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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 

  هاي منتخب شكاف بين شمار فرزندان موجود و ايده آل در استان

 *سمنان، كهگيلويه و بوير احمد و هرمزگان

 

*بي رازقي نصرآبادبي حجيهدكتر 
 

 

با كاهش باروري توجه بسياري       .در سه دهه اخير باروري در ايران كاهش چشمگيري داشته است          :  مقدمه و هدف  
اد واقعي فرزندان جلب شده     از محققان به سمت تعداد واقعي و مطلوب فرزندان و شكاف ميان تعداد ايده آل  و تعد                

 آن را در استان هاي هرمزگان، سمنان     مقاله حاضر شكاف اين دو بعد رفتاري و ذهني باروري و عوامل موثر بر             .  است
 .مورد توجه قرار مي دهد وكهگيلويه و بويراحمد

يري تركيبي روش نمونه گ.  ساله ازدواج كرده است35-44جمعيت آماري زنان    .   روش تحقيق پيمايشي است    :روش
ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه     .  هاي خوشه اي چند مرحله اي تصادفي و تصادفي سيستماتيك است           از روش 

 . ساخت                                                   يافته است

 سه استان باالي سطح      يافته ها نشان مي دهد كه در نمونه مورد بررسي متوسط تعداد فرزندان زنان در هر              :يافته ها
. در استان سمنان متوسط باروري موجود كمتر از دو استان ديگر است، بعد ايده ال نيز كمتر است                 .  جايگزيني است 

. در اين استان اكثريت زنان توانستند به ايده آل هاي باروري خود دست يابند و الگوي برآورده شده را شاهد هستيم                   
 و بوير احمد اكثريت زنان تعداد فرزندان موجود آنها بيشتر از تعداد ايده آل  است               در استانهاي هرمزگان و كهگيلويه    
 .و الگوي بيش برآورده وجود دارد

تغيير اولويتهاي زندگي و استفاده از ساير فرصتها و باال بودن هزينه فرزندان دو دليل اصلي است كه كه                          :بحث
باالبودن نسبت بيش برآورده ممكن است از يك           .  ده آل  است تعداد فرزندان موجود برخي زنان كمتر از تعداد اي          

و تغيير ايده آل هاي افراد باشد از طرف ديگر حاملگي           )  كاهش باروري (طرف تحت تاثير فضاي حاكم بر جامعه          
ناخواسته ناشي از شكست وسايل پيشگيري و استفاده نادرست از آنها باعث باال بودن بيش برآورده شود كه در اين                     

ت به منظور كاهش حاملگي ناخواسته افزايش پوشش تنظيم خانواده و باال بردن كيفيت خدمات مرتبط                       صور
 . اهميت اساسي دارد

  .تعداد فرزندان موجود و تعداد فرزندان مطلوب، بيش برآورده، كم برآورده، برآورده شده: هاهكليدواژ

 
 
 
منتخب سمنان، كهگيلويه و بوير       ل و واقعي و شكاف ميان آنها در سه استان          شمار فرزندان ايده آ  "اين مقاله مبتني بر طرح پژوهشي       *

 . است كه در موسسه مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه انجام شده است"احمد و هرمزگان

 
  hrnrazeghi@yahoo.com     سيا و اقيانوسيهاستاديار جمعيت شناسي، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آ *
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