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1- مقدمه و بیان مسئله سا

ــناختی است که تحت  ــد جمعيت حاصل سه عامل مهم جمعيت ش رش

عنوان حرکات جمعيت بررسی می شوند و عبارت اند از باروری، مرگ و مير 

و مهاجرت. در بين سه مؤلفه ی مذکور، مرگ و مير در نتيجه ی پيشرفت های 

ــت و در همه ی ادوار زمانی سياست  ــتی کاهش يافته اس ــکی و بهداش پزش

مرتبط با آن همواره متمرکز بر کاهش آن بوده و خواهد بود. بنابراين باروری 

ــد جمعيت  به عنوان عامل اصلی افزايش جمعيت، تعيين کننده ی اصلی رش

ــاس محرک ها، فرايند تصميم گيری و  ــته می شود. رفتار باروری، بر اس دانس

ــی که در يک محيط  ــط می تواند به عنوان رفتاری اجتماع ــای مرتب نگرش ه

ــود )محموديان، 1379: 147-164(.  ــود، در نظر گرفته ش اجتماعی حادث می ش

ــعه ميزان باروی  ــورهای توسعه يافته و در حال توس ــياری از کش امروزه بس

ــطح جانشينی و حتی پايين تر از سطح جانشينی را تجربه کرده اند.  کل در س

ــورهايی است که در چند دهه ی اخير اُفت شديدی را  ايران نيز از جمله کش

ــوازی و خواجه صالحی، 1392:  ــته است )عباسی ش در نرخ های باروری خود داش

ــاس مطالعات انجام شده، ميزان باروری کل در کشور از سال  64-45(. بر اس

1364 شروع به کاهش مستمر کرده است )عباسی شوازی و عسکری ندوشن،1384: 

 )Abbasi-Shavazi et al, 2007:11-91 ــی،1390؛ 27-25؛ عباسی شوازی و حسينی چاوش

ــال 1375 رسيد.  ــال 1367 و 2/8 در س که از 6/9 فرزند به 5/5 فرزند در س

برآوردها بر اساس پيمايش جمعيت و سالمت سال 1379 نشان داد که ميزان 

باروری کل در دوره ی 1377 تا 1379 به نزديک سطح جانشينی يعنی حدود 
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ــيده بود و سرانجام در سال 1385 به زير سطح  2/26 فرزند برای هر زن رس

جانشينی يعنی حدود 1/9 فرزند برای هر زن رسيد. در سال 1390 و بر اساس 

ــکن مرکز آمار ايران، باروری در کل  ــماری عمومی نفوس و مس نتايج سرش

کشور به 1/8 رسيده بود. در استان کرمانشاه نيز اين کاهش باروری چشمگير 

ــاهده می شود. برآوردها نشان می دهد که ميزان باروری کل در اين استان  مش

ــب به 6/5، 2/5 و  ــال 1355 به ترتي ــم 6/16 فرزند برای هر زن در س از رق

ــيده است،  ــال های 1365، 1375 و 1379 رس 1/9 فرزند برای هر زن در س

 Abbasi-Shavazi( ــت ــطح جايگزينی انتقال يافته اس يعنی باروری به زير س

ــاس نتايج سرشماری  and McDonald, 2005; Abbasi-Shavazi, 2000(. بر اس

ــال 1390 باروری کل برای استان مورد نظر به 1/6 فرزند هم رسيده بود.  س

به دنبال اين کاهش باروری مثال بُعد خانوار در اين استان در سرشماری های 

سال های 1385 تا 1390 از 4/2 به 3/7 نفر کاهش يافته است )مرکز آمار ايران 

ــی و  ــد کاهش باروری با تغييرات اجتماعی، اقتصادی، سياس 1390(. بی تردي

ــاص هر يک از اين عوامل از  ــت، اما ماهيت و ترکيب خ فرهنگی مرتبط اس

جامعه ای به جامعه ای ديگر متفاوت است )Reed et al, 1999(. نگرش ها مهم ترين 

ــکل دهنده ی رفتار محسوب می شوند، اما اين موضوع را نمی توان  عوامل ش

ــرايطی ممکن است رفتاری از خود نشان  با قطعيت پذيرفت زيرا فرد در ش

دهد که با نگرش او متفاوت و متضاد باشد. با وجود اين ـ از يک نگاه کلی 

ــان بيانگر نگرش های اوست )کريمی، 1379: 58(. بر همين اساس  ـ رفتار انس

ــواهدی از باروری ايده آل و مقايسه آن با باروری واقعی می تواند به درک  ش
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ــان داده اند که باروری واقعی سا بهتر تغييرات باروری کمک کند. مطالعات نش

ــه در رقابت برای  ــت که داليل آن می تواند ريش کمتر از ترجيحات اوليه اس

 .)Bongaarts, 2001( کار، اختالل در رابطه ی زناشويی و ناباروری داشته باشد

ــتری  ــن مطابق برخی مطالعات، زنانی که تعداد فرزندان دلخواه بيش همچني

ــته اند باروری بيشتری نيز تجربه کرده اند )قدرتی، 1384: 76-43(. از سويی  داش

ديگر، با توجه به زمينه ی فرهنگی ايران و جامعه ی مورد مطالعه، مردان نقش 

مؤثری در تصميمات خانوادگی و از جمله رفتار باروری دارند. با وجود اين 

بيشتر مطالعات انجام شده در ايران بر نقش زنان در باروری تأکيد داشته اند. 

ــی عوامل مؤثر در  ــا توجه به مطالب مذکور، هدف از تحقيق حاضر بررس ب

ــتی  تعداد فرزندان دلخواه در بين زنان و مرداِن مراجعه کننده به مراکز بهداش

منتخب شهر کرمانشاه می باشد.

2- مبانی نظری

برای تبيين رفتارهای باروری از تئوری های مختلفی استفاده شده است. 

تبيينی غالب در مطالعات  در دوره ای از زمان، مدل های اقتصادی پارادايم 

باروری بودند که از کارهای ليبنشتاين1 و بکر2 در اواخر دهه ی 1950 و اوايل 

دهه ی 1960 شروع شدند. مدل های اقتصادی مبتنی بر اين فرض بودند که 

(Robin-  ااروری در نتيجه ی تصميم آگاهانه و کنش هدفمند اتفاق می افتد

(son, 1997: 63-74. طبق تئوری اقتصاد خرد فرزندان کاالهای مصرفی با دوام 

1. Leibenestein
2. Becker
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هستند که طی دوره ای طوالنی از زمان رضايتی را به همراه می آورند. بکر بر 

اساس همين چارچوب اقتصاد خرد بحث کرده است )لوکاس و مير، 1381(. 

ارزيابی  نيز همانند ساير کاالها  را  بکر معتقد است زن و شوهر، کودکان 

می کنند. دستيابی به ثروت بيشتر، يکي از ارزش هايي است که والدين قصد 

دارند در حد بااليي آن را داشته باشند. به نظر مي رسد والدين خواستار ثروت 

بيشتر، والدين تحصيل کرده ای هستند که رتبه ی شغلي آنها باال و هزينه ی 

 (Friedman et al, فرصت هايشان زياد ولی خواستار فرزندان کمتري هستند

(401-375 :1994. تئوری جريان ثروت بين نسلی کالدول، رابطه ی مستقيمی 

را بين ساختار خانواده و باروری متصور می شود. وی بر اين باور است که 

در جوامع از هر نوع و با هر سطح توسعه ای که باشند رفتار باروری، رفتاری 

عقالنی است )Caldwell, 1976: 321-366(. باروری خواه باال باشد يا پايين، 

شرايط اجتماعی آن را تعيين می کند و ثروت تأثيرانگيزترين عامل اين جريان 

است، و در جوامع سنتی از فرزندان به والدين بود. همچنين از نظر ديويس 

 (Bongaarts و بليک1 يکی از عوامل مؤثر در باروری سن ازدواج می باشد

(and Potter, 2011. مک نيکل و گرين هال در تبيين رفتار باروری بر عوامل 

بر  همکاران  و  استرلين  )عباسی شوازی، 1380: 201-231(.  دارند  تأکيد  نهادی 

تغييرات ساختاری در اقتصاد، افزايش تقاضا برای مهارت و تخصص ها و 

 Easterlin et al, 1980:( ميزان در دسترس بودن کاالهای مصرفی تأکيد دارند

151-81(. آنها بر اين باورند که عوامل مذکور ارزش فرزندان را تغيير می دهند 

1.Davis and Black
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و باعث می شوند والدين به سمت داشتن فرزند کمتر حرکت کنند. به طور سا

کلی استرلين در نظريه ی خود يعنی »چارچوب عرضه و تقاضای فرزندان« 

انتخاب زوجين ـ که بر اساس زمينه های  سطح باروری يک جامعه را از 

 .)Easterlin, 1985( فرهنگی و خانوادگی آنها شکل می گيرد ـ متأثر می داند

تئوری کاربردی ديگر در اين زمينه نظريه ی اشاعه1 است. نظريه ی اشاعه، 

فرايند اجتماعی نوآوری )ايده های جديد، شيوه های علمی جديد، استفاده از 

وسايل و ابزارهای جديد و هدف های جديد( و چگونگی دستيابی به آن و 

نحوه ی گسترش آن به تمامی يک نظام اجتماعی را بررسی می کند. اشاعه 

فرايندی است که به واسطه ی آن نوآوری از مجاری معين و در طول دوره ی 

زمانی خاصی در ميان اعضای يک نظام اجتماعی رواج می يابد. تئوری اشاعه 

برگرفته از اين ايده است که تعامل يک ساز و کار کليدی است که از آن 

 .(Read, 1999) طريق پذيرش نوآوری ها، ايده ها و رفتارهای جديد اتفاق می افتد

را  زمان  در طول  مردم  وسيله ی  به  نوآوری  يا  تغيير  پذيرش  اشاعه،  مدل 

توصيف می کند. طبق اين تئوری کاهش باروری در نتيجه ی افزايش شيوع 

نگرش و رفتارهايی است که در جامعه پيش از اين بسيار نادر بوده يا وجود 

نداشته اند و افزايش شيوع آنها از پيامدهای گسترش اين نگرش ها و رفتارها 

از بخشی از جمعيّت به بخش های ديگر است (Casterline, 2001). به عبارتی 

بر اساس نظريه ی اشاعه، کاهش باروری ابتدا بين افراد خاصی از يک جامعه 

که ويژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارند نضج 

1. Diffusion theory



103

13
93

ار 
به

 / 
63

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
سا

                                           مطالعه ی تطبيقی نگرش مردان و زنان به تعداد فرزنداِن دلخواه

می گيرد، اما در ادامه و با گذشت زمان اين رفتار )کاهش تعداد فرزندان( به 

ساير افراد و بخش های جامعه منتقل می شود و شايد بتوان گفت به صورت 

يک گفتمان درمی آيد.

3- پیشینه ی پژوهش 

رفتار  در  جنسی  ترجيح  متغير  اثر  بررسی  به  تحقيق  يک  در  شهبازی 

جنسی  ترجيح  که  داد  نشان  وی  مطالعه ی  نتيجه ی  بود.  پرداخته  باروری 

و  عباسی شوازی   .)97-112  :1377 )شهبازی،  ندارد  معناداری  اثر  باروری  در 

همکاران  در يک مطالعه به بررسی ديدگاه زنان يزدی درباره ی باروری و 

با استفاده از روش کيفی پرداختند. نتيجه ی مطالعه ی آنها نشان داد که تعداد 

فرزندان ايده آل زنان مورد مطالعه نسبت به سال های گذشته کاهش داشته 

و عمدتاً تعداد 2 فرزند را به عنوان تعداد فرزند ايده آل خود اعالم داشتند، 

ولی با اين وجود اعتقادی به سياست تک فرزندی نداشتند. بر اساس نتيجه ی 

حاصل از اين پژوهش رفتارهای جمعيت شناسی گروه های مختلف اجتماعی 

به هم نزديک شده و تفاوتی بين افراد باسواد و بی سواد، مرفه و غيرمرفه 

از نظر اقتصادی در مورد تعداد فرزندان ايده آل وجود ندارد )عباسی شوازی و 

همکاران، 1381: 203-169(. عباسی  شوازی و همکاران در يک مطالعه با عنوان 

»تحوالت باروری در ايران: شواهدی از چهار استان« نتيجه گرفته اند که با 

افزايش سطح تحصيالت تعداد فرزندان ايده آل زنان کاهش می يابد. در اين 

ازدواج تعداد  با زنان غير شاغل در زمان  پژوهش زنان شاغل در مقايسه 

فرزندان ايده آل کمتری داشته اند )عباسی شوازی و همکاران، 1383(. منصوريان 
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و خوشنويس در مطالعه ی خود با عنوان »ترجحيات جنسی و گرايش زنان سا

همسردار به رفتار باروری در بين زنان تهرانی« به اين نتيجه رسيدند که سطح 

تحصيالت زنان و ترجيح جنسی در رفتار باروری آنها اثر می گذارد )منصوريان 

و خوشنويس، 1385(. اکابری و همکاران در يک تحقيق در استان آذربايجان 

غربی نشان دادند که زنان جوان تمايل کمتری به داشتن فرزند زياد دارند 

)اکابری و همکاران، 1387: 45-40(. قاضی طباطبايی و مهری )1392( در يک 

تحقيق اثر اشتغال در بارروی را بررسی کردند. مطابق نتيجه ی حاصل از اين 

مطالعه، زنان شاغل در مقايسه با زنان غير شاغل زمان بيشتری به فعاليت 

می پردازند و اين باعث می شود تصميم به فرزندآوری کمتری داشته باشند. 

لم در يک بررسی نتيجه گرفت که اشتغال و داشتن تحصيالت عالی در بين 

زنان در کاهش باروری اثر معناداری دارد )Lam, 2007(. کرينفلد و کونيتزکا 

در مطالعه ی خود با عنوان »باروری و تحصيالت در آلمان« نتيجه گرفتند 

که زنان با تحصيالت باالتر در مقايسه با زنان با تحصيالت پايين تر تمايل 

 .)Kreyenfeld and konietzka, 2008: 165-183( به فرزند زياد دارند کمتری 

کيانی در يک مطالعه با عنوان »نگرش زنان به باروری در ايران: مطالعه ی 

موردی اصفهان« نتيجه گرفت که اشتغال و تحصيالت در نگرش زنان به 

.)Kiani, 2011: 398-401( باروری تأثير دارد

4- فرضیه های پژوهش

با توجه به تئوری بکر انتظار می رود افراد با تحصيالت باالتر به دنبال 

ثروت بيشتری در زندگی هستند و لذا در مقايسه با افراد با تحصيالت کمتر، 
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پايگاه  با  افراد  مورد  در  موضوع  اين  می کنند.  دنبال  را  پايين تری  باروری 

بر اساس نظريه ی  باشد.  افراد شاغل می تواند صادق  نيز  باال و  خانوادگی 

ديويس و بليک نيز می توان اين فرضيه را مطرح کرد که سن ازدواج در رفتار 

باروری افراد اثرگذار باشد. به عبارتی افرادی که در سنين متفاوتی ازدواج 

کرده اند رفتار باروری متفاوتی از خود بروز خواهند داد. در چارچوب عرضه 

و تقاضای استرلين نيز يکی از عوامل تأثيرگذار در باروری عوامل فرهنگی 

است. يکی از عوامل فرهنگی نيز می تواند بود يا نبود ترجيح جنسی بين افراد 

آن جامعه باشد. در مجموع و بر اساس مطالب فوق، احتمال داده می شود 

که افراد شاغل و افراد با تحصيالت بيشتر تعداد فرزند کمتری را بخواهند. 

افرادی که ترجيح جنسی دارند، بالقوه تعداد فرزندان دلخواه بيشتری دارند 

تا به ترکيب جنسی مورد نظر برسند. افرادی که منشأ خانوادگی با پايگاه باال 

دارند و به عبارتی پدر و مادر با تحصيالت باالتر و درآمد باال داشته باشند، 

تمايل به داشتن فرزند کمتر دارند.

5- روش شناسی

که  است  پيمايش  يک  حاصل  مطالعه  اين  در  شده  استفاده  داده های 

برای  تحقيق  اين  در  شد.  اجرا  کرمانشاه  شهر  در   1392 ماه  فروردين  در 

اندازه گيری مفاهيم و متغيرها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. 

جمعيت آماری در اين تحقيق کليه ی افراد در شرف ازدواج است که برای 

انجام آزمايشات پزشکی قبل از ازدواج به مراکز بهداشتی-درمانی سطح شهر 

مراجعه می کردند. شهر کرمانشاه 6 منطقه ی شهرداری دارد. اين مناطق ابتدا 
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از نظر اقتصادی و اجتماعی در سه طبقه )باال، پايين و متوسط( دسته بندی سا

نماينده ی  تا  انتخاب شد  به تصادف  از هر طبقه يک منطقه  شدند. سپس 

وضعيت اقتصادی اجتماعی آن طبقه باشد. در نهايت نيز با مراجعه به يک 

مرکز بهداشتی در آن منطقه داده ها جمع آوری شد. الزم به توضيح است که 

دليل انتخاب نمونه ی بررسی شده اين بود که اين افراد در شرف ازدواج 

بودند و هنوز تجربه ی فرزندآوری نداشتند؛ لذا تعداد فرزندان دلخواه آنها 

هنوز به دليل تجربه ی زندگی مشترک دستخوش تغيير نبوده است. از آنجايی 

که نمونه ی اين مطالعه، افراد در حال ازدواج بودـ  نه لزوماً افرادی که در سن 

ازدواج قرار داشتند ـ لذا بهترين مکان دسترسی به آنها همان مراکز بهداشتی 

ـ درمانی است که برای انجام مراحل پزشکی مراجعه کرده بودند. نمونه ی 

آماری شامل 400 نفر از افراد مراجعه  کننده به مراکز بهداشتی منتخب می باشد 

که به منظور جلوگيری از هم پوشانی داده ها، از هر زوج مراجعه کننده فقط به 

1 نفر از آنها مراجعه و داده ها جمع آوری شد. بنابراين نمونه مورد بررسی در 

اين پژوهش شامل 200 نفر زن و 200 نفر مرد می باشد. اعتبار و پايايی ابزار 

اندازه گيری نيز با انجام يک پيش آزمون و با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

و تحليل عاملی بررسی و تأييد شد.

6- تعریف متغیرها

متغيرهای مستقل در اين تحقيق شامل سطح تحصيالت، وضعيت اشتغال، 

پايگاه خانوادگی، سن به هنگام ازدواج، فاصله ی مناسب فرزندان و ترجيح 

جنسی و متغير وابسته نيز تعداد فرزندان دلخواه در آينده می باشد. در اين 
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تحقيق، وضعيت تحصيلی به طبقات بی سواد، ابتدايی، راهنمايی، متوسطه، 

ديپلم يا پيش دانشگاهی، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و باالتر تقسيم 

شده است. وضعيت اشتغال در اين تحقيق به دو طبقه ی شاغل و غيرشاغل 

تقسيم شده است. 

پايگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده وضعی است که يک شخص يا گروه 

در يک نظام اجتماعی در برابر ديگران می يابد )ساروخانی، 1370: 73(. با توجه 

به اينکه در بيشتر مطالعات مرتبِط قبلی پايگاه خانواده از ترکيب سه مقياس 

سطح تحصيالت مادر و پدر و همچنين ميزان درآمد خانواده ساخته شده 

بود، در اين تحقيق نيز از همين تعريف استفاده شد. سن به هنگام  ازدواج 

در قالب يک سؤال باز سنجيده شده است. 

منظور از نگرش های جنسی در اين مطالعه عالقه و ترجيح افراد به داشتن 

فرزندی از يک جنس است که در مطالعه ی حاضر اين مفهوم از طريق اين 

سؤال سنجش شده است: »اگر قرار باشد فقط يک بچه داشته باشيد دوست 

داريد دختر باشد يا پسر؟«. در اين تحقيق برای سنجش تعداد فرزندان دلخواه 

افراد در شرف ازدواج از آنها سؤال شد که »شما دوست داريد چند فرزند 

داشته باشيد؟«. 

7- یافته های پژوهش

جدول شماره ی 1 ويژگی های نمونه ی مورد بررسی بر حسب برخی از 

متغيرهای تحقيق را نشان می دهد. يافته ها نشان می دهد که 84 درصد زنان 

شاغل و تنها 16 درصد آنان شاغل می باشند. همچنين بر اساس اطالعات 
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جدول مشخص شد که 74 درصد زنان مورد بررسی تحصيالت باالتر از سا

ديپلم دارند. اين موضوع نشان می دهد که زنان مورد بررسی به طور گسترده 

دانشگاهی  با تحصيالت  مردان  از  و  دانشگاهی رسيده اند  عالی  به سطوح 

پيشی گرفته اند، ولی با وجود اين پيشرفت در آموزش، هنوز زيرساخت های 

الزم برای ورود زنان تحصيل کرده به بازار کار در جامعه مورد مطالعه محقق 

نشده است و فقط 16 درصد آنها شاغل شده اند. دامنه ی سنی مردان هنگام 

ازدواج از 17 تا 45 سال در نوسان بوده است. بيشتر مردان )39/5 درصد( 

در فاصله ی 27 تا 31 سالگی ازدواج کرده اند. زنان مورد مطالعه در دامنه ی 

سنی 16 تا 31 سالگی ازدواج کرده اند. در مجموع نيز 73 درصد زنان مورد 

بررسی زير 26 سالگی ازدواج کرده اند. در پاسخ به سؤال مربوط به سنجش 

ترجيح جنسی معلوم شد که 34 درصد زنان در صورت داشتن 1 فرزند 

ترجيح می دهند آن فرزند پسر باشد و 19 درصد آنها نيز تمايل به فرزند 

دختر داشته اند. همچنين حدود 37 درصد مردان در صورت داشتن يک بچه 

ترجيح می دهند پسر باشد و فقط 9 درصد آنها به داشتن دختر اظهار تمايل 

کرده اند. مابقی زنان و مردان اظهار نموده اند که بين داشتن فرزند دختر و 

پسر تفاوتی قائل نيستند. 
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جدول 1. توزیع افراد نمونه بر حسب متغیرهای مستقل تحقیق

توزیع درصدیمتغیر

زنمردسطح تحصیالت

127/5زیر دیپلم

1818/5دیپلم

7074باالتر از دیپلم

100100کل

زنمردوضعیت اشتغال

67/516شاغل

32/584غیرشاغل

100100کل

زنمردترجیح جنسی

9/519دختر

37/534پسر

5347فرقی نمی کند

100100کل

سن ازدواج
مرد

درصد تجمعیدرصد

17-216/56/5

22-2637/544

27-3139/583/5

32-361295/5
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توزیع درصدیمتغیرسا

37-41398/5

42-451/5100

-100کل

سن ازدواج
زن

درصد تجمعیدرصد

16-201515

21-255873

26-302396

31-354100

-100کل

در جدول شماره ی 2 پاسخ افراد مورد تحقيق به سؤال »دوست داريد 

چند فرزند داشته باشيد« منعکس شده است. بر اساس اطالعات به دست 

آمده، فقط 1 درصد زنان نمی خواهند فرزند داشته باشند. حدود 24 درصد 

آنها می خواهند فقط 1 بچه داشته باشند. 56 درصد زنان مورد تحقيق تمايل 

دارند که 2 فرزند داشته باشند که بيشترين نسبت نيز می باشد. در بين مردان 

نيز الگوی 2 فرزندی الگوی غالب فرزند خواهی بوده است. بنابراين می توان 

بين  در  دلخواه  فرزندان  تعداد  غالب  الگوی  را  فرزندی  باروری 2  الگوی 

نمونه ی مورد بررسی به شمار آورد. نکته ی تأمل برانگيز ديگر اينکه تنها 1 

درصد زنان و 2 درصد مردان بيشتر از 4 بچه می خواهند يعنی باروری بيشتر 
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از 4 فرزند در جامعه مورد نظر را می توان منسوخ شده دانست.
جدول 2. توزیع پاسخ گویان برحسب تعداد فرزندان دلخواه )متغیر وابسته ی تحقیق(

تعداد فرزندان 
دلخواه

مردزن

درصد تجمعیدرصدفراوانیدرصد تجمعیدرصدفراوانی

---221هیچ

14924/525/54723/523/5

21125681/51185982/5

3221192/5199/592

4136/59912698

510/599/52199

610/5100---

8---21100

 200100-200100کل

در جداول شماره ی 3  و 4 نتايج آزمون فرضيات ارائه شده است. در 

بررسی رابطه ی سن ازدواج و تعداد فرزندان دلخواه از ضريب همبستگی 

که  داد  نشان  زنان  برای  همبستگی  نتيجه ی ضريب  شد.  استفاده  پيرسون 

رابطه ی معناداری بين دو متغير مورد نظر در نمونه ی بررسی شده وجود 

دارد، يعنی با افزايش سن ازدواج تعداد فرزند دلخواه زنان در نمونه ی بررسی 

شده بيشتر می شود. رابطه ی مذکور برای مردان غير معنادار گرديد. در بررسی 

بين سطوح تحصيالت و تعداد فرزندان دلخواه مشخص شد که  رابطه ی 

رابطه ی فوق برای زنان مورد نظر غير معنادار و مستقيم است. رابطه ی فوق 
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برای مردان برابر )0/18( و معنادار گرديد. در ادامه به بررسی رابطه ی بين سا

پايگاه خانوادگی و متغير وابسته پرداختيم که ضريب همبستگی به دست 

آمده برای زنان و مردان به ترتيب برابر )0/08-( و )0/03-( بود يعنی با 

افزايش پايگاه خانوادگی، افراد تمايل دارند بچه ی کمتری داشته باشند اما 

اين روابط نيز معنادار نبود. 
جدول 3. رابطه ی سن ازدواج، سطح تحصیالت و پایگاه خانوادگی افراد با تعداد فرزندان دلخواه

 آنها به تفکیک جنس

تعداد فرزندان دلخواه

سن ازدواج

مرد
0/1همبستگی پیرسون

200تعداد

زن
*0/15همبستگی پیرسون

200تعداد

سطح تحصیالت

مرد
*0/18همبستگی پیرسون

200تعداد

زن
0/1همبستگی پیرسون

200تعداد

پایگاه خانوادگی

مرد
0/08-همبستگی پیرسون

200تعداد

زن
0/03-همبستگی پیرسون

200تعداد

*معناداری در سطح 5 درصد

برای بررسی رابطه ی بين وضعيت اشتغال و ترجيح جنسی با متغير وابسته 

از آزمون تفاوت ميانگين T استفاده شد که نتايج آن در جدول شماره ی 4 
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برمی آيد  اطالعات جدول مذکور  از  که  گزارش شده است. همان  طوری 

