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چكيده
کاهش باروری در ایران مباحث زیادی پیرامون وضعیت جمعیت مطرح كرده است.
در اين مقاله تغییرات رفتار باروری زنان برحسب وضعيت اجتماعی -اقتصادی زوجین
بررسی شده است .با روش تحقيق پیمایش ،اطالعات مورد نیاز از  410زن همسردار
 15الی  50سالهی شهر تبریز به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای به دست آمده
است .تحليلهاي دو متغيره و چند متغيره نشان میدهد سطح تحصيالت زنان مهمترين
عامل مؤثر در تعداد فرزند ،تعداد فرزند ايدهآل ،سن ازدواج ،به كارگيري نوع وسيلهی
پيشگيري از بارداري و داشتن ترجيح جنسي فرزند است .بيسواد بودن زنان و نيز داشتن
تحصيالت ابتدايي كه بيشتر آنها را در پايگاه اجتماعي پايين قرار ميدهد ،زمينههاي سن
ازدواج پايين و در نتيجه باروري باال را براي آنها فراهم نموده است .در كنار تحصيالت
زنان ،مرتبهی شغلي زن و همسرش ،ميزان درآمد و هزينهی خانواده و نيز ميزان پايگاه
اجتماعي -اقتصادي محاسبه شده براي زوجين ،در تغيير نگرش به نوگرايي و در نتيجه در
رفتار باروري زنان از جمله سن ازدواج آنان مؤثرند .همهی زنان بررسي شده با سطوح
اجتماعي و اقتصادي مختلف ،تمايلي براي باال بردن فرزندآوري از طريق سياستهاي
تشويقي افزایش موالید ندارند .عقيدهی آنها بهويژه زنان برخوردار از پايگاه اجتماعي-
اقتصادي باال اين است كه بستههاي تشويقي بلند مدت نبوده و نميتواند تضميني براي
بهتر شدن وضعيت زندگي فرزندانشان در آينده باشد.
واژگان کلیدی
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 -1مقدمه و بیان مسئله

جامعهی ایران در چند دههی اخیر تحوالت جمعیتشناختی چشمگیر
از جمله كاهش باروري را تجربه کرده است .مهمترین عاملی که ساختار سنی
یک جمعیت را میتواند دگرگون سازد ،سطح باروری است .کاهش باروری
به سطح زیر جانشينی از مشکالت جمعيتي هر کشوری محسوب میشود که
عوارض آن در زمینهها و فعاليتهاي اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
نمایان است .این امر مسئولین و برنامهریزان جمعیتی را به تکاپو واداشته که
در راستای ایدههای افزایش باروری گام بردارند .براي اين امر باید گروههای
هدف را شناسایی کرد.
پايگاه فرد ،موقعیت اجتماعی -اقتصادی وي را نسبت به دیگر افراد
جامعه تعیین میکند .در جمعیت شناسي ،عوامل اجتماعی و اقتصادی
ميتواند نقش تعیین کنندهای در تغییر رفتار باروری داشته باشد .پرسش
آغازين مقاله این است که موقعیتهای اجتماعی -اقتصادی (پایگاه) زوجين
چه تأثیری ميتواند در رفتار باروری آنها داشته باشد؟
کاهش سریع باروری در ایران طی دهههاي اخیر انگيزهی انجام مطالعات
متعددی در زمینهی تحوالت باروری و عوامل مؤثر در آن را ایجاد نموده
است .تغییرات ساختار خانواده و کاهش باروری (عباسی شوازی و عسكري

ندوشن ،)25-75 :1384 ،افزایش سن باروری زوجین و باروری جایگزینی
(بهجتیاردکانی و همکاران ،)331-345 :1386 ،عوامل اجتماعی -اقتصادی و
جمعيتي و رفتار باروری (اکابری و همکاران ،)40-45 :1387 ،تغییرات اندیشهای
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سرمایهی انسانی و استقالل زنان و همگرایی باروری (حسینی-188 :1389 ،
 ،)163ابعاد متفاوت استقالل زنان بر رفتار باروری (عباسی شوازی و عليمندگاري،
 )31-51 :1389و سرمایهی اجتماعی و رفتار باروری (قدرتی و همکاران:1390 ،

 )79-94از جمله موارد مورد توجه است .از نکات قابل توجه کاهش باروری
در ایران ،عمومیت این کاهش در تمامی مناطق کشور است .به طوری که
بعد خانوار شهری از  4/9در سال  1355به  3/5در سال  1390و بعد
خانوار روستایی از  5/2به  3/7کاهش یافته است (مرکز آمار ایران1355 ،؛ .)1390

