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چكيده
در جمعیتشناسی باروری مهمترین تعیینکننده میزان رشد جمعیت به شمار
میرود .هدف از بررسی حاضر مطالعهی عوامل مؤثر در تعداد فرزندان دلخواه زنان
و مردانی بود که برای انجام آزمایشات پزشکی قبل از ازدواج به مراکز بهداشتی
منتخب شهر کرمانشاه مراجع ه میکردند .روش تحقیق این بررسی پیمایش و نمونه
مورد بررسی  400نفر از افراد مذکور میباشد .یافتهها نشان داد که الگوی دو فرزندی
ِ
مسلط فرزندخواهی در بین زنان و مردان مورد مطالعه است و گرایش به جنس
الگوی
پسر در بین زنان و مردان بیشتر از دختر است .نتایج آزمون فرضیات نشان داد که سن
ازدواج زنان ،سطح تحصیالت مردان و نیز وجود ترجیح جنسی در بین مردان در متغیر
وابسته اثر معنادار دارد ،اما در آزمون چند متغیره و با کنترل سایر متغیرها مشخص
شد که فقط سن ازدواج زنان در تعداد فرزندان دلخواه اثر معناداری دارد .در مجموع
میتوان نتیجه گرفت که بین نگرش افراد با ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی مختلف
به باروری ،تفاوت معناداری وجود ندارد .داشتن دو فرزند درون این جامعه اشاعه
یافته است و به یک هنجار تبدیل شده است.
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 -1مقدمه و بیان مسئله

رش��د جمعیت حاصل سه عامل مهم جمعیتش��ناختی است که تحت
عنوان حرکات جمعیت بررسی میشوند و عبارتاند از باروری ،مرگ و میر
و مهاجرت .در بین سه مؤلفهی مذکور ،مرگ و میر در نتیجهی پیشرفتهای
پزش��کی و بهداش��تی کاهش یافته اس��ت و در همهی ادوار زمانی سیاست
مرتبط با آن همواره متمرکز بر کاهش آن بوده و خواهد بود .بنابراین باروری
به عنوان عامل اصلی افزایش جمعیت ،تعیینکنندهی اصلی رش��د جمعیت
دانس��ته میشود .رفتار باروری ،بر اس��اس محرکها ،فرایند تصمیمگیری و
نگرشه��ای مرتب��ط میتواند به عنوان رفتاری اجتماع��ی که در یک محیط
اجتماعی حادث میش��ود ،در نظر گرفته ش��ود (محمودیان.)147-164 :1379 ،

امروزه بس��یاری از کش��ورهای توسعهیافته و در حال توس��عه میزان باروی
کل در س��طح جانشینی و حتی پایینتر از سطح جانشینی را تجربه کردهاند.
ایران نیز از جمله کش��ورهایی است که در چند دههی اخیر اُفت شدیدی را
در نرخهای باروری خود داش��ته است (عباسیش��وازی و خواجهصالحی:1392 ،

 .)45-64بر اس��اس مطالعات انجام شده ،میزان باروری کل در کشور از سال
 1364شروع به کاهش مستمر کرده است (عباسیشوازی و عسکریندوشن:1384،
25-27؛ عباسیشوازی و حسینیچاوش��ی1390،؛ )Abbasi-Shavazi et al, 2007:11-91

که از  6/9فرزند به  5/5فرزند در س��ال  1367و  2/8در س��ال  1375رسید.
برآوردها بر اساس پیمایش جمعیت و سالمت سال  1379نشان داد که میزان
باروری کل در دورهی  1377تا  1379به نزدیک سطح جانشینی یعنی حدود
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جانشینی یعنی حدود  1/9فرزند برای هر زن رسید .در سال  1390و بر اساس
نتایج سرش��ماری عمومی نفوس و مس��کن مرکز آمار ایران ،باروری در کل
کشور به  1/8رسیده بود .در استان کرمانشاه نیز این کاهش باروری چشمگیر
مش��اهده میشود .برآوردها نشان میدهد که میزان باروری کل در این استان
از رق��م  6/16فرزند برای هر زن در س��ال  1355به ترتی��ب به  2/5 ،6/5و
 1/9فرزند برای هر زن در س��الهای  1375 ،1365و  1379رس��یده است،
یعنی

باروری به زیر س��طح جایگزینی انتقال یافته اس��ت (Abbasi-Shavazi

 .)and McDonald, 2005; Abbasi-Shavazi, 2000بر اس��اس نتایج سرشماری
س��ال  1390باروری کل برای استان مورد نظر به  1/6فرزند هم رسیده بود.
به دنبال این کاهش باروری مثال بُعد خانوار در این استان در سرشماریهای
سالهای  1385تا  1390از  4/2به  3/7نفر کاهش یافته است (مرکز آمار ایران