وضعيت اشتغال و ترجيح جنسی اثر معناداری در تعداد فرزندان دلخواه زنان 

ندارند. از نظر وضعيت اشتغال زنان غير شاغل تمايل به داشتن بيش از 2 بچه 

دارند، اما زنان شاغل کمتر از 2 بچه می خواهند. زنانی که ترجيح جنسی آنها 

پسر استـ  يعنی تمايل دارند فرزند پسری داشته باشندـ  نسبت به زنانی که 

ترجيح جنسی آنها دختر است، بيشتر تمايل داشتند که فرزند بيشتری به دنيا 

بياورند. وضعيت اشتغال مردان اثر معناداری در تعداد فرزندان دلخواه آنها 

ندارد، با وجود اين مردان شاغل در مقايسه با مردان غير شاغل دوست دارند 

بچه ی کمتری داشته باشند. در مورد زنان نيز چنين بود. در متغير ترجيح 

جنسی نيز مردانی که به جنس پسر ترجيح داشته اند، دوست دارند فرزند 

بيشتری داشته باشند. اين نتيجه نيز با نتيجه ی حاصل از پاسخ زنان يکسان 

است، اما رابطه ی مذکور برای زنان معنادار نشده بود در حالی  که برای مردان 

ترجيح جنسی اثر معناداری در تعداد فرزندان دلخواهشان دارد.
جدول 4. آزمون تفاوت میانگین تعداد فرزندان دلخواه برحسب

 وضعیت اشتغال و ترجیح جنسی

میانگین تعداد فرزندان دلخواه

زنمرد

وضعیت 
اشتغال

1/91/9شاغل

2/22/1غیرشاغل

T = -1/7  Sig = 0/09T=0/8   Sig=0/4نتایج آزمون
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میانگین تعداد فرزندان دلخواه

زنمرد

ترجیح 
جنسی

1/71/7دختر

2/22/08پسر

T= -3/7  Sig =0/003T=  1/6 Sig =0/09نتایج آزمون

برای اينکه بتوان اثر هر متغير مستقل در متغير وابسته را با کنترل ساير 

متغيرها نشان داد از تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده شد و نتايج آن در 

جدول شماره ی 5 ارائه شده است. چنان که روابط دو متغيره نشان داد، با 

افزايش سن ازدواج تمايل زنان برای داشتن فرزندان بيشتر می شود و با کنترل 

ساير متغيرها نيز اين رابطه معنادار و مثبت به دست آمد. برای مردان رابطه ی 

مذکور معنادار نشده است. در متغير ترجيح جنسی نيز با کنترل ساير متغيرها، 

رابطه ی مذکور برای مردان و زنان معنادار نشده است. الزم به ذکر است که 

در روابط دو متغيره نتيجه گرفته شد که ترجيح جنسی اثر مثبت و معناداری 

در تعداد فرزندان دلخواه مردان دارد که در تحليل چند متغيره و با کنترل 

ساير متغيرها معناداری خود را از دست داد. اين موضوع بدين معناست که 

رابطه ی اوليه ی ترجيح جنسی و تعداد فرزندان دلخواه در بين مردان واقعی 

نبوده است. بر اساس اطالعات جدول و با کنترل ساير متغيرها زنان و مردان 

شاغل در مقايسه با همتايان غير شاغل خود تعداد فرزند کمتری می خواهند، 

اما اين رابطه معنادار نيست. پايگاه خانوادگی نيز اثر غيرمعنادار و معکوس 

در تعداد فرزندان دلخواه زنان و مردان مورد بررسی دارد که اين رابطه نيز در 
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روابط دو متغيره به دست آمده بود. بر اساس آزمون فرضيات با افزايش سطح 

تحصيالت، تعداد فرزندان دلخواه زنان بيشتر می شود، اما رابطه غيرمعنادار 

بود که با کنترل ساير متغيرها و با توجه به جدول شماره ی 4 معلوم شد که 

اين رابطه کماکان غير معنادار ولی معکوس است. برای مردان رابطه ی فوق 

معنادار گرديده بود که در تحليل چند متغيره معناداری خود را از دست داده 

است. با توجه به ضريب تعيين به دست آمده مدل استفاده شده به ترتيب 

6 و 4 درصد از تغييرات متغير وابسته يعنی تعداد فرزندان دلخواه مردان و 

زنان را تبيين می کند. 
 جدول 5. نتایج آزمون اثر هر متغیر مستقل در متغیر وابسته با کنترل سایر متغیرهای تحقیق

مدل
ضرایب ضرایب غیراستاندارد

استاندارد
tSig.

BStd. ErrorBeta

مرد

0/04900/7260/6750/502(مقدار ثابت)

0/0160/0220/0850/7360/464سن ازدواج

0/4820/2370/1931/8070/074ترجيح جنسی

 وضعيت
0/1900/2010/1010/9480/346اشتغال

 پايگاه
0/3480/729-0/0080/0240/039خانوادگی

 سطح
1/4850/148-0/1240/0850/170-تحصيالت

R=0.33                       R2 =0.11                        Adj. R
2 =0.06
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مدل
ضرایب ضرایب غیراستاندارد

استاندارد
tSig.

BStd. ErrorBeta

زن

0/7350/8640/8500/397(مقدار ثابت)

0/0690/0330/2812/1020/038سن ازدواج

0/1680/1980/0900/8490/398ترجيح جنسی

 وضعيت
0/0450/2590/020/1730/863اشتغال

 پايگاه
0/0010/0070/995-0/0000/024-خانوادگی

 سطح
0/1090/9140/363-0/0730/080تحصيالت

R=0/29                       R2 =0/08                         Adj. R2 =0/04

 8- بحث و نتیجه گیری

باروری مهم ترين عامل مؤثر در رشد جمعيت است. در سال های اخير 

در بيشتر کشورها با سطوح مختلف توسعه ی ميزان باروری کل کاهش يافته 

است. در ايران نيز در دهه های اخير باروری کاهش چشمگيری داشته است، 

به طوری  که از رقم حدود 7 فرزند برای هر زن در اوايل دهه ی 1360 به 

رقم زير 2 رسيده است. در استان کرمانشاه نيز همان طوری که در مقدمه 

اشاره شد، باروری کاهش يافته است و به زير سطح جايگزينی رسيده است. 

دلخواه  فرزندان  تعداد  در  مؤثر  عوامل  مطالعه ی  حاضر،  بررسی  از  هدف 

زنان و مردان در شرف ازدواج در مراجعه کننده به مراکز بهداشتی منتخب 
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داد که در جامعه ی مورد  نشان  يافته های توصيفی  بود.  در شهر کرمانشاه 

ترجيح  بنابراين می توان  داده می شود،  ترجيح  بر دختر  فرزند پسر  مطالعه 

جنسی را از ويژگی های فرهنگی اين جامعه به شمار آورد. از ديگر نکات 

حائز اهميت اين است که الگوی 2 فرزندی، الگوی رايج فرزندخواهی به 

شمار می رود. در تحليل رگرسيون چند متغيره معلوم شد که با کنترل ساير 

متغيرها تحصيالت اثر معناداری در تعداد فرزندان دلخواه ندارد، اما جهت 

رابطه منفی بود، يعنی با افزايش تحصيالت تعداد فرزندان دلخواه افراد کمتر 

می شود. برخی مطالعات پيشين نشان داده بودند که تحصيالت در نگرش به 

باروری اثرگذار است  (Kreyenfeld, and Konietzka, 2008; kiani, 2011)که 

در مطالعه ی حاضر به دليل بافت سنتی جامعه ی مورد مطالعه اين نتيجه به 

دست نيامد. پايگاه خانوادگی زنان و مردان نيز رابطه ی منفی و غير معنادار با 

تعداد فرزندان دلخواه دارد، يعنی افرادی که پدر و مادر با تحصيالت بيشتر 

و نيز درآمد خانوادگی باالتری دارند، تمايل به داشتن تعداد فرزندان کمتری 

دارند، اما نکته ی اصلی اين است که اين دو متغير اثر معناداری در تعداد 

فرزندان دلخواه افراد نداشته اند يعنی بين افراد با منشأ اقتصادی ـ اجتماعی 

گوناگون و سطح سواد گوناگون ديگر تفاوت معناداری از نظر تعداد بچه های 

دلخواه وجود ندارد. اين يافته به نوعی در مطالعه ی عباسی شوازی در بين 

زنان يزدی نيز به دست آمده است )عباسی شوازی، 1381(. همان طور که اکابری 

نشان  غربی  آذربايجان  استان  زنان  بين  در  خود  مطالعه ی  در  همکاران  و 

و  )اکابری  باشند  داشته  کمتری  فرزند  که  دارند  تمايل  زنان جوان تر  دادند، 
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افزايش سن سا با  نيز  تحقيق  اين  مطالعه ی  مورد  نمونه  ی  در  همکاران، 1387( 

ازدواج تمايل به تعداد فرزندان دلخواه بيشتر شده است که رابطه ی معنادار 

بود. به عبارتی ديگر، زنان جوان تر در مقايسه با همتايان مسن تر خود دوست 

دارند بچه های کمتری به دنيا بياورند. رابطه ی فوق در بين مردان نمونه مورد 

بررسی معنادار نگرديد. چنان که در سطرهای پيشين توضيح داده شد، زنان 

و مردان مورد بررسی گرايش به داشتن فرزند پسر دارند. يکی از ويژگی های 

فرهنگی جامعه ی مورد نظر اين است که فرزند پسر تداوم بخش نسل و 

دودمان خانواده ی پدری محسوب می شود و شايد ترجيح جنسی پسر از 

سوی مردان در اين ويژگی فرهنگی ريشه داشته باشد. از طرف ديگر، زنانی 

که فرزند پسر به دنيا بياورند احترام خاصی نزد خانواده ی همسر دارند و 

اين موضوع باعث می شود زنان فرزندآوری خود را تا رسيدن به فرزندی از 

جنس دلخواه خود ادامه دهند. در تحليل رگرسيون معلوم شد هر چند بين 

ترجيح جنسی و تعداد فرزندان دلخواه رابطه ی معناداری وجود ندارد، اما 

جهت رابطه مثبت بود، يعنی افرادی که ترجيح جنسی داشتند تمايل دارند 

بچه ی بيشتری داشته باشند. اين يافته با نتيجه ی مطالعه ی شهبازی )1377( 

که نشان داد ترجيح جنسی با باروری ايده آل رابطه ی معناداری ندارد )شهبازی، 

1377( هماهنگ است. نتايج تحليل چند متغيره نشان داد که  زنان و مردان 

شاغل در مقايسه با همتايان غيرشاغل خود گرايش به داشتن بچه ی کمتری 

داشته اند، البته اختالف آن دو بسيار ناچيز و غير معنادار است. اين يافته با 

نتيجه ی لم از مطالعه اشـ  که نشان داده بود اشتغال بر باروری اثر معنادار دارد 
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)Lam, 2007( ـ همخوانی ندارد، اما با برخی مطالعات در ايران که دريافته 

بودند زنان ازدواج کرده ی شاغل در مقايسه با همتايان غيرشاغل خود گرايش 

کمتری به فرزندآوری بيشتر دارند )قاضی طباطبايی و مهری، 1392؛ عباسی شوازی 

و همکاران، 1383( هماهنگ است. در پايان بايد خاطر نشان کرد که متغيرهايی 

همانند وضعيت اشتغال، سطح تحصيالت، پايگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده 

ديگر تبيين کننده ی رفتار باروری افراد نيست. به عبارتی نوعی همگرايی 

در بين افراد در نگرششان به باروری شکل گرفته است که ديگر ارتباطی با 

شاغل بودن يا نبودن، تحصيالت عاليه داشتن يا نداشتن، ندارد. شايد بتوان 

گفت کم فرزندخواهی به يک هنجار تبديل شده است و در بين نمونه ی 

نيز نشان داده اند که  پيدا کرده است. برخی مطالعات  مورد بررسی اشاعه 

کم فرزندآوری مشخصاً در بين زنان به يک کنش اجتماعی گسترده تبديل 

شده و شيوع پيدا کرده است )محموديان و همکاران، 1388؛ محموديان و رضايی، 

1391(. زنان با ويژگی های اقتصادی ـ اجتماعی مختلف، در مورد باروری به 

نگرشی تقريباً مشابه رسيده اند و مهم ترين دليل زنان برای کم فرزندآوری 

به مفهوم خود-حمايتی برگشته است، يعنی زنان به خود جسمانی، روانی و 

اجتماعی شان اهميت می دهند. بنابراين تصور می شود که بهترين تبيين برای 

چنين رفتار باروری ای تأکيد بر نظريه ی اشاعه ی ايده ها باشد که در بخش 

بين  ابتدا در  باروری  باروری بحث شد. کاهش  تبيين کننده ی  تئوری های 

افراد با سطح تحصيالت باال و موقعيت های اقتصادی ـ اجتماعی باال اتفاق 

می افتد و سپس اين ايده يعنی تمايل به داشتن فرزند کم به ساير بخش های 
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جامعه اشاعه می يابد. از آنجايی  که تصميم گيری در خصوص رفتار باروری و سا

فرزندآوری در چارچوب خانواده و با توافق زوجين صورت می گيرد و چون 

زوجين فارغ از مشخصات اقتصادی و اجتماعی شان به نگرشی تقريباً مشابه  

در خصوص تعداد فرزندان ايده آل رسيده اند؛ لذا اعمال سياست های جمعيّتی 

خاصی همانند سياست افزايش باروری و موفقيت چنين برنامه هايی در چنين 

جوامعی بسيار مشکل به نظر می رسد. با توجه به اينکه تعداد فرزندان دلخواه 

در جامعه مورد مطالعه برای مردان و زنان بيش از 2 فرزند است، بهترين 

سياست  جمعيتی که در حال حاضر می توان در پيش گرفت اين است که با 

بهبود شرايط اقتصادی و اجتماعِی جامعه، زمينه ای فراهم نمود تا خانواده ها 

بتوانند حداقل باروری خواسته خود را محقق کنند. با تحقق اين باروری 

خواسته که باروری باالتر از سطح جانشينی است از دامنه نگرانی هايی که 

امروزه درخصوص آينده جمعيت وجود دارد نيز کاسته می شود. 
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منابع 
ارتباط  ×  اکابری، آرش، محمود محمودی، حجت زراعتی و فرشته مجلسی. »بررسی 

و  پزشکی  علوم  دانشگاه  مجله  باروری«،  با  دموگرافيک  و  اجتماعی-اقتصادی  عوامل 
خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره ی 15، ش1، )1387(.

 ساروخانی، باقر 1370. مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، سروش. ×
 شهبازی، عباس. »برخی از عوامل اقتصادی و اجتماعی و جمعيتی مؤثر بر باروری  ×

شهرستان نهاوند«، جمعيت، ش 19و20، )1377(.
و  × روند  ميزان،  ايران؛  در  باروری  رفتارهای  »همگرايی  محمدجالل.   عباسی شواری، 

الگوی باروری در استان های کشور در سال های 1351 و 1375«، نامه علوم اجتماعی، 
ش18، )1380(.

بهرام دالور  × پيتر مک دونالد و   عباسی شوازی، محمد جالل، ميمنت حسينی چاوشی، 
1383. تحوالت باروری در ايران، تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 عباسی شوازی، محمدجالل و زهره خواجه صالحی. »سنجش تأثير استقالل، مشارکت  ×
اجتماعی و تحصيالت زنان بر تمايل به فرزندآوری )مطالعه موردی شهر سيرجان(«، زن 

در توسعه و سياست، دورۀ 11، ش1، )1392(.
کاهش  × و  خانواده  »تغييرات  ندوشن.  عباس عسکری   و  محمدجالل   عباسی شوازی، 

باروری در ايران: مطالعه موردی استان يزد«، نامه علوم اجتماعی، ش25، )1384(.
 عباسی شوازی، محمدجالل و ميمنت حسينی چاوشی. »تحوالت باروری، تنظيم خانواده  ×

و سياست های جمعيتی در ايران«، نشريه اخالق: مطالعات معرفتی در دانشگاه آزاد اسالمی، 
ش48، )1390(.

 عباسی شوازی، محمدجالل، پيتر مک دونالد، ميمنت حسينی چاوشی و زينب کاوه فيروز.  ×
»بررسی ديدگاه زنان درمورد رفتارهای باروری در استان يزد با استفاده از روش های کيفی«، 

نامة علوم اجتماعی، ش20، )1381(.
 قاضی طباطبايی، محمود و نادر مهری. »سنجش تأثير مسئوليت زنان شاغل بر باروری  ×
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در ايران«، زن در توسعه و سياست، دورۀ 11، ش1، )1392(. سا

 قدرتی.  »بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعيتی مؤثر بر رفتار باروری در مناطق  ×
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