بنابراين ،باروری به عنوان تنها عامل افزایش جمعیت در مقياس جهاني،
تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد و پيامدهاي حاصل از آن ،از جمله
مسائل چند بعدی و پیچیدهی جوامع انسانی است.
از نظر کاهش میزان باروری ،ایران به عنوان یک کشور اسالمی شرایط
منحصر به فردی دارد .سرعت کاهش باروری در ایران تا حدی بوده که
این کاهش از پیشبینیهای جمعیتی و برنامههای تنظیمخانواده که توسط
ی گرفته
دولت از سال  1989میالدی ( 1368شمسي) آغاز شده بود ،پیش 
است (ضیایی بیگدلی و همکاران .)122-138 :1385 ،تجربه گذار باروری در ایران
بیانگر آن است که هرچند برنامههای تنظیم خانواده عامل مؤثری در سرعت
کاهش باروری بوده است ،اما رفتارهای باروری تحت تأثیر عوامل ،شرایط
و زمینههای دیگری شکل گرفته است که در تحلیل روندهای باروری باید
به آنها توجه کرد (حسینی .)1390 ،باال رفتن تحصیالت زنان ،شرکت زنان در
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نیروی کار ،سکونت شهری ،افزایش درآمد و سطح توسعهی اجتماعی و
اقتصادی در رفتار باروری زنان تأثیرگذار است ( .)Adhikari, 2010به عبارتی،
همراه با دگرگونی در ساخت و کارکردهای خانواده ،پایگاه زنان نیز تغییر
میکند .شهرنشینی و تحصیالت باالی زنان امکان یافتن شغلی خارج از خانه
را برای ایشان فراهم کرده و به استقاللشان در قبل و بعد از ازدواج كمك
میکند .پس ،امروزه زنان در تصمیمگیری نسبت به فرزندآوری و مراقبت و
آموزش فرزندان خود آزادی بيشتري دارند.
طبق آمار سازمان ملل ،در سال  2000ميالدي ( 1379شمسي) حدود %44
از جمعیت جهان در کشورهایی که باروری پایین دارند زندگی میکردند.
انتظار میرود این نسبت به  %67در سال  2015افزایش یابد .در ایران نیز
کاهش باروری از اواخر  1980و سراسر  1990ادامه داشته و به سطح
باروری جانشيني در  1379( 2000شمسي) رسیده است

(Abbasi-shavazi,

) .2007ارتقاء موقعیت اجتماعی -اقتصادی زنان موجب آگاهی ایشان در
موضوعات گوناگون از جمله باروری شده است ،زیرا امروزه زوجین بیشتر
از گذشته توانستهاند با کسب آگاهیهای الزم در این باره بر کنترل موالید
دست یابند .از این رو ،ضرورت انجام این مطالعه ،بررسی میزان تأثیر پایگاه
زوجین در تغییرات باروری در دهههای اخیر است و دیگر اینکه آیا تفاوت
معنيداري در مؤلفههای رفتار باروری بر حسب شاخصهای پایگاه وجود
دارد؟ از اهداف دیگر این مطالعه ،سنجش نگرش (ميزان موافقت) زنان
نسبت به طرحهاي تشويق ازدياد مواليد همانند «طرح آتيهی نوزاد» است.
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همسردار در شهر تبریز بررسی شدند.
 -2مباني نظري پژوهش

ی و اقتصادی
چندین رویکرد نظری برای سنجش مفهوم پایگاهاجتماع 
افراد وجود دارد .در دیدگاه تضاد؛ توزیع نابرابر قدرت ،مالکیت و پرستیژ
اجتماعی نوعی امتیاز به شمار میآید که عدهای بیش از دیگران به این امتیاز
دست مییابند (نایبی و عبداللهیان .)206-236 :1381 ،مارکس که آرای او بیشتر
از همه با قشربندی اجتماعی در ارتباط است ،تعارض میان طبقات را اصل
گریزناپذیر جامعه میدانست و معتقد بود که پایگاه طبقاتی افراد ،به رابطهی
آنها با وسایل تولید بستگی دارد (کوئن .)1383 ،در دیدگاه وبری سه عنصر مهم
مالکیت ،ثروت و پرستیژ اجتماعی ( )Marks, 2009تشكيل دهندهی پايگاه
هستند .از نظر وی معیار قضاوت دربارهی پایگاه افراد در جامعه ،دوری یا
نزدیکی آنها به ارزشهای حاکم در جامعه است .میزان تحصیالت ،اصل و
نسب و موقعیت شغلی گاه به عنوان مبنایی برای ارزیابی پایگاه افراد به کار
میرود .همچنین به عقیدهی وی قضاوت دربارهی پایگاه افراد به موقعیت
اقتصادی فرد نیز وابستگی غیرمستقیم دارد (ملک .)1386 ،استدالل گیدنز بر
این است كه پایگاه ،مقام و جایگاهی است که جامعه به فرد یا گروه خاصی
اعطا میکند .این مقام متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی و مؤلفههای
آن است (ربانی و انصاری .)1385 ،به عقیدهی رانگ افراد از پایگاه یا موقعیت
اقتصادی و اجتماعی پایینتر ،باروری باالتری دارند و افراد متعلق به پایگاه
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باال فرزندآوری کمتری را تجربه میکنند و فرزندان بیشتر را به عنوان بار
اقتصادی تلقی میکنند .در نتیجه این طبقه بیشتر به کیفیت فرزندان توجه
میکنند تا کمیت فرزند (لوکاس و میر .)105 :1381 ،یکی از مناسبترین تبیین
انتخاب عقالنی برای مطالعهی موقعیت اجتماعی -اقتصادی و رفتار باروری،
از بکر گرفته شده است .از نظر وی کودکان نیز همانند سایر کاالها از دید
پدر و مادر ارزیابی میشوند .به نظر میرسد والدینی که خواستار ثروت
بیشتری هستند ،والدین تحصیل کردهای که رتبهی شغلی آنها باال و هزینهی
فرصتهایشان نیز زیاد است و نیز والدینی که به دلیل برخورداری از درآمد
بیشتر ،دسترسی آسانتری به ابزارهای کنترل باروری دارند خواستار فرزندان
کمتری هستند .در عوض ،والدین کمدرآمد ،صاحبان مشاغل پایین و فاقد
امکان دسترسی به روشهای کنترل باروری ،فرزندان بیشتری خواهند داشت
(منصوریان و همکاران .)134 :1385 ،تحقیقات نشان میدهد بهبود وضعیت
اقتصادی -اجتماعی افراد و جوامع با ميزان باروری رابطهی معکوسي دارند.
به گونهای که باال رفتن پایگاه و ثروت افراد ميزان باروری را کاهش میدهد
( .)Skirbekk, 2008نتایج تحقیقی در کشور نپال نشان میدهد بهبود موقعیت
اجتماعی زنان به طور عمومی در رفتار باروری آنها مؤثر است (.)Mitra, 2004
به عقیده گیدنز امروزه داشتن فرزند نسبت به گذشته بیشتر تصمیمی عاطفی
است .این در حالی است که در گذشته ،فرزندان به عنوان اعضای اصلی
اقتصاد خانواده مطرح بودند و فرزند زیاد ،به ویژه داشتن فرزند پسر ،به
منظور کسب درآمد بیشتر و یا دفاع از خانواده در تعارضات یک ارزش به

130

بررسي تغییرات باروری زنان بر حسب موقعیتهای اجتماعی -اقتصادی زوجین

جهت تبیین تغییرات باروری ،نظریههای مختلفی ارائه شده است .بر
مبنای نظريهی انتقا ل جمعیتی که رویکرد کالن در اقتصاد باروری است،
جوامع در مسیر حرکت به توسعهی اقتصادی -اجتماعی و نوگرایی ،انتقال
جمعیتی را تجربه میکنند .هرچه توسعهیافتگی در جامعهای باال باشد ،انتظار
میرود میزان باروری در آن جامعه پایینتر باشد ،زیرا موقعیتهای اقتصادی
ی شوازی،
و اجتماعی افراد نیز در چنین جامعهای تغییر خواهد کرد (عباس 

 .)1383از نظر دیویس زمانی که خانوادههای بزرگ در معرض مشکالت و
تنگناهای اقتصادی قرار میگیرند و نمیتوانند از مزایای فرصتهای فراهم
شده از طریق توسعهی اقتصادی و اجتماعی بهرهمند گردند ،تالش میکنند با
پاسخهای مختلف خودشان را با تغییرات به وجو د آمده سامان دهند .افراد از
طریق تأخیر در ازدواج و یا افزایش تجرد و یا اینکه از طریق کنترل باروری
نکاحی با استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی و یا سقط جنین عمدی،
پاسخ میدهند (حسینی .)1390 ،تعدادی از محققان از تغییرات اقتصادی به
ی انتقال باروری انتقاد کردند .مطالعات انجام شده دربارهی
ن کننده 
عنوان تعیی 
باروری در اروپا و همچنین مشاهدهی انتقال باروری در کشورهای در حال
توسعه ،به این نتیجه انجامید که کاهش باروری محصول انتشار ایدههای
جدید و شناخت تنظیم باروری است (عباسیشوازی .)1383 ،مطابق نظریهی
نوسازی ،بسیاری از ارزشها و هنجارهای خانوادهها نسبت به شکلگیری
خانواده و فرزندآوری تغییر پیدا کرده است .به عبارتی شهرنشینی و صنعتی
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شدن باعث ایجاد سبکی از زندگی میشود که گرایش به فرزندآوری و
پرورش بچهها را هزینهآور میکند و به تدریج ارزشهای مربوط به داشتن
فرزند زیاد را از بین میبرد .بحث اصلی این است که کاهش باروری یکی
از نتایج مستقیم مدرنیزاسیون و صنعتی شدن است (.)United nation, 1990
مالحظه میشود نوگرایی و تغییر موقعیت اجتماعی -اقتصادی زوجین و نیز
انتشار ایدههای جدید در رفتار باروری آنها تأثیرگذار است.
ی نوسازی بر این پیشفرض مبتنی است که تغییرات عمیقی در
نظری ه 
نقشهای جنسیتی به موازات فرایند نوسازی رخ میدهد .با وجود اینکه
جوامع سنتی فرزندآوری و پرورش فرزندان را همچون آشپزی کار اصلی
زنان در زندگی میدانند ،ولی در جوامع صنعتی نقشهای جنسیتی بهخاطر
انقالب ساختاری در نیروی کار دستمزدی ،فرصتهای تحصیلی برای زنان
و ویژگیهای خانوادهی مدرن ،روز به روز به هم نزدیکتر میشوند .در
بیشتر کشورهای توسعهیافته ،زنان سن ازدواج باالیی دارند و فرزندان کمتری
نسبت به نسلهای قبل به دنیا میآورند (.)Inglhart & noris, 2003: 69-70
بیلی رام عقیده دارد تشویق مشارکت زنان در نیروی کار ،زنان را وادار
کرده است تا سطح باروری خود را پایین نگه دارند ،این امر باعث ایجاد
نوعی مکانیسم خود مدیریتی شده است .در این فرایند زمانی که والدین

در اوج درگیریهای شغلی خود هستند ،زادوولد معموالً به تعویق میافتد
( .)Ram, 2003: 297-326امروزه ،در بسیاری از کشورها زنان همچون مردان
به آموزش و تحصیل دسترسی دارند .با وجود این ،ممکن است آنها برای
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یا اینکه به تک فرزندی اکتفا کنند ،زیرا زنان به واسطهی تحصیالت و کسب
شغل ،عرصهی اجتماعی را بیشتر تجربه میکنند و به تبع آن به دنبال تحقق
انتظارات و آمال و آرزوهای فردی خود هستند.
وقتی توس��عه تحقق پی��دا کرد ،یعنی معیارهای زیس��تی و موقعیتهای
اجتماع��ی -اقتصادی اف��راد ارتقا یافت ،زادوولد و ب��اروری کاهش مییابد
(میرزای��ی .)50 :1384 ،از نظ��ر بکر و بارو ،فرزندان ب��ه عنوان کاالی مصرفی
بادوام در نظر گرفته میشوند .این رویکرد تأکید بر درآمد و هزینهی فرزندان
همانند هزینهی رشد و تربیت ،فرصتهای از دست رفته برای زنان (اشتغال)
و سطح درآمد خانواده دارد ) .(Becker & Barro, 1986: 69-79آنها بین هزینه
و شرایط نگهداری از کودکان تمایز ویژه قائل میشوند و ادعا میکنند شرایط
نگهداری از کودکان موضوعی است که والدین آن را انتخاب کرده و آن همان
کیفیت زندگي فرزندان اس��ت ) .(Willis, 1974لیبینشتاین استدالل میکند به
موازات شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع ،مشاغل کمتری برای فرزندان در
دسترس است .در نتیجه با افزایش هزینههای تربیت فرزندان مزایای اقتصادی
آنها کاهش مییابد (حسینی .)1390 ،وی معتقد است در تحول تولید خانگی به
تولید سرمایهای ،فرزنددار شدن به خاطر مخارج تحصیل و تربیت آنها کمتر
اقتصادی ش��ده است .در اقتصادهایی که تورم فشار شدیدی بر مردم فقیر و
متوسط میآورد ،ناتوانی در تغذیهی کودکان ،تهیهی لباس و سایر تسهیالت
برای والدین بار س��نگینی است و فش��ار تورم مانع باروری است (کالنتری
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و همکاران .)132-156 :1384 ،یافتههای س��ابتکا و همکارانش در بررسی
دالیل اقتصادی و رفتار باروری نش��ان میدهد در طول رکود اقتصادی روند
ب��اروری نیز کاهش مییابد .در آمریکا افرادی که بیکاری ،کاهش دس��تمزد
و ناثبات��ی ش��غلی را تجربه میکنند ،باروری کمت��ری را نیز تجربه میکنند
(.)Sobtka & etal, 2010
بکر و مینس��ر 1معتقدند فرزندان از هر کاالی دیگر برتر و از هر کاالی
دیگر بیش��تر هزینