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 چکیده
با گســترش فرایندهای مدرنیته بسیاری از جنبه های زندگی ازجمله نگرش خانواده های ایرانی 
به فرزندآوری تغییر کرده و کاهش محسوس در میزان باروری، پدیده ی شایع درچند دهه ی اخیر 
بوده است. هدف اصلی مقاله شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل است. 
بررســی مســئله و کاربســت برنامه های اقتضایی برای جلوگیری از سالخوردگی جمعیت منطقه ی 
شهرستان اهر در سالیان آتی با توجه به پتانسیل های طبیعی، کشاورزی و صنعتی این منطقه  اهمیت 
مضاعفی دارد. داده های این پژوهش در بین 760 نفر از زنان متأهل 18 تا 50 ساله ی شهرستان اهر 
که با روش پیمایش و نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند، انجام شده است. یافته ها 
نشــان می دهد متوســط تعداد فرزند برای هریک از زنان 2/03 فرزند اســت. با کنترل متغیر مدت 
ازدواج، مدل های رگرســیون نشــان می دهد که تحصیالت زن، تحصیالت پدر و ترجیح به داشتن 
فرزند دختر در پایین بودن سطح باروری زنان و درمقابل، تعداد برادر و خواهر، خانه داربودن زنان 
و انتخاب همسر از سوی والدین در باال بودن سطح باروری زنان مؤثر است. نتیجه آنکه بسترهای 
اجتماعی سه گانه ی اثرگذار در فرزندآوری عبارت اند از ویژگی های خانواده ی پدری، ویژگی های 
سنی و تحصیلی همسر و ویژگی های زنان که با تغییر این بسترها تصمیم به فرزندآوری زوجین از 
لحاظ تعداد، فاصله ی بین موالید و حتی جنس فرزندان نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. نتایج نشــان 
می دهد، رفتار باروری زنان یک رفتار فرهنگی شــکل گرفته طی دوره های زمانی مختلف اســت و 
برای باالبردن تعداد فرزندان زنان باید از برنامه های بلندمدت که دوران کودکی، دوران ازدواج و 

زمان فعلی زنان را شامل می شود، استفاده کرد.
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1. مقدمه و بیان مسئله
تأثیر  تحت  و  است  مهم حوزه ی جمعیت شناسی  مقوله های  از  یکی  فرزندآوری  و  باروری 
عوامل متعدد جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی جامعه )صادقی و سرایی، 1395: 2( محور توسعه ی 
پایدار برای کشورهای با سطح باروری پایین محسوب می شود. فرزندآوری و تولد بر خالف آنکه 
در ظاهر، امر ساده ای به نظر می رسد، مسئله ی پیچیده ای است که عوامل کمی و کیفی متعددی 
در آن تأثیرگذار است )پیلتن و رحمانیان، 1395: 122(. در خالل بحث فرزندآوری ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی این موضوع نیز بررسی می شود تا جایی که در بسیاری مواقع 
به موضوع اصلی مباحث تبدیل می شود )عبدالهی و رحیمی، 1396: 36(. این پدیده ی  زیستی ابعاد 
مختلفی دارد که بعد اجتماعی آن شامل عوامل متعددی ازجمله زنان، خانواده، همسر آنها و حتی 
جامعه و ترجیحات و نگرش های حاکم بر فرزندآوری و به خصوص تفسیر زوج ها از باروری است 
)سفیری، کمالی و فرجی، 1396: 87(. خانواده ها با توجه به ارزشی که برای وجود کودکان به عنوان 

بهبوددهنده و تقویت کننده ی شبکه های اجتماعی والدین قائل اند، به فرزندآوری اقدام می کنند 
 .)Buhler, 2008: 569(

ازجمله  زندگی  جنبه های  از  بسیاری  مدرنیته  فرایندهای  گسترش  با  اخیر،  دهه های  در 
نگرش خانواده های ایرانی در مورد فرزندآوری تغییر کرده است. ایران جزء کشورهایی است که 
در چند دهه  ی اخیر در میزان باروری کاهش محسوسی داشته است. متوسط رشد ساالنه ی 
جمعیت ایران از 3/9 درصد بین سال های 1355 تا 1365 به 1/24 درصد بین سال های 1390 
تا 1395 )مرکز آمار ایران، 1395( کاهش یافته است. کاهش میزان باروری کل در سال 1359 از 7 
به حدود زیر 2 در سال های بعد از 1385 مؤید این ادعاست )همان( که عوامل متعدد اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی موجب چنین تحولی شده است. این وضعیت دغدغه هایی در مورد باروری و 
فرزندآوری به وجود آورده و نگرانی در مورد آسیب های سالخوردگی و نسبت وابستگی جمعیت 

را افزایش داده است. 
و  زارع  )کاوه فیروز،  است  گذاشته  اثر  نهادها  و  ساختارها  تمام  در  وارداتی  و  نوپا  مدرنیته ی 
جهانبخش گنجه، 1396: 120؛ اوجاقلو و سرایی، 1393: 12؛ جمشیدی ها و همکاران، 1392: 184(. رواج 

شهرنشینی و سلطه ی نخست شهری و شتاب در پویایی اجتماعی و جغرافیایی، رفتار و اندیشه ی 
خانواده ها را تغییر داده است )منافی آذر و جاللیان، 1394(. تغییرات شگرف در شیوه های اندیشیدن 
و فهم، نهادها و ایدئولوژی های مسلط روابط اجتماعی و آیین های فرهنگی الهام بخش زندگی 
روزمره شده است )هاروی، 1394: 10(. با دگرگونی ساختاری در سطح کالن همچون صنعتی شدن، 



145

عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

شهرنشینی فزاینده و مانند آن، دگرگونی های ایدئولوژیکی در سطح کالن رخ داده و در سطح خرد 
نیز خانواده ها خود را با سطح کالن انطباق داده اند )اعزازی، 1387: 17(. فرایند صنعتی شدن- که 
کارکردهای اقتصادی خانواده ی سنتی را دگرگون کرده- در کاهش میزان تولیدمثل تأثیر عمده ای 
گذاشته  است )سفیری، کمالی و فرجی، 1396: 86(. برخی،  باروری بیشتر را موجب کاهش عرضه ی 
نیروی کار والدین قلمداد کرده اند )Guo & et al, 2017: 147( و افزایش حجم خانوار و فرزندآوری 
بیشتر را با فقر خانوار مترادف دانسته اند )Libois & Somvill, 2017: 313(. درنتیجه، خانواده نیز 
پابه پای تحوالت اجتماعی متحول شده و  پذیرش شکل های جدید هم زیستی، خانواده های زن و 
شوهری بدون فرزند یا با فرزندان ازدواج نکرده به جای شکل سنتی خانواده نمود پیدا کرده است 

