه اعتبار نتایج به

ؤید دیگري در توان گفت که با توجه به اینکه نتایج به دست آمده از هر سرشماري متحقیق، می
باشد، لذا اطمینان قابل قبولی از اعتبار برآوردها حاصل هاي مربوطه میبرآورد حدود و ثغور شاخص

 گردیده است.
 براساس نتایج به دست آمده در این بررسی:

هاي جمعیتی مورد مطالعه در این مقاله اعم از شهري و در تمامی گروه کمترتمایل به فرزند 
اجتماعی در ـ  ، سطوح مختلف تحصیلی و اقشار شغلی1350قبل و بعد از روستایی، متولدین 

 گراییهم هاي مربوط بهبیشتر شده که همگی مؤید نظریه 1390و  1385فاصله بین دو سرشماري 
 باشند.در کاهش فرزندآوریدر فاصله دو سرشماري می

تواند مؤید است که می وستاییتر از نقاط ردر نقاط شهري بیش»فرزنديتمایل به کم«شاخص 
 هاي مربوط به نوسازي و مدرنیزاسیون در تبیین کاهش تمایل به فرزندآوري باشد.نظریه

تر هاي قبل) نسبت به نسل1350هاي جدیدتر (متولدین بعد از فرزندي در نسلتمایل به کم
ین تازه زوج ) به شدت افزایش یافته، به طوري که با مالحظات مربوط به1350(متولدین قبل از 

 شود.ازدواج کرده نیز همچنان تفاوت چشمگیر قلمداد می
فرزندي با باال رفتن سطح تحصیالت زنان و همچنین سطح تحصیالت سرپرستان تمایل به کم

ا، تا حدودي خانوارها افزایش پیدا نموده که البته در سطوح آموزش عالی براي سرپرستان خانواره
 فرزندي کاسته شده.ه کماز شدت افزایش شاخص تمایل ب

، »اقشار متوسط جدید«رتیب براي تاجتماعی به  فرزندي در بین اقشار شغلیشاخص تمایل به کم
 است.» اقشار متوسط سنتی«بیشتر از » اقشار باال«و » اقشار کارگري و پایین«
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