 .)1390بیتردی��د کاهش باروری با تغییرات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاس��ی و
فرهنگی مرتبط اس��ت ،اما ماهیت و ترکیب خ��اص هر یک از این عوامل از
جامعهای به جامعهای دیگر متفاوت است ( .)Reed et al, 1999نگرشها مهمترین
عوامل ش��کل دهندهی رفتار محسوب میشوند ،اما این موضوع را نمیتوان
با قطعیت پذیرفت زیرا فرد در ش��رایطی ممکن است رفتاری از خود نشان
دهد که با نگرش او متفاوت و متضاد باشد .با وجود این ـ از یک نگاه کلی
ـ رفتار انس��ان بیانگر نگرشهای اوست (کریمی .)58 :1379 ،بر همین اساس
ش��واهدی از باروری ایدهآل و مقایسه آن با باروری واقعی میتواند به درک
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 2/26فرزند برای هر زن رس��یده بود و سرانجام در سال  1385به زیر سطح
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بهتر تغییرات باروری کمک کند .مطالعات نش��ان دادهاند که باروری واقعی
کمتر از ترجیحات اولیه اس��ت که دالیل آن میتواند ریش��ه در رقابت برای
کار ،اختالل در رابطهی زناشویی و ناباروری داشته باشد (.)Bongaarts, 2001

همچنی��ن مطابق برخی مطالعات ،زنانی که تعداد فرزندان دلخواه بیش��تری
داش��تهاند باروری بیشتری نیز تجربه کردهاند (قدرتی .)43-76 :1384 ،از سویی
دیگر ،با توجه به زمینهی فرهنگی ایران و جامعهی مورد مطالعه ،مردان نقش
مؤثری در تصمیمات خانوادگی و از جمله رفتار باروری دارند .با وجود این
بیشتر مطالعات انجام شده در ایران بر نقش زنان در باروری تأکید داشتهاند.
ب��ا توجه به مطالب مذکور ،هدف از تحقیق حاضر بررس��ی عوامل مؤثر در
تعداد فرزندان دلخواه در بین زنان و مردا ِن مراجعه کننده به مراکز بهداش��تی
منتخب شهر کرمانشاه میباشد.
 -2مبانی نظری

برای تبیین رفتارهای باروری از تئوریهای مختلفی استفاده شده است.
در دورهای از زمان ،مدلهای اقتصادی پارادایم تبیینی غالب در مطالعات
باروری بودند که از کارهای لیبنشتاین 1و بکر 2در اواخر دههی  1950و اوایل
دههی  1960شروع شدند .مدلهای اقتصادی مبتنی بر این فرض بودند که
باروری در نتیجهی تصمیم آگاهانه و کنش هدفمند اتفاق میافت د

�(Robin

) .son, 1997: 63-74طبق تئوری اقتصاد خرد فرزندان کاالهای مصرفی با دوام
1. Leibenestein
2. Becker
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اساس همین چارچوب اقتصاد خرد بحث کرده است (لوکاس و میر.)1381 ،

بکر معتقد است زن و شوهر ،كودكان را نيز همانند ساير كاالها ارزیابی
میکنند .دستیابی به ثروت بیشتر ،يكي از ارزشهايي است كه والدين قصد
دارند در حد بااليي آن را داشته باشند .به نظر ميرسد والدين خواستار ثروت
بيشتر ،والدين تحصيلكردهای هستند كه رتبهی شغلي آنها باال و هزينهی
فرصتهايشان زياد ولی خواستار فرزندان كمتري هستند

(Friedman et al,

) .1994: 375-401تئوری جریان ثروت بین نسلی کالدول ،رابطهی مستقیمی
را بین ساختار خانواده و باروری متصور میشود .وی بر این باور است که
در جوامع از هر نوع و با هر سطح توسعهای که باشند رفتار باروری ،رفتاری
عقالنی است ( .)Caldwell, 1976: 321-366باروری خواه باال باشد یا پایین،
شرایط اجتماعی آن را تعیین میکند و ثروت تأثیرانگیزترین عامل این جریان
است ،و در جوامع سنتی از فرزندان به والدین بود .همچنین از نظر دیویس
و بلیک 1یکی از عوامل مؤثر در باروری سن ازدواج میباشد

(Bongaarts

) .and Potter, 2011مکنیکل و گرینهال در تبیین رفتار باروری بر عوامل
نهادی تأکید دارند (عباسیشوازی .)201-231 :1380 ،استرلین و همکاران بر
تغییرات ساختاری در اقتصاد ،افزایش تقاضا برای مهارت و تخصصها و
میزان در دسترس بودن کاالهای مصرفی تأکید دارند (Easterlin et al, 1980:

 .)81-151آنها بر این باورند که عوامل مذکور ارزش فرزندان را تغییر میدهند
1.Davis and Black
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هستند که طی دورهای طوالنی از زمان رضایتی را به همراه میآورند .بکر بر
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و باعث میشوند والدین به سمت داشتن فرزند کمتر حرکت کنند .به طور
کلی استرلین در نظریهی خود یعنی «چارچوب عرضه و تقاضای فرزندان»
سطح باروری یک جامعه را از انتخاب زوجین ـ که بر اساس زمینههای
فرهنگی و خانوادگی آنها شکل میگیرد ـ متأثر میداند (.)Easterlin, 1985

تئوری کاربردی دیگر در این زمینه نظریهی اشاعه 1است .نظریهی اشاعه،
فرایند اجتماعی نوآوری (ایدههای جدید ،شیوههای علمی جدید ،استفاده از
وسایل و ابزارهای جدید و هدفهای جدید) و چگونگی دستیابی به آن و
نحوهی گسترش آن به تمامی یک نظام اجتماعی را بررسی میکند .اشاعه
فرایندی است که به واسطهی آن نوآوری از مجاری معین و در طول دورهی
زمانی خاصی در میان اعضای یک نظام اجتماعی رواج مییابد .تئوری اشاعه
برگرفته از این ایده است که تعامل یک ساز و کار کلیدی است که از آن
طریق پذیرش نوآوریها ،ایدهها و رفتارهای جدید اتفاق میافتد ).(Read, 1999

مدل اشاعه ،پذیرش تغییر یا نوآوری به وسیلهی مردم در طول زمان را
توصیف میکند .طبق این تئوری کاهش باروری در نتیجهی افزایش شیوع
نگرش و رفتارهایی است که در جامعه پیش از این بسیار نادر بوده یا وجود
نداشتهاند و افزایش شیوع آنها از پیامدهای گسترش این نگرشها و رفتارها
از بخشی از جمعیّت به بخشهای دیگر است ) .(Casterline, 2001به عبارتی

بر اساس نظریهی اشاعه ،کاهش باروری ابتدا بین افراد خاصی از یک جامعه
که ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارند نضج
1. Diffusion theory
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سایر افراد و بخشهای جامعه منتقل میشود و شاید بتوان گفت به صورت
یک گفتمان درمیآید.
 -3پیشینهی پژوهش

شهبازی در یک تحقیق به بررسی اثر متغیر ترجیح جنسی در رفتار
باروری پرداخته بود .نتیجهی مطالعهی وی نشان داد که ترجیح جنسی
در باروری اثر معناداری ندارد (شهبازی .)97-112 :1377 ،عباسیشوازی و
همکاران در یک مطالعه به بررسی دیدگاه زنان یزدی دربارهی باروری و
با استفاده از روش کیفی پرداختند .نتیجهی مطالعهی آنها نشان داد که تعداد
فرزندان ایدهآل زنان مورد مطالعه نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته
و عمدت ًا تعداد  2فرزند را به عنوان تعداد فرزند ایدهآل خود اعالم داشتند،
ولی با این وجود اعتقادی به سیاست تکفرزندی نداشتند .بر اساس نتیجهی
حاصل از این پژوهش رفتارهای جمعیتشناسی گروههای مختلف اجتماعی
به هم نزدیک شده و تفاوتی بین افراد باسواد و بیسواد ،مرفه و غیرمرفه
از نظر اقتصادی در مورد تعداد فرزندان ایدهآل وجود ندارد (عباسی شوازی و

ی شوازی و همکاران در یک مطالعه با عنوان
همکاران .)169-203 :1381 ،عباس 
«تحوالت باروری در ایران :شواهدی از چهار استان» نتیجه گرفتهاند که با
افزایش سطح تحصیالت تعداد فرزندان ایدهآل زنان کاهش مییابد .در این
پژوهش زنان شاغل در مقایسه با زنان غیر شاغل در زمان ازدواج تعداد
فرزندان ایدهآل کمتری داشتهاند (عباسی شوازی و همکاران .)1383 ،منصوریان
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میگیرد ،اما در ادامه و با گذشت زمان این رفتار (کاهش تعداد فرزندان) به
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و خوشنویس در مطالعهی خود با عنوان «ترجحیات جنسی و گرایش زنان
همسردار به رفتار باروری در بین زنان تهرانی» به این نتیجه رسیدند که سطح
تحصیالت زنان و ترجیح جنسی در رفتار باروری آنها اثر میگذارد (منصوریان

و خوشنویس .)1385 ،اکابری و همکاران در یک تحقیق در استان آذربایجان
غربی نشان دادند که زنان جوان تمایل کمتری به داشتن فرزند زیاد دارند
(اکابری و همکاران .)40-45 :1387 ،قاضیطباطبایی و مهری ( )1392در یک
تحقیق اثر اشتغال در بارروی را بررسی کردند .مطابق نتیجهی حاصل از این
مطالعه ،زنان شاغل در مقایسه با زنان غیر شاغل زمان بیشتری به فعالیت
میپردازند و این باعث میشود تصمیم به فرزندآوری کمتری داشته باشند.
لم در یک بررسی نتیجه گرفت که اشتغال و داشتن تحصیالت عالی در بین
زنان در کاهش باروری اثر معناداری دارد ( .)Lam, 2007کرینفلد و کونیتزکا
در مطالعهی خود با عنوان «باروری و تحصیالت در آلمان» نتیجه گرفتند
که زنان با تحصیالت باالتر در مقایسه با زنان با تحصیالت پایینتر تمایل
کمتری به فرزند زیاد دارند (.)Kreyenfeld and konietzka, 2008: 165-183

کیانی در یک مطالعه با عنوان «نگرش زنان به باروری در ایران :مطالعهی
موردی اصفهان» نتیجه گرفت که اشتغال و تحصیالت در نگرش زنان به
باروری تأثیر دارد (.)Kiani, 2011: 398-401

 -4فرضیههای پژوهش

با توجه به تئوری بکر انتظار میرود افراد با تحصیالت باالتر به دنبال
ثروت بیشتری در زندگی هستند و لذا در مقایسه با افراد با تحصیالت کمتر،
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خانوادگی باال و نیز افراد شاغل میتواند صادق باشد .بر اساس نظریهی
دیویس و بلیک نیز میتوان این فرضیه را مطرح کرد که سن ازدواج در رفتار
باروری افراد اثرگذار باشد .به عبارتی افرادی که در سنین متفاوتی ازدواج
کردهاند رفتار باروری متفاوتی از خود بروز خواهند داد .در چارچوب عرضه
و تقاضای استرلین نیز یکی از عوامل تأثیرگذار در باروری عوامل فرهنگی
است .یکی از عوامل فرهنگی نیز میتواند بود یا نبود ترجیح جنسی بین افراد
آن جامعه باشد .در مجموع و بر اساس مطالب فوق ،احتمال داده میشود
که افراد شاغل و افراد با تحصیالت بیشتر تعداد فرزند کمتری را بخواهند.
افرادی که ترجیح جنسی دارند ،بالقوه تعداد فرزندان دلخواه بیشتری دارند
تا به ترکیب جنسی مورد نظر برسند .افرادی که منشأ خانوادگی با پایگاه باال
دارند و به عبارتی پدر و مادر با تحصیالت باالتر و درآمد باال داشته باشند،
تمایل به داشتن فرزند کمتر دارند.
 -5روششناسی

دادههای استفاده شده در این مطالعه حاصل یک پیمایش است که
در فروردین ماه  1392در شهر کرمانشاه اجرا شد .در این تحقیق برای
اندازهگیری مفاهیم و متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
جمعیت آماری در این تحقیق کلیهی افراد در شرف ازدواج است که برای
انجام آزمایشات پزشکی قبل از ازدواج به مراکز بهداشتی-درمانی سطح شهر
مراجعه میکردند .شهر کرمانشاه  6منطقهی شهرداری دارد .این مناطق ابتدا
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از نظر اقتصادی و اجتماعی در سه طبقه (باال ،پایین و متوسط) دستهبندی
شدند .سپس از هر طبقه یک منطقه به تصادف انتخاب شد تا نمایندهی
وضعیت اقتصادی اجتماعی آن طبقه باشد .در نهایت نیز با مراجعه به یک
مرکز بهداشتی در آن منطقه دادهها جمعآوری شد .الزم به توضیح است که
دلیل انتخاب نمونهی بررسی شده این بود که این افراد در شرف ازدواج
بودند و هنوز تجربهی فرزندآوری نداشتند؛ لذا تعداد فرزندان دلخواه آنها
هنوز به دلیل تجربهی زندگی مشترک دستخوش تغییر نبوده است .از آنجایی
که نمونهی این مطالعه ،افراد در حال ازدواج بود ـ نه لزوم ًا افرادی که در سن
ازدواج قرار داشتند ـ لذا بهترین مکان دسترسی به آنها همان مراکز بهداشتی
ـ درمانی است که برای انجام مراحل پزشکی مراجعه کرده بودند .نمونهی
آماری شامل  400نفر از افراد مراجعهکننده به مراکز بهداشتی منتخب میباشد
که به منظور جلوگیری از همپوشانی دادهها ،از هر زوج مراجعه کننده فقط به
 1نفر از آنها مراجعه و دادهها جمعآوری شد .بنابراین نمونه مورد بررسی در
این پژوهش شامل  200نفر زن و  200نفر مرد میباشد .اعتبار و پایایی ابزار
اندازهگیری نیز با انجام یک پیش آزمون و با استفاده از روش آلفای کرونباخ
و تحلیل عاملی بررسی و تأیید شد.
 -6تعریف متغیرها

متغیرهای مستقل در این تحقیق شامل سطح تحصیالت ،وضعیت اشتغال،
پایگاه خانوادگی ،سن به هنگام ازدواج ،فاصلهی مناسب فرزندان و ترجیح
جنسی و متغیر وابسته نیز تعداد فرزندان دلخواه در آینده میباشد .در این
106

مطالعهی تطبیقی نگرش مردان و زنان به تعداد فرزندا ِن دلخواه

دیپلم یا پیش دانشگاهی ،فوق دیپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس و باالتر تقسیم
شده است .وضعیت اشتغال در این تحقیق به دو طبقهی شاغل و غیرشاغل
تقسیم شده است.
پایگاه اقتصادی -اجتماعی خانواده وضعی است که یک شخص یا گروه
در یک نظام اجتماعی در برابر دیگران مییابد (ساروخانی .)73 :1370 ،با توجه

ِ
مرتبط قبلی پایگاه خانواده از ترکیب سه مقیاس
به اینکه در بیشتر مطالعات
سطح تحصیالت مادر و پدر و همچنین میزان درآمد خانواده ساخته شده
بود ،در این تحقیق نیز از همین تعریف استفاده شد .سن به هنگام ازدواج
در قالب یک سؤال باز سنجیده شده است.
منظور از نگرشهای جنسی در این مطالعه عالقه و ترجیح افراد به داشتن
فرزندی از یک جنس است که در مطالعهی حاضر این مفهوم از طریق این
سؤال سنجش شده است« :اگر قرار باشد فقط یک بچه داشته باشید دوست
دارید دختر باشد یا پسر؟» .در این تحقیق برای سنجش تعداد فرزندان دلخواه
افراد در شرف ازدواج از آنها سؤال شد که «شما دوست دارید چند فرزند
داشته باشید؟».
 -7یافتههای پژوهش

جدول شمارهی  1ویژگیهای نمونهی مورد بررسی بر حسب برخی از
متغیرهای تحقیق را نشان میدهد .یافتهها نشان میدهد که  84درصد زنان
شاغل و تنها  16درصد آنان شاغل میباشند .همچنین بر اساس اطالعات
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جدول مشخص شد که  74درصد زنان مورد بررسی تحصیالت باالتر از
دیپلم دارند .این موضوع نشان میدهد که زنان مورد بررسی به طور گسترده
به سطوح عالی دانشگاهی رسیدهاند و از مردان با تحصیالت دانشگاهی
پیشی گرفتهاند ،ولی با وجود این پیشرفت در آموزش ،هنوز زیرساختهای
الزم برای ورود زنان تحصیلکرده به بازار کار در جامعه مورد مطالعه محقق
نشده است و فقط  16درصد آنها شاغل شدهاند .دامنهی سنی مردان هنگام
ازدواج از  17تا  45سال در نوسان بوده است .بیشتر مردان ( 39/5درصد)
در فاصلهی  27تا  31سالگی ازدواج کردهاند .زنان مورد مطالعه در دامنهی
سنی  16تا  31سالگی ازدواج کردهاند .در مجموع نیز  73درصد زنان مورد
بررسی زیر  26سالگی ازدواج کردهاند .در پاسخ به سؤال مربوط به سنجش
ترجیح جنسی معلوم شد که  34درصد زنان در صورت داشتن  1فرزند
ترجیح میدهند آن فرزند پسر باشد و  19درصد آنها نیز تمایل به فرزند
دختر داشتهاند .همچنین حدود  37درصد مردان در صورت داشتن یک بچه
ترجیح میدهند پسر باشد و فقط  9درصد آنها به داشتن دختر اظهار تمایل
کردهاند .مابقی زنان و مردان اظهار نمودهاند که بین داشتن فرزند دختر و
پسر تفاوتی قائل نیستند.
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توزیع درصدی

متغیر
سطح تحصیالت

مرد

زن

زیر دیپلم

12

7/5

دیپلم

18

18/5

باالتر از دیپلم

70

74

کل

۱۰۰

۱۰۰

وضعیت اشتغال

مرد

زن

شاغل

67/5

16

غیرشاغل

32/5

84

کل

۱۰۰

۱۰۰

ترجیح جنسی

مرد

زن

دختر

9/5

19

پسر

37/5

34

فرقی نمی کند

53

47

کل

100

100

سن ازدواج

مرد
درصد

درصد تجمعی

17-21

6/5

6/5

22-26

37/5

44

27-31

39/5

83/5

32-36

12

95/5
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فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال شانزدهم  /شماره  / 63بهار 1393

توزیع درصدی

متغیر
37-41

3

98/5

42-45

1/5

100

کل

100

-

سن ازدواج

زن
درصد

درصد تجمعی

16-20

15

15

21-25

58

73

26-30

23

96

31-35

4

100

کل

100

-

در جدول شمارهی  2پاسخ افراد مورد تحقیق به سؤال «دوست دارید
چند فرزند داشته باشید» منعکس شده است .بر اساس اطالعات به دست
آمده ،فقط  1درصد زنان نمیخواهند فرزند داشته باشند .حدود  24درصد
آنها میخواهند فقط  1بچه داشته باشند 56 .درصد زنان مورد تحقیق تمایل
دارند که  2فرزند داشته باشند که بیشترین نسبت نیز میباشد .در بین مردان
نیز الگوی  2فرزندی الگوی غالب فرزند خواهی بوده است .بنابراین میتوان
الگوی باروری  2فرزندی را الگوی غالب تعداد فرزندان دلخواه در بین
نمونهی مورد بررسی به شمار آورد .نکتهی تأمل برانگیز دیگر اینکه تنها 1
درصد زنان و  2درصد مردان بیشتر از  4بچه میخواهند یعنی باروری بیشتر
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جدول  .2توزیع پاسخگویان برحسب تعداد فرزندان دلخواه (متغیر وابستهی تحقیق)

تعداد فرزندان
دلخواه

مرد

زن
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

هیچ

2

2

1

-

-

-

1

49

24/5

25/5

47

23/5

23/5

2

112

56

81/5

118

59

82/5

3

22

11

92/5

19

9/5

92

4

13

6/5

99

12

6

98

5

1

0/5

99/5

2

1

99

6

1

0/5

100

-

-

-

8

-

-

-

2

1

100

کل

200

100

-

200

100

در جداول شمارهی  3و  4نتایج آزمون فرضیات ارائه شده است .در
بررسی رابطهی سن ازدواج و تعداد فرزندان دلخواه از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد .نتیجهی ضریب همبستگی برای زنان نشان داد که
رابطهی معناداری بین دو متغیر مورد نظر در نمونهی بررسی شده وجود
دارد ،یعنی با افزایش سن ازدواج تعداد فرزند دلخواه زنان در نمونهی بررسی
شده بیشتر میشود .رابطهی مذکور برای مردان غیر معنادار گردید .در بررسی
رابطهی بین سطوح تحصیالت و تعداد فرزندان دلخواه مشخص شد که
رابطهی فوق برای زنان مورد نظر غیر معنادار و مستقیم است .رابطهی فوق
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برای مردان برابر ( )0/18و معنادار گردید .در ادامه به بررسی رابطهی بین
پایگاه خانوادگی و متغیر وابسته پرداختیم که ضریب همبستگی به دست
آمده برای زنان و مردان به ترتیب برابر ( )-0/08و ( )-0/03بود یعنی با
افزایش پایگاه خانوادگی ،افراد تمایل دارند بچهی کمتری داشته باشند اما
این روابط نیز معنادار نبود.

جدول  .3رابطهی سن ازدواج ،سطح تحصیالت و پایگاه خانوادگی افراد با تعداد فرزندان دلخواه
آنها به تفکیک جنس

تعداد فرزندان دلخواه
مرد
سن ازدواج
زن

مرد
سطح تحصیالت
زن

مرد
پایگاه خانوادگی
زن

همبستگی پیرسون

0/1

تعداد

۲۰۰

همبستگی پیرسون

*0/15

تعداد

۲۰۰

همبستگی پیرسون

*0/18

تعداد

۲۰۰

همبستگی پیرسون

0/1

تعداد

۲۰۰

همبستگی پیرسون

-0/08

تعداد

۲۰۰

همبستگی پیرسون

-0/03

تعداد

۲۰۰

*معناداری در سطح  5درصد

برای بررسی رابطهی بین وضعیت اشتغال و ترجیح جنسی با متغیر وابسته
از آزمون تفاوت میانگین  Tاستفاده شد که نتایج آن در جدول شمارهی 4
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وضعیت اشتغال و ترجیح جنسی اثر معناداری در تعداد فرزندان دلخواه زنان
ندارند .از نظر وضعیت اشتغال زنان غیر شاغل تمایل به داشتن بیش از  2بچه
دارند ،اما زنان شاغل کمتر از  2بچه میخواهند .زنانی که ترجیح جنسی آنها
پسر است ـ یعنی تمایل دارند فرزند پسری داشته باشند ـ نسبت به زنانی که
ترجیح جنسی آنها دختر است ،بیشتر تمایل داشتند که فرزند بیشتری به دنیا
بیاورند .وضعیت اشتغال مردان اثر معناداری در تعداد فرزندان دلخواه آنها
ندارد ،با وجود این مردان شاغل در مقایسه با مردان غیر شاغل دوست دارند
بچهی کمتری داشته باشند .در مورد زنان نیز چنین بود .در متغیر ترجیح
جنسی نیز مردانی که به جنس پسر ترجیح داشتهاند ،دوست دارند فرزند
بیشتری داشته باشند .این نتیجه نیز با نتیجهی حاصل از پاسخ زنان یکسان
ی که برای مردان
است ،اما رابطهی مذکور برای زنان معنادار نشده بود در حال 
ترجیح جنسی اثر معناداری در تعداد فرزندان دلخواهشان دارد.

جدول  .4آزمون تفاوت میانگین تعداد فرزندان دلخواه برحسب
وضعیت اشتغال و ترجیح جنسی
میانگین تعداد فرزندان دلخواه

وضعیت
اشتغال

مرد

زن

شاغل

1/9

1/9

غیرشاغل

2/2

2/1

T = -1/7 Sig = 0/09

T=0/8 Sig=0/4

نتایج آزمون
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میانگین تعداد فرزندان دلخواه

ترجیح
جنسی

مرد

زن

دختر

1/7

1/7

پسر

2/2

2/08

T= -3/7 Sig =0/003

T= 1/6 Sig =0/09

نتایج آزمون

برای اینکه بتوان اثر هر متغیر مستقل در متغیر وابسته را با کنترل سایر
متغیرها نشان داد از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد و نتایج آن در
جدول شمارهی  5ارائه شده است .چنان که روابط دو متغیره نشان داد ،با
افزایش سن ازدواج تمایل زنان برای داشتن فرزندان بیشتر میشود و با کنترل
سایر متغیرها نیز این رابطه معنادار و مثبت به دست آمد .برای مردان رابطهی
مذکور معنادار نشده است .در متغیر ترجیح جنسی نیز با کنترل سایر متغیرها،
رابطهی مذکور برای مردان و زنان معنادار نشده است .الزم به ذکر است که
در روابط دو متغیره نتیجه گرفته شد که ترجیح جنسی اثر مثبت و معناداری
در تعداد فرزندان دلخواه مردان دارد که در تحلیل چند متغیره و با کنترل
سایر متغیرها معناداری خود را از دست داد .این موضوع بدین معناست که
رابطهی اولیهی ترجیح جنسی و تعداد فرزندان دلخواه در بین مردان واقعی
نبوده است .بر اساس اطالعات جدول و با کنترل سایر متغیرها زنان و مردان
شاغل در مقایسه با همتایان غیر شاغل خود تعداد فرزند کمتری میخواهند،
اما این رابطه معنادار نیست .پایگاه خانوادگی نیز اثر غیرمعنادار و معکوس
در تعداد فرزندان دلخواه زنان و مردان مورد بررسی دارد که این رابطه نیز در
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تحصیالت ،تعداد فرزندان دلخواه زنان بیشتر میشود ،اما رابطه غیرمعنادار
بود که با کنترل سایر متغیرها و با توجه به جدول شمارهی  4معلوم شد که
این رابطه کماکان غیر معنادار ولی معکوس است .برای مردان رابطهی فوق
معنادار گردیده بود که در تحلیل چند متغیره معناداری خود را از دست داده
است .با توجه به ضریب تعیین به دست آمده مدل استفاده شده به ترتیب
 6و  4درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی تعداد فرزندان دلخواه مردان و
زنان را تبیین میکند.

جدول  .5نتایج آزمون اثر هر متغیر مستقل در متغیر وابسته با کنترل سایر متغیرهای تحقیق

مدل

مرد

ضرایب
استاندارد

ضرایب غیراستاندارد
B

Std. Error

)مقدار ثابت(

0/0490

0/726

Sig.

t

Beta
0/675

0/502

سن ازدواج

0/016

0/022

0/085

0/736

0/464

ترجیح جنسی

0/482

0/237

0/193

1/807

0/074

وضعیت
اشتغال

0/190

0/201

0/101

0/948

0/346

پایگاه
خانوادگی

0/008

0/024

0/039

-0/348

0/729

سطح
تحصیالت

-0/124

0/085

0/170

-1/485

0/148

Adj. R2 =0.06

R2 =0.11
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مدل

زن

ضرایب
استاندارد

ضرایب غیراستاندارد
B

Std. Error

)مقدار ثابت(

0/735

0/864

Sig.

t

Beta
0/850

0/397

سن ازدواج

0/069

0/033

0/281

2/102

0/038

ترجیح جنسی

0/168

0/198

0/090

0/849

0/398

وضعیت
اشتغال

0/045

0/259

0/02

0/173

0/863

پایگاه
خانوادگی

-0/000

0/024

-0/001

0/007

0/995

سطح
تحصیالت

0/073

0/080

-0/109

0/914

0/363

Adj. R2 =0/04

R2 =0/08

R=0/29

 -8بحث و نتیجهگیری

باروری مهمترین عامل مؤثر در رشد جمعیت است .در سالهای اخیر
در بیشتر کشورها با سطوح مختلف توسعهی میزان باروری کل کاهش یافته
است .در ایران نیز در دهههای اخیر باروری کاهش چشمگیری داشته است،
به طوریکه از رقم حدود  7فرزند برای هر زن در اوایل دههی  1360به
رقم زیر  2رسیده است .در استان کرمانشاه نیز همان طوری که در مقدمه
اشاره شد ،باروری کاهش یافته است و به زیر سطح جایگزینی رسیده است.
هدف از بررسی حاضر ،مطالعهی عوامل مؤثر در تعداد فرزندان دلخواه
زنان و مردان در شرف ازدواج در مراجعه کننده به مراکز بهداشتی منتخب
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مطالعه فرزند پسر بر دختر ترجیح داده میشود ،بنابراین میتوان ترجیح
جنسی را از ویژگیهای فرهنگی این جامعه به شمار آورد .از دیگر نکات
حائز اهمیت این است که الگوی  2فرزندی ،الگوی رایج فرزندخواهی به
شمار میرود .در تحلیل رگرسیون چند متغیره معلوم شد که با کنترل سایر
متغیرها تحصیالت اثر معناداری در تعداد فرزندان دلخواه ندارد ،اما جهت
رابطه منفی بود ،یعنی با افزایش تحصیالت تعداد فرزندان دلخواه افراد کمتر
میشود .برخی مطالعات پیشین نشان داده بودند که تحصیالت در نگرش به
باروری اثرگذار است )(Kreyenfeld, and Konietzka, 2008; kiani, 2011که
در مطالعهی حاضر به دلیل بافت سنتی جامعهی مورد مطالعه این نتیجه به
دست نیامد .پایگاه خانوادگی زنان و مردان نیز رابطهی منفی و غیر معنادار با
تعداد فرزندان دلخواه دارد ،یعنی افرادی که پدر و مادر با تحصیالت بیشتر
و نیز درآمد خانوادگی باالتری دارند ،تمایل به داشتن تعداد فرزندان کمتری
دارند ،اما نکتهی اصلی این است که این دو متغیر اثر معناداری در تعداد
فرزندان دلخواه افراد نداشتهاند یعنی بین افراد با منشأ اقتصادی ـ اجتماعی
گوناگون و سطح سواد گوناگون دیگر تفاوت معناداری از نظر تعداد بچههای
دلخواه وجود ندارد .این یافته به نوعی در مطالعهی عباسیشوازی در بین
زنان یزدی نیز به دست آمده است (عباسی شوازی .)1381 ،همانطور که اکابری
و همکاران در مطالعهی خود در بین زنان استان آذربایجان غربی نشان
دادند ،زنان جوانتر تمایل دارند که فرزند کمتری داشته باشند (اکابری و
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همکاران )1387 ،در نمونهی مورد مطالعهی این تحقیق نیز با افزایش سن
ازدواج تمایل به تعداد فرزندان دلخواه بیشتر شده است که رابطهی معنادار
بود .به عبارتی دیگر ،زنان جوانتر در مقایسه با همتایان مسنتر خود دوست
دارند بچههای کمتری به دنیا بیاورند .رابطهی فوق در بین مردان نمونه مورد
بررسی معنادار نگردید .چنان که در سطرهای پیشین توضیح داده شد ،زنان
و مردان مورد بررسی گرایش به داشتن فرزند پسر دارند .یکی از ویژگیهای
فرهنگی جامعهی مورد نظر این است که فرزند پسر تداوم بخش نسل و
دودمان خانوادهی پدری محسوب میشود و شاید ترجیح جنسی پسر از
سوی مردان در این ویژگی فرهنگی ریشه داشته باشد .از طرف دیگر ،زنانی
که فرزند پسر به دنیا بیاورند احترام خاصی نزد خانوادهی همسر دارند و
این موضوع باعث میشود زنان فرزندآوری خود را تا رسیدن به فرزندی از
جنس دلخواه خود ادامه دهند .در تحلیل رگرسیون معلوم شد هر چند بین
ترجیح جنسی و تعداد فرزندان دلخواه رابطهی معناداری وجود ندارد ،اما
جهت رابطه مثبت بود ،یعنی افرادی که ترجیح جنسی داشتند تمایل دارند
بچهی بیشتری داشته باشند .این یافته با نتیجهی مطالعهی شهبازی ()1377
که نشان داد ترجیح جنسی با باروری ایدهآل رابطهی معناداری ندارد (شهبازی،

 )1377هماهنگ است .نتایج تحلیل چند متغیره نشان داد که زنان و مردان
شاغل در مقایسه با همتایان غیرشاغل خود گرایش به داشتن بچهی کمتری
داشتهاند ،البته اختالف آن دو بسیار ناچیز و غیر معنادار است .این یافته با
نتیجهی لم از مطالعهاش ـ که نشان داده بود اشتغال بر باروری اثر معنادار دارد
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بودند زنان ازدواج کردهی شاغل در مقایسه با همتایان غیرشاغل خود گرایش
کمتری به فرزندآوری بیشتر دارند (قاضی طباطبایی و مهری1392 ،؛ عباسی شوازی

و همکاران )1383 ،هماهنگ است .در پایان باید خاطر نشان کرد که متغیرهایی
همانند وضعیت اشتغال ،سطح تحصیالت ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده
دیگر تبیین کنندهی رفتار باروری افراد نیست .به عبارتی نوعی همگرایی
در بین افراد در نگرششان به باروری شکل گرفته است که دیگر ارتباطی با
شاغل بودن یا نبودن ،تحصیالت عالیه داشتن یا نداشتن ،ندارد .شاید بتوان
گفت کم فرزندخواهی به یک هنجار تبدیل شده است و در بین نمونهی
مورد بررسی اشاعه پیدا کرده است .برخی مطالعات نیز نشان دادهاند که
کم فرزندآوری مشخص ًا در بین زنان به یک کنش اجتماعی گسترده تبدیل
شده و شیوع پیدا کرده است (محمودیان و همکاران1388 ،؛ محمودیان و رضایی،

 .)1391زنان با ویژگیهای اقتصادی ـ اجتماعی مختلف ،در مورد باروری به
نگرشی تقریب ًا مشابه رسیدهاند و مهمترین دلیل زنان برای کم فرزندآوری
به مفهوم خود-حمایتی برگشته است ،یعنی زنان به خود جسمانی ،روانی و
اجتماعیشان اهمیت میدهند .بنابراین تصور میشود که بهترین تبیین برای
چنین رفتار باروریای تأکید بر نظریهی اشاعهی ایدهها باشد که در بخش
تئوریهای تبیین کنندهی باروری بحث شد .کاهش باروری ابتدا در بین
افراد با سطح تحصیالت باال و موقعیتهای اقتصادی ـ اجتماعی باال اتفاق
میافتد و سپس این ایده یعنی تمایل به داشتن فرزند کم به سایر بخشهای
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ی که تصمیمگیری در خصوص رفتار باروری و
جامعه اشاعه مییابد .از آنجای 
فرزندآوری در چارچوب خانواده و با توافق زوجین صورت میگیرد و چون
زوجین فارغ از مشخصات اقتصادی و اجتماعیشان به نگرشی تقریب ًا مشابه
در خصوص تعداد فرزندان ایدهآل رسیدهاند؛ لذا اعمال سیاستهای جمعیّتی

خاصی همانند سیاست افزایش باروری و موفقیت چنین برنامههایی در چنین
جوامعی بسیار مشکل به نظر میرسد .با توجه به اینکه تعداد فرزندان دلخواه
در جامعه مورد مطالعه برای مردان و زنان بیش از  2فرزند است ،بهترین
سیاست جمعیتی که در حال حاضر میتوان در پیش گرفت این است که با
بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعیِ جامعه ،زمینهای فراهم نمود تا خانوادهها
بتوانند حداقل باروری خواسته خود را محقق کنند .با تحقق این باروری
خواسته که باروری باالتر از سطح جانشینی است از دامنه نگرانیهایی که
امروزه درخصوص آینده جمعیت وجود دارد نیز کاسته میشود.
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