)کاوه فیروز، زارع و جهانبخش گنجه، 1396: 120؛ کالنتری و همکاران، 1389: 84(

در جامعه ی ایرانی، باورهایی راجع به سبک زندگی و زندگی ایده آل در حال گسترش است که 
فرزند کمتر را همراه با سعادت مندی و بهروزی بیشتر می بیند )عالمی، 1397: 8(. به نظر می رسد، 
پدیده ی کم فرزندی، تک فرزندی یا بی فرزندی اکنون به شاخصی از زندگی مدرن تبدیل  شده 
است و بسیاری از زوج های جوان از آن استقبال می کنند. این عامل باعث شده تا سن باروری 
افزایش یافته و تمایل زوجین برای بچه دارشدن و مادربودن کاهش یابد )رستگار خالد، محمدی و 
ریاحی، 1396: 8(. باالبودن هزینه های تشکیل و اداره ی خانواده -که به افزایش سن ازدواج و تأخیر 

انجامیده است- گسترش وسایل و فنون جدید ضدبارداری، بی ثباتی خانواده ها،  باروری  زمان 
ایدئولوژی های جدید راجع به خانواده ها، تالش زنان برای دستیابی به اشتغال و آزادی بیشتر نیز 
در وقوع این امر دخیل بوده اند )بستان و همکاران، 1388: 78( از پیامدهای محتمل این دگرگونی 
کاهش سطح زادوولد است که عالوه بر تأثیر منفی در رشد جمعیت، ساختار سنی جمعیت را به 

سالخوردگی متمایل ساخته است.
با توجه به مباحث مطرح شده کاهش باروری در کل کشور پدیده ی شایعی است، اما تمایل 
به فرزند کمتر در شهرستان اهر )و در کل منطقه ی ارسباران( طبق آمار موجود هشداردهنده 
است. مطابق با تحقیقات قبلی )نوبخت و قاسمی اردهایی، 1391؛ قاسمی اردهایی، نوبخت و ثوابی، 1393( 
درباره ی فرزند دلخواه )ایده آل( در بین زنان متأهل ساکن در شهرستان اهر، بیش از 90%  زنان 
تعداد یک و دو فرزند را به عنوان فرزند دلخواه انتخاب کرده اند؛ لذا شناسایی زمینه های اجتماعی 
کاهش تمایل به فرزندآوری باتوجه به پتانسیل های طبیعی، کشاورزی و صنعتی شهرستان اهر 
برای جلوگیری از سالخوردگی جمعیت در سالیان آتی اهمیت بیشتری می یابد. بررسی زمینه های 
اجتماعی این مسئله و برنامه ریزی مرتبط با آن می تواند نگرانی درباره ی آسیب های سالخوردگی و 
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وابستگی جمعیت در سال های آتی را کاهش دهد. بنابراین سؤال اصلی مقاله این است: »زمینه های 
اجتماعی تعیین کننده ی تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر کدام اند«؟

2. پیشینه ی پژوهش
در دهه های اخیر، تحقیقات متعددی در موضوع فرزندآوری و تعیین کننده های تعداد فرزند 
انجام شده است که هرکدام از زوایای خاصی این موضوع را ارزیابی کرده اند. در دهه های اول 
انقالب، هم راستا با شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« محتوای کتاب های جمعیتی، گرایش به فرزند 
کمتر را تشویق می کردند. در برخی از این کتاب ها به صراحت نوشته  شده است: »خوشبخت و 
سعادتمند کودکی است که پدر و مادر او با فرزند کمتر محیط مناسب تری برای او فراهم کنند؛ 
تا آنچه در نهاد و سرشت او نهفته است، شکوفا شود« )فیض، 1396: 166(. لیکن با انتقال جمعیتی 
کشور و نگرانی های ناشی از سالخوردگی جمعیت، سیاست های کنترل جمعیت نقد و کنار گذاشته 
شدند و متخصصان این رشته با آینده نگری درباره ی اثرات سوء کاهش فرزندآوری آگاهی دادند. 
بنابراین بررسی عوامل مؤثر در تمایل به داشتن فرزند کمتر و برنامه ریزی و اجرای سیاست های 
متناظر آنها اهمیت زیادی دارد. در سال های اخیر تحقیقات و تجارب متعددی در این باره به 
ادبیات جمعیت شناسی افزوده شده است. برخی از این پژوهش ها، تعداد فرزند را ناشی از عوامل 
غیراقتصادی دانسته  و بر اثرات انکارناپذیر عوامل اجتماعی تأکید کرده اند. در جدول شماره ی 1 

به برخی از این تحقیقات اشاره می شود. 
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جدول 1. گزیده ای از مطالعات انجام یافته در حوزه ی فرزندآوری و تعیین کننده ه ای تعداد فرزند

نتیجهعنوانپژوهشگر

عباسی شوازی و 
حسینی )1388(

تغییرات اندیشه اي و 
تأثیر آن در رفتارهاي و 
ایده آل هاي باروري زنان 

ترك و کرد

پیمایش در جامعه ی زنان 49-15 ساله ی حداقل یک بار ازدواج کرده ی 
میان  در  خانواده  تحوالت  و  اجتماعی  تغییرات  داد:  نشان  ارومیه  شهر 
گروه های قومی عمومیت دارد که مالزم با تغییر در نگرش ها و ایستارهاي 
مرتبط با ازدواج و فرزندآوري و درنهایت، رفتار و ایده آل هاي باروري 

است .

هزارجریبی و 
عباس پور )1389(

تاثیر عوامل اجتماعي- 
اقتصادي بر میزان باروري 
زنان )مطالعه ی موردي: 

شهر تبریز(

سابقه ی  »داشتن  متغیر  با  تبریز  شهر  ساله ی  زنان 15-45  باروري  میزان 
مرگ فرزند« رابطه اي مستقیم و با متغیرهای درآمد، تحصیالت، میزان 
ایده آل  فرزند  تعداد  داشتن  احساس  و  ضدبارداري  وسایل  از  استفاده 

رابطه اي معکوس دارد.

مباشری و 
همکاران )1392(

عوامل تأثیرگذار 
در الگوی باروری 

خانواده های تک فرزند 
و بدون  فرزند شهرستان 

شهرکرد

فرزند  و  ازدواجشان گذشته  از  سال  متأهلی که حداقل 2  زنان  بین  در 
ندارند؛ 3 عامل افزایش هزینه ها و فشار اقتصادی، نبود حمایت رفاهی از 
جانب دولت و نگرش غلط »داشتن فرزند بیشتر، نشانه ی فرهنگ اجتماعی 

ضعیف تر است« از مهم ترین عوامل مؤثر در فرزندآوری هستند.

قاسمی اردهایی و 
همکاران )1393(

بررسی تطبیقی نگرش 
زنان متعلق به نسل های 
مختلف در زمینه ی سن 
ازدواج و ترکیب خانواده

با پیمایش از زنان همسردار 15 تا 50 ساله در شهرهای تبریز و اهر که 
زنان  نگرش  گذرانده اند،  تا 1373  مقاطع 1350  در  را  کودکی  دوران 
متعلق به نسل های مختلف در زمینه ی سن ازدواج و ترکیب خانواده تطبیق 
داده شد. ویژگی های تحصیلی و شغلی در بین نسل های مختلف موجب 
شکل گیری تفاوت فضای اجتماعی دوران کودکی آنهاست. نسل های 
مختلف برداشت های متفاوتی از زمان شکل گیری خانواده، ارزش فرزند، 

تعداد فرزند و ترجیح جنسی فرزند دارند.

صادقی و سرایی 
)1394(

عوامل مؤثر در گرایش 
به فرزندآوري زنان شهر 

تهران

بین متغیر حمایت هاي اجتماعی و گرایش به داشتن فرزند دیگر رابطه ی 
معنادار به دست آمد، اما بین متغیر اشتغال زنان و پایگاه اقتصادي اجتماعی 

خانواده و گرایش به داشتن فرزند دیگر رابطه ی معناداري به دست نیامد.
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نتیجهعنوانپژوهشگر

ارجمندسیاهپوش 
و برومند )1395(

بررسی عوامل اجتماعی و 
فرهنگی مؤثر بر گرایش 
به فرزندآوری در شهر 

اندیمشک

به  گرایش  و  جنسی  ترجیح  بین  متأهل  سال   35 از  کمتر  زنان  بین  در 
فرزند کمتر رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد، اما بین سن، تحصیالت، 
سبک زندگی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی با گرایش به فرزندآوری زنان 

رابطه ی منفی معنادار وجود دارد.

سفیری و 
همکاران )1396(

بررسی جامعه شناختی 
نگرش مثبت به فرزند 

)مورد شهر ایالم(

نگرش مثبت به فرزندآوری در بین زنان همسردار 18تا 40 ساله ی شهر 
ایالم در حد متوسطی قرار دارد. نقش منفی ماهواره در داشتن فرزندان 
زیاد، نقش مثبت تلویزیون در داشتن تعداد فرزندان زیاد، نظر دیگران 
باردار و تعداد فرزندان زیاد، نقش خانواده و اطرافیان در  به زن  نسبت 
دلسردکردن افراد، وضعیت اشتغال پاسخ گو و میزان صمیمیت با دیگران 
بیشترین تأثیر را در نگرش به فرزندآوری دارد. یادگیری اجتماعی، فشار 
هنجاری و شبکه ی اجتماعی برای تبیین رابطه ی  عوامل اجتماعی با میزان 

نگرش مثبت به فرزند مناسب دانسته شد.

Buhler and 
Philipov  
)2005(

Social Capital Re-
lated to Fertility

حمایت از روابط بین فردی یکی از عوامل مهم در تمایل به باروری در 
جوامع اروپای شرقی و مرکزی به حساب می آیند.

Sobtka and et 
al )2010(

Economic recession 
and Fertility in
the Developed 

World

در آمریکا افرادی که بیکاری، کاهش دستمزد و ناثباتی شغلی را تجربه 
می کنند، باروری کمتری دارند. در دوره ی رکود اقتصادی نرخ باروری 

کاهش می یابد.

Balbo & Bar-
ban )2014(

Dose fertility 
behavior spread 
among fertility

ریسک فرزندآوری افراد بعد از بچه دارشدن دوستانشان افزایش می یابد 
و تا حدود 2 سال بعد به اوج می رسد، زیرا تجربه ی باروری یک دوست 

منبع مهم یادگیری است.

Libois and 
Somvill 
)2017(

Fertility, household 
size and poverty in 

Nepal

رابطه ی بین تصمیمات باروری خانوار و تغییرات در اندازه و ترکیب آنها 
در نپال با داده های سطح ملی نشان می دهد، افزایش اندازه ی خانوار به فقر 
خانوار کمک می کند. کاهش باروری در خانوار ممکن است اثر مبهمی 

در مصرف آن در سرانه ی مصرف داشته باشد.

Adeeb Alam 
and Portner 

)2017(

Income Shocks, 
Contraceptive Use,

and Timing of 
Fertility

رابطه ی شوك های درآمدی و تصمیمات باروری در تانزانیا با داده های 
که  خانوارهایی  برای  زایمان  و  حاملگی  وقوع  احتمال  داد،  نشان  پانل 
شوك زراعی را تجربه می کنند بسیار پایین تر است. تصمیمات خانوار 
در تغییرات رفتار باروری بیش از عواملی مانند وضعیت سالمت زنان، 

مهاجرت، ساعات کار و غیره تأثیر دارد.
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مالحظه مي شود که در اکثر مطالعات ذکر شده در باال، با استفاده از روش تحقیق پیمایش 
نقش عوامل اجتماعي، فرهنگي، جمعیتي و اقتصادي در رفتار، گرایش و ایده آل هاي باروري افراد 
)به ویژه زنان متأهل( سنجیده شده است. در این مطالعه با درنظر گرفتن جوانب کلي سعي مي شود 

تأثیر عوامل اجتماعي بر تعداد فرزند زنان متأهل مورد بررسي قرار گیرد. 

3. مبانی و چارچوب نظری پژوهش
صاحب نظران علوم اجتماعی و رفتاری در سطوح مختلف خرد و کالن پدیده ی رفتار باروری 
را بررسی کرده اند. در سطح کالن عوامل فرهنگی، محیطی-اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در 
باروری مؤثر می دانند و در سطح خرد نیز به انگیزه های شخصی، سلیقه ها، نگرش های افراد و طرز 

تلقی افراد اهمیت می دهند. در ادامه به برخی از نظریه های مرتبط اشاره می شود. 
نوگرایی نوعی اندیشه در پی جایگزینی مدرن به جای کهنه و برتر جلوه دادن مدرن است. نوگرایی 
نوعی اندیشه در پی جایگزینی  مدرن به جای کهنه و برتر جلوه دادن مدرن است )نیکوکار و همکاران، 
1395: 1(. به باور ماکس وبر، جامعه ی مدرن با تحول از ارزش های سنتی به ارزش های مدرن شکل 

می گیرد و با گسترش عقالنی شدن و نهادینه شدن کنش های اقتصادی عقالنی در تمام حوزه های 
جامعه بروز پیدا می کند )شکوری، 1392: 4؛ Jenkins, 2000, p 302(. صاحب نظران تئوری نوگرایی 
بر این باورند که نوسازی محیط، نوعی شیوه ی زندگی و فکری را به وجود می آورد که سرنوشت گرایی 
و خانواده گرایی را تضعیف و آینده نگری و آرزوی رسیدن به زندگی مرفه را در انسان تقویت می کند 
)ارجمند سیاه پوش و برومند، 1395: 15(. صاحب نظران تئوری انتقال جمعیتی  این موضوع را به گونه ی 

دیگری استدالل می کنند. از دیدگاه آنها، جوامع در مسیر حرکت به توسعه ی اقتصادی-اجتماعی 
و نوگرایی، انتقال جمعیتی را تجربه می کنند. هرچه درجه ی توسعه یافتگی جامعه ای باال باشد، 
انتظار می رود که میزان باروری آن پایین تر باشد )راد و ثوابی، 1394: 130؛ عباسی شوازی، 1383: 11(. 
فاوست بر این باور است که مطالعات و بررسی ها در موضوع باروری نشان می دهد، دسته ای از 
خصایص شخصیتی فرد، بخشی از فرایند نوسازی را شکل می دهد. کلیفورد نیز جهت  گیری ارزشی 
و پایگاه اجتماعی فرد را با تغییرات واقعی باروری مرتبط می داند )سیاه پوش و برومند، 1395: 15(. 
از نظر گیدنز، تفاوت های میان گروه های اجتماعی از نظر احترام یا اعتبار اجتماعی که دیگران 
برای آنها قائل اند، پایگاه نامیده می شود )گیدنز، 1387: 226(. عوامل متعددی مانند نیاکان، اصل و 
نسب، وضع تمکن، مفیدبودن از لحاظ شغلی و میزان و نوع تحصیالت در پایگاه اجتماعی افراد 
مؤثرند )ملک، 1386: 21(. اسکیربک رابطه ی منفی بین پایگاه اجتماعی و باروری را مطرح کرد 
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)Skirbekk, 2008: 146(. والدین تحصیل کرده با رتبه ی شغلی باال و پردرآمد، به ابزارهای کنترل 

باروری دسترسی دارند و خواستار فرزندان کمتری هستند )منصوریان و همکاران، 1385: 134(. لیکن 
والدین با پایگاه اجتماعی پایین )طبقه ی شغلی و درآمد پایین( به لوازم کنترل بارداری دسترسی 

کمتری دارند و بنابراین فرزندان بیشتری را خواهند داشت.
ازسوی دیگر، باروري رفتاري اجتماعي است که در یک محیط اجتماعي حادث مي شود و عالوه بر 
تصمیم زوج ها عوامل فردي )نگرش ها و انگیزه های مربوط به فرزندآوری( و محیطي )فشار اطرافیان 
و هنجارهای اجتماعی- فرهنگی( نیزدر آن تاثیرگذار است )خدیوزاده، هادی زاده طالساز و شاکری، 
1396: 227؛ چرم زاده، آخوند و راسخ، 1393: 37(. نظریه ی یادگیري اجتماعي بندورا1 عواملي دارد که 

برای پیش بیني رفتارهاي اجتماعي استفاده مي شود. این نظریه بیشتر در مطالعات رفتار فردي 
براي مشخص شدن ارتباط میان عوامل فردي، عوامل محیطي و رفتار استفاده می شود )خدیوزاده، 
هادی زاده طالساز و شاکری ، 1396: 227(. بندورا بر رفتار اجتماعی و بر خاستگاه اجتماعی - که 

بخش مهمی از اندیشه و عمل انسان است-  تأکید می کند. در یادگیری شناختی-اجتماعی بندورا 
تعامل پویای بین شخص، محیط و رفتار است که رفتار  را تولید می کند  و در این تعامل یادگیری 
و کسب دانش از راه پردازش اطالعات انجام می شود )جاویدی، معدنی و رضوی،1390: 234- 238(. 
براساس این نظریه، تقلید از سرمشق احساس شایستگی را به همراه می آورد )پاپلی یزدی و ابراهیمی، 
1387: 125(. چهار عنصر اساسی نظریه ی شناختی-اجتماعی بندورا عبارت اند از: فرایند یادگیری 

مشاهده ای، تعیین کنندگی متقابل، خودتنظیمی و خودکارآمدی )Bandura, 1971(. در عمل، 
همه ی پدیده های یادگیری باتجربه ی مستقیم و مشاهده ی رفتار دیگر افراد و پیامدهای رفتار 
جانشینی می تواند اتفاق بیافتد )رحمتی نجارکالئی و همکاران، 1395: 3(. بدین ترتیب که هرگاه 
یادگیرنده در مجاورت با کسی قرار گیرد و به اعمال او توجه کند، آن اعمال را خواهد آموخت 
)سیف، 1374: 189(. همچنین، تجربیات فرزندآوری آشنایان می تواند مفروضات مرتبط با چگونگی 

مواجهه با وظایف والدینی را نشان دهد )Balbo & Barban, 2014: 415(. بنابراین می توان استدالل 
کرد که زوجین بخش عظیمی از نگرش خود در مورد فرزند و فرزندآوری را می آموزند و طبق 
آموخته های خود عمل می کنند )سفیری، کمالی و فرجی، 1396: 91(. افراد با پایگاه اجتماعی باال، 
به ابزارهای کنترل بارداری دسترسی داشته و فرزندان کمتری را به دنیا می آورند. سایر پایگاه های 
اجتماعی نیز این رفتار را تقلید کرده و در نتیجه گرایش به فرزند کمتر به رفتار تبدیل می شود. 

1. Albert Bandura
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بدین ترتیب، عمل بخردانه مورد نظر فیش باین و آیزین1 محقق شده و گرایش به رفتار و هنجار 
ذهنی پدید می آید )محسنی، 1379: 27(. بنابراین، چنانچه فرزندآوری یا کم فرزندی به هنجاری 
اجتماعی تبدیل شود، می تواند رفتار کنشگران را جهت دهد )رضوی زاده، غفاریان و اخالقی، 1394: 79(. 
نظریه ی فشار- به جای بررسی دو بعد روان شناسی فردی یا خصیصه های زیستی- مدعی 
است جست وجوی موضوعات در درون اجتماع است )حسینی کشاورز، 1396: 3(. بر اساس این نظریه 
اصوالً نیروها و عوامل فراگیر موجود در جامعه اعمال و ارزش ها را تعیین می کنند. این نظریه در 
دو حوزه مطرح است؛ یکی  فشارهای ساختاری ناشی از جامعه و دیگری  فشارهای روحی- روانی 
افراد. ادهیکاری هنجارهای فرهنگی، تحصیالت زنان، نیروی کار زنان، سکونت شهری، ثروت 
 Adhikari, 2010:( خانوادگی و سطوح کلی از توسعه ی اجتماعی در سطح زادوولد اثرگذار است
2(. وبر نیز معتقد است یک رابطه تا زمانی موجود خواهد بود که احتمال آن وجود داشته باشد 
که از یک هنجار رفتاری همچنان پیروی کند. منظور از احتمال این است که، انسان ها، در یک 
زمینه ی اجتماعی مشخص، رفتارشان را برحسب توقعات هنجارهای اجتماعی به احتمال زیاد 
جهت خواهند داد )کوزر، 1388: 309(. بدین صورت با تحوالت ناشی از مدرنیسم و مصرف گرایی، 

داشتن فرزند کمتر فشاری هنجاری بر زنان متأهل می آورد. 
باتوجه به مباحث نظری و مطالعات مطرح، مدل تحلیلی مقاله و فرضیه های تحقیق در تصویر 
شماره ی 1 ترسیم و ارائه می شود باید توجه داشت که مفاهیم مدل و فرضیه ها باتوجه به مباحث 
نظری و گویه های مفاهیم باتوجه به مطالعات مرتبط و نیز پرسش نامه ی دردسترس تنظیم شده 

است تا بتوان یک چارچوب تحلیلی منسجم و آزمون پذیر تهیه کرد. 

 

1. Fish bein & Ajzen
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 وضع انتخاب همسر -
 تفاهم سنی با همسر -
 ترجیح جنسی -
 سن ازدواج -
 

 اینترنتاستفاده از  -
 استفاده از ماهواره -
 تحصیالت -
 تحصیالت همسر -

 هنجارهای اجتماعی نوگرایی یادگیری اجتماعی

 

 
 تعداد برادر و خواهر -
 تحصیالت والدین -

 تعداد فرزند

 کاهش سطح باروری در شهرستان اهر

 :ایمتغیرهای زمینه
 ی سنیدوره -
 وضع اشتغال -
 محل سکونت -
   دوران کودکی -

تصویر 1. مدل تحلیل تأثیرگذاری متغیرهای اجتماعی و زمینه ای در فرزندآوری پایین زنان

ذیل  - به صورت  را می توان  تحقیق  فرضیه های  )تصویر 1(،  پژوهش  تحلیل  به مدل  باتوجه 
جمع بندی کرد:

به نظر می رسد، تعداد فرزندان زنان برحسب ویژگی های زمینه ای آنها متفاوت است. -
به نظر می رسد، مقوله های نوگرایی در پایین نگه داشتن سطح باروری زنان متأهل شهرستان  -

اهر مؤثر بوده است.
به نظر می رسد، هنجارهای اجتماعی زنان نقشی تعیین کننده در تعداد فرزند آنها دارد. -
به نظر می رسد، تعداد برادر و خواهر و میزان تحصیالت والدین زنان )در نقش یادگیری اجتماعی(  -

در تعداد فرزندان زنان مؤثر است.

 4. روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ماهیت روش توصیفی-تحلیلی پس رویدادی است. 
جامعه ی آماری شامل تمامی زنان متأهل 18 تا 50 ساله ی شهرستان اهر است که مطابق با نتایج 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 شهرستان اهر حدود 30000 نفر برای این شهرستان 
برآورد شده است. باتوجه به فاکتورهای سطح اطمینان، خطای محدود به نمونه و نیز احتمال 
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از فرمول کوکران به صورت زیر  وجود یک صفت در جامعه ی آماری برای برآورد حجم نمونه 
استفاده شده است:

- )P =0/5( احتمال وجود صفت در جامعه 50 %  فرض شده است
- )t =2/58( سطح اطمینان 99 % درنظر گرفته شده است
- )d =0/046( پایایی یا دقت احتمالی مطلوب 4/6%± درنظر گرفته شده است
-  )N=30000( طبق سرشماری 1395 اندازه ی جمعیت 30 هزار نفر است

 ( )
( )PPtNd

PPNtn
−+

−
=

1
1

22

2

( ) ( ) 766
25.066.6002116.030000

25.066.630000
=

×+×
××

⇒

با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و پرسش نامه ی محقق ساخته، تعداد 
760 نفر از زنان جامعه ی آماری پیمایش شدند. روستاها براساس دهستان خوشه بندی شدند که 
دهستان های آذغان، اوچ هاچا، بزُکش و گویجه بئل به عنوان خوشه انتخاب شدند و در گام بعدی 
در بین دهستان های مذکور، روستاهای آذغان، کسانق، قلندر، زندآباد، کقالق و خونیق روستاهای 
نمونه انتخاب شدند. در مرحله ی بعد، از هریک از این روستاها 20 زن متأهل 18 تا 50 ساله به 
صورت تصادفی پیمایش شدند. شهرستان اهر نیز ابتدا به 5 منطقه ی جغرافیایی مرکز شهر، شمال، 
جنوب، شرق و غرب تقسیم شد. در ادامه، هریک از این مناطق به 10 منطقه ی آماری تقسیم 
شدند که از هریک از این مناطق 10گانه تصادفی 2 منطقه انتخاب شدند. درنهایت در شهر اهر 
نیز، داده ها از 640 زن متأهل 18 تا 50 ساله ی جمع آوري شد. متغیر وابسته تحقیق حاضر تعداد 
فرزند است و تحصیالت )خود، همسر و والدین(، وضع اشتغال، محل سکونت، دوران کودکی، تعداد 
برادر و خواهر، تفاهم سنی با همسر، شیوه ی انتخاب همسر، ترجیح جنسی و استفاده از اینترنت 

و ماهواره متغیرهای مستقل و مدت ازدواج متغیر کنترل مقاله هستند.

5.یافته های پژوهش
یافته های پژوهش بر اساس نتایج به دست آمده در دو بخش متغیرهای زمینه ایی و اجتماعی و 

نتایج آماری در ادامه ارائه شده است.



154

                فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره بیست و یکم/ شماره 81 / پاییز 1397

5-1- متغیرهای زمینه ای و اجتماعی
خالصه ی ویژگی های زمینه ای و اجتماعی زنان پاسخ گو در جدول شماره ی 2 آورده شده است. 
زنان مورد مطالعه شده با میانگین سنی 34/5 سال بیشتر در دامنه ی سنی 26 تا 33 سال )%33( 
و 34 تا 41 سال )25%( قرار گرفته اند و متوسط حدود 14 سال از زمان ازدواجشان سپری شده 
است. نکته ی مهم درباره ی مدت زمان ازدواج زنان این است که درصدهای اختصاص یافته برای 
زمان های ازدواج نزدیک )3 تا 6 سال( تقریباً شبیه به زمان ازدواج بلندمدت )بیشتر از 20 سال( 
است. مطالعه ی تناسب سنی زوجین نشان می دهد که حدود یک سوم آنها از لحاظ سنی با هم 
متناسب اند. یک سوم آنها تفاوت سنی 3 تا 5 ساله از همدیگر و یک سوم بقیه تفاوت سنی 6 سال 

و باالتر دارند. 
هریک از زنان 18 تا 50 ساله ی مطالعه شده، متوسط 2/03 فرزند دارند که بیشترین درصد 
)37%( به دو فرزند و سپس برای یک فرزند )30/6%( و سه فرزند )16/7%( اختصاص دارد. %5/4 
پاسخ گویان نیز با وجود اینکه حداقل سه سال از زمان ازدواجشان گذشته است، هنوز صاحب 
فرزندی نیستند. سطح تحصیالت زنان متفاوت از تحصیالت والدین و تقریباً شبیه به تحصیالت 
همسرانشان است. بیشتر از یک چهارم زنان و نیز همسرانشان تحصیالت دانشگاهی داشته و %8/3 
زنان و 5/1% همسرانشان بی سوادند. تحصیالت دیپلم نیز نسبت به سایر سطوح تحصیلی درصد 
بیشتری را برای پاسخ گویان و همسرانشان به خود اختصاص داده است. این درحالی است که 
بیشتر والدین زنان بی سواد بوده و تنها 3% پدر و 0/4% مادر آنها تحصیالت باالتر از دیپلم داشتند. 
27% زنان همسرانشان را خودشان انتخاب کرده اند، 35/6% زنان همسرانشان را والدینشان انتخاب 
کرده اند و 37/4% انتخابشان مشارکتی بوده است. 84% پاسخ گویان محل سکونتشان شهر بوده 
است و 60% از دوران کودکی در شهر بزرگ شده اند. بیشتر زنان خانه دار بودند و حدود %26 
از ماهواره و 35% از اینترنت استفاده می کنند. مطالعه ی زنان ازلحاظ ترجیح جنسی نیز نشان 
می دهد که بیشترشان )61%( ترجیح جنسی نداشته، 27% ترجیح جنسی به فرزند پسر و %12 

بقیه ترجیح جنسی به فرزند دختر دارند.  
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جدول 2. توزیع نسبی پاسخ گویان برحسب ویژگی های زمینه ای و اجتماعی منتخب

دکتری فوق 
لیسانس لیسانس فوق

دیپلم دیپلم دبیرستان راهنمایی نهضت و
ابتدایی بی سواد تحصیالت

- 1/8 16/7 7/8 28/2 3/0 11/5 22/8 8/3 خود

0/3 4/5 17/8 6/4 26/6 3/3 17/0 19/0 5/1 همسر

- 0/2 0/8 2/1 7/2 0/6 8/2 29/8 51/1 پدر

- - 0/2 0/2 3/9 0/5 3/7 18/2 73/4 مادر

مدت ازدواج )به سال( سن )به سال(

21-34 13-20 7-12 3-6 42-50 34-41 26-33 18-25

26/5 23/5 25/4 24/6 24/3 25/2 33/2 17/3

تفاوت سنی با همسر )به سال(: شیوه ی انتخاب همسر

11-22 6-10 3-5 متناسب باهم والدین خود

5/0 31/0 33/3 30/7 37/4 35/6 27/0

وضع اشتغال دوران کودکی محل سکونت

خانه دار شاغل شهر روستا شهر روستا

83/8 16/2 60/4 39/6 84/2 15/8

ترجیح جنسی استفاده  از اینترنت استفاده از ماهواره

پسر دختر خیر خیر بلی خیر بلی

27/0 11/7 61/3 65/0 35/0 74/3 25/7

تعداد فرزند

8 7 6 5 4 3 2 1 0

0/3 0/3 1/6 2/1 5/9 16/7 37/1 30/6 5/4
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5-2-  روابط تعداد فرزندان با متغیرهای زمینه ای و اجتماعی
بررسی تفاوت میانگین تعداد فرزندان در بین مقوله های متغیرهای زمینه ای-اجتماعی )ازطریق 
آزمون های تی و تحلیل واریانس یک طرفه( نشان می دهد، میانگین تعداد فرزندان در بین مقوله های 
شیوه ی انتخاب همسر، ترجیح جنسی، وضع اشتغال و دوران کودکی متفاوت است. زنانی که همسرشان 
را خودشان انتخاب کرده اند، در مقایسه با زنانی که والدینشان برای آنها همسر انتخاب کرده اند یا با 
مشارکت والدینشان همسر انتخاب کرده اند؛ زنانی که دوست دارند تک فرزندشان دختر باشد نسبت 
به آنهایی که ترجیح جنسی ندارند یا اینکه دوست دارند تک فرزندشان پسر باشد؛ زنان شاغل نسبت 
به خانه دارها و نیز زنانی که دوران کودکی شان را در شهر سپری کرده اند در مقایسه با زنانی که دوران 
کودکی شان را در روستا گذرانده اند، تعداد فرزند کمتری دارند. بنابراین زمینه های اجتماعی شیوه ی 
انتخاب همسر، ترجیح جنسی، وضع اشتغال و دوران کودکی می تواند در تمایزپذیری زنان از نظر 
تعداد فرزند اثرگذاری معنی داری داشته باشد؛ درحالی که متغیرهای محل سکونت، استفاده از ماهواره 

و اینترنت نتوانسته است در میانگین تعداد فرزند اثرگذاری معنی داری داشته باشد.
جدول 3. میانگین تعداد فرزندان پاسخ گویان به تفکیک متغیرهای زمینه ای و اجتماعی

نوع و مقدار مشاهداتمیانگینمقوله هامتغیرهای مستقل
آزمون

مقدار 
معنی داری

شیوه ی انتخاب همسر

1/75165خود

F= 15/770/000 2/32222والدین

1/93230خود و والدین

ترجیح جنسی

1/7672دختر

F= 3/150/043 2/01168پسر

2/15385فرقی نمی کند

وضع اشتغال
2/08524خانه دار

T = 2/730/007
1/79102شاغل

محل سکونت
2/2194روستا

T = 1/210/227
2/00533شهر
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نوع و مقدار مشاهداتمیانگینمقوله هامتغیرهای مستقل
آزمون

مقدار 
معنی داری

استفاده از ماهواره
1/88161بلی

T = 1/920/056
2/09464خیر

دوران کودکی
2/27249روستا

T = 3/860/000
1/86377شهر

استفاده از اینترنت
1/91218بلی

T = 1/850/064
2/09405خیر

در جدول شماره ی 4، مقدار همبستگی و معنی داری متغیرهای کمی تعداد برادر و خواهر، 
تناسب سنی با همسر، دوره ی ازدواج و نیز متغیرهای شبه کمی تحصیالت خود زن، تحصیالت 
همسر و والدین زن با میانگین تعداد فرزند نشان داده شده است. نتایج آزمون پیرسون1 نشان 
می دهد، تحصیالت زن، همسر و والدین وی با تعداد فرزند همبستگی معکوس دارد، زنانی که خود، 
همسر و والدین شان سطوح تحصیلی باالتری دارند، تعداد فرزندان آنها کمتر است. درمقابل، هر 
چه تعداد خواهر و برادر پاسخ گویان زن و تفاوت سنی آنها با همسرانشان بیشتر باشد، به نسبت 
تعداد فرزند بیشتری نیز دارند. اثرگذاری مدت ازدواج در فرزندآوری زنان امری بدیهی است. این 
متغیر که در تحلیل های چندمتغیره، متغیر کنترل بوده است، در این تحلیل های دومتغیره نیز 
آورده شده است. مقدار همبستگی ها نشان می دهد که متغیر مدت ازدواج یک همبستگی مثبت 
بسیار قوی با تعداد فرزندان زنان دارد و در مرتبه ی بعد تحصیالت زن و سپس تحصیالت همسر 

وی با تعداد فرزند همبستگی بسیار باالیی دارد.

جدول 4- نتایج همبستگی داشتن تعداد فرزند با متغیرهای اجتماعی منتخب

تحصیالتتحصیالتمتغیرها
همسر

تحصیالت
پدر

تحصیالت
مادر

تعداد
برادر و 
خواهر

تفاوت سنی 
با همسر

مدت 
ازدواج

مقدار 
0/2210/2490/0880/721-0/298-0/326-0/492-همبستگی

مقدار 
0/0000/0000/0000/0000/0000/0280/000معنی داری

1. نتایج آزمون ُراسپيرمن )Spearman’s rho( نيز همانند نتایج پيرسون به دست آمده است.
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5-3- تأثیر هم زمان متغیرهای مستقل در تعداد فرزند
برای بررسی تأثیر هم زمان متغیرهای مستقل در فرزندآوری زنان متأهل شهرستان اهر با 
کنترل مدت ازدواج، از معادله ی رگرسیون خطی گام به گام استفاده شده است. ضرایب رگرسیون 
و آماره های نیکویی برازش مدل های رگرسیون در جدول شماره ی 5 آورده شده است. باتوجه به 
مقدار F و سطح معنی داری روابط آماری، از مجموع متغیرهای واردشده در معادله ی رگرسیون 
)تحصیالت خود، همسر، پدرومادر، مدت ازدواج، شیوه ی انتخاب همسر، تفاوت سنی با همسر، 
محل سکونت، گذران دوران کودکی، وضع اشتغال، ترجیح جنسی، تعداد برادر و خواهر و استفاده 
از ماهواره و اینترنت(، دو متغیر مدت ازدواج و تحصیالت خود در سطح معنی داری 0/001 و 
متغیرهای تعداد برادر و خواهر، تحصیالت پدر، سکونت در شهر و ترجیح جنس دختر در سطح 
معنی داری 0/05 معنی دار شده اند. زنانی که از ازدواجشان مدت زمان بیشتری گذشته و نیز تعداد 
برادر و خواهر بیشتری دارند، تعداد فرزندشان بیشتر است و درمقابل، زنانی که خود و پدرشان 
تحصیالت باالتری دارند، ساکن شهر هستند و نیز ترجیح به داشتن فرزند دختر دارند، تعداد 
فرزندشان پایین است. ضریب همبستگی چندگانه )R=/75 ( همبستگی قوی بین متغیرهای موجود 
در معادله ی رگرسیون را نشان می دهد. باتوجه به ضریب تعیین تصحیح شده مالحظه می شود 
که متغیرهای واردشده در معادله ی نهایی رگرسیون )مدل شماره ی 6( 56 درصد از تغییرات 
تعداد فرزندان زنان را تبیین می کند. در بین متغیرهای مستقل واردشده در معادله ی رگرسیون، 
مدت ازدواج به تنهایی 52 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند. باتوجه به اینکه زنان 
متعلق به دوره های ازدواجی مختلف ویژگی ها و زمینه های اجتماعی و فرهنگی مختلفی دارند، 
برای یکسان سازی این متغیرها در دوره های تاریخی مختلف، متغیر مدت ازدواج به عنوان متغیر 
کنترل در معادله ی رگرسیون وارد شده است. قبل از واردشدن این متغیر در معادالت رگرسیونی، 
خروجی رگرسیون نشان می دهد که تحصیالت پاسخ گو، تحصیالت پدر و ترجیح به داشتن فرزند 
دختر در پایین بودن سطح باروری زنان و درمقابل، تعداد برادر و خواهر، خانه داربودن زنان و انتخاب 
همسر توسط والدین در باالبودن باروری زنان مؤثر است. در مجموع، این شش متغیر 35 درصد 
از تغییرات سطح باروری زنان را تبیین می کنند. در این میان، تحصیالت زنان با سهم 24 درصد، 
بیشترین قدرت تبیین کنندگی متغیر وابسته بررسی شده را دارد و بعد از آن، متغیرهای تحصیالت 

پدر، تعداد برادر و خواهر و وضع اشتغال زن تبیین کننده های قوی تری هستند.
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بحث و نتیجه گیری

باروری و تصمیم گیری در مورد تعداد فرزند یک مقوله ی فرهنگی و از مهم ترین تصمیمات 
زوجین در طول زندگی مشترکشان است. باتوجه به مرحله ای بودن این تصمیم گیری عوامل مختلف 
و درهم تنیده ای در آن مؤثر است. باتوجه به تداخل ها و همبستگی های باال بین و درون عوامل 
اجتماعی و اقتصادی تبیین کننده ی تغییرات باروری، در این مقاله، سعی شده است به برخی از 
متغیرهای اجتماعی که می تواند در تغییرات تعداد فرزند و پایین نگه داشتن سطح باروری زنان 
شهرستان اهر مؤثر باشد، اشاره شود. متغیر هایی که خود محصول و متأثر از سایر مقوله های 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستند و در تحلیل نهایی بهتر است کلیت این عوامل را 
درنظر گرفت. رفتار باروری در حوزه ی خصوصی زوجین انجام می شود، ولی شکل گیری این رفتار 
جمعیتی را می توان براساس برخی مقوله های اجتماعی پیش بینی کرد. بدین معنی که با تغییر 
بسترهای اجتماعی، تصمیم به فرزندآوری زوجین ازلحاظ تعداد، فاصله ی بین موالید و حتی جنس 

فرزندان تغییر خواهد کرد.
براساس یافته های پژوهش، عوامل اجتماعی اثرگذار در فرزندآوری پایین زنان را می توان در سه 
مقوله مطرح کرد؛ اولین مورد به قبل از ازدواج زن و دوران زندگی وی در خانه ی پدری بازمی گردد 
که متغیرهای محل تولد و گذران دوران کودکی، تعداد برادر و خواهر و تحصیالت والدین را شامل 
می شود. زنان متولد و بزرگ شده ی شهر، زنانی که تعداد برادر و خواهر کمتری دارند و نیز آنهایی 
که تحصیالت والدینشان به نسبت باالست، تعداد فرزند کمتری دارند. اثرگذاری این مقوله ها را 
 )Bandura, 1971( و یادگیری اجتماعی )Jenkins, 2000( می توان مطابق با نظریه های مدرنیسم
ازجمله  اجتماعی  یادگیری  در  می تواند  خانوادگی  و  اجتماعی  محیط  بنابراین،  گرفت.  درنظر 
رفتار باروری افراد مؤثر باشد. دومین مورد به ویژگی های همسر اشاره دارد. زنانی که همسرشان 
تحصیالت باالتری دارند و نیز تفاوت سنی با همسرشان پایین است، باروری پایین تری دارند. 
اثرگذاری ویژگی های شوهر در فرزندآوری این نکته را مشخص می کند که در برنامه ریزی های روند 
و تغییرات باروری سطح جامعه به ویژگی های مردان خانواده نیز همانند ویژگی های زنان توجه 
شود. باتوجه به ساختارهای فرهنگی جامعه ی ایران، این احتمال هست که ویژگی های اجتماعی 
و اقتصادی مردان در تغییرات کمی و کیفی باروری جامعه مهم تر از ویژگی های همسرشان باشد. 
مورد سوم در مورد ویژگی های خود زنان است. سالیق و نگرش زنان در چگونگی انتخاب همسر، 
ترجیح جنسی فرزند، اشتغال و سطح تحصیالت نیز در پایین بودن سطح باروری زنان مطالعه شده 
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مؤثرند. زنانی که همسرشان را خودشان انتخاب کرده اند، زنانی که دوست دارند تک فرزندشان دختر 
باشد، زنان شاغل و نیز زنانی که سطح تحصیالت باالتری )به ویژه تحصیالت دانشگاهی( دارند، 
تعداد فرزند کمتری را اختیار کرده اند. این متغیرهای انگیزشی در تلفیق با رویکردهای نوسازی، 

یادگیری و فشار اجتماعی نقش مهمی در پایین نگه داشتن باروری زنان شهرستان اهر دارند.
موارد مطرح شده با کنترل مدت ازدواج زنان انجام شده است. مشخص است که عالوه بر اثرگذاری 
مستقیم مدت ازدواج در تعداد فرزندان زنان هم در تبیین های مدرنیسم، یادگیری اجتماعی و فشار 
اجتماعی و هم در تبیین های سالیق و نگرش های زنان، دوره ی زمانی ازدواج نقش تعیین کننده ای 
خواهد داشت. براین اساس، هم در تحلیل های دومتغیره و هم در تحلیل های چندمتغیره مدت ازدواج 
مهم ترین تبیین کننده ی تغییرات تعداد فرزندان زنان است. زنان مطالعه شده که دهه های دوم الی 
ششم زندگی شان را می گذرانند، دوره های تاریخی و حوادث اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهمی 
همانند انقالب سال 1357، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و دولت های مختلف با رویکردهای 
اجتماعی، اقتصادی و منطقه ای متفاوتی را سپری کرده اند. همین برهه های زمانی توانسته است 

اثرات متفاوتی را در نگرش زنان در مورد تعداد فرزند آنها داشته باشد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که رفتار باروری زنان یک رفتار فرهنگی است که طی دوره های 
زمانی مختلف شکل گرفته و برای باالبردن تعداد فرزندان زنان باید از برنامه های بلندمدت که 
دوران کودکی، دوران ازدواج و زمان فعلی زنان را شامل می شود، استفاده کرد. در این برنامه های 
بلندمدت بهتر است، بیشترین تأکید بر برنامه های فرهنگی باشد و بر یادگیری اجتماعی )به ویژه 
در دوران کودکی و نوجوانی( و کاهش فشار اجتماعی و نیز آمال و آرزوها در فضای دوران مدرن 
توجه شود. هنجارها تکالیف اجتماعی  هستند و از دو راه باعث کنترل و هدایت کنش در نظام 
تعاملی می شوند؛ یکی از راه درونی شدن در نظام شخصیت و دیگری نهادی شدن در نظام اجتماعی 
)یوسفی و همکاران، 1391: 184(. در نخستین حالت، هنجارها یا فشارهای هنجاری نقش بیشتری 

در کنش افراد دارند. بدین ترتیب هنجارشدن فرزندآوری کمتر رو به نهادی شدن است. 
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برای باال بردن تعداد فرزندان زنان در جامعه ی آماری مطالعه شده سیاست های زیر پیشنهاد می شود:
برنامه ریزی برای تغییرات نگرشی فرزندآوری در میان افراد با تحصیالت دانشگاهی. مجموعه ی  -

اقدامات سیاستی در این باره بایستی افراد تحصیل کرده )اعم از زنان، همسر و والدینشان( را مجاب 
کند که تعداد فرزند بیشتر نشان از پایگاه اجتماعی پایین یا مانع تحرک اجتماعی افراد نیست.

توجه کافی و همه جانبه ازجانب کارفرما )به ویژه بخش دولتی( به مشکالت مادرانی که صاحب  -
فرزند می شوند.  توجه نداشتن کافی در این باره موجب می شود که زنان شاغل در موقعیت  انتخاب 

بین فرصت های شغلی و فرزندآوری فرصت اشتغال را ترجیح دهند.
توجه به مشکالت زندگی شهری به ویژه مشکالت خانواده های پرتعداد در مورد مسکن مناسب  -

و اجاره بهای مسکن.
از شرایط اقتصادی خانواده ها به ویژه باتوجه به تورم ملموس سال های اخیر و معیشت دشوار  -

خانواده ها نباید غفلت شود. برای کاهش اثر این متغیر در رفتار فرزندآوری خانواده ها می توان از 
سیاست های تشویقی مانند خدمات بهداشتی و درمانی رایگان یا یارانه ای به زنان باردار و نوزادان 

و طراحی مسیرهای یارانه ای تهیه ی مایحتاج نوزادان و نوباوگان استفاده کرد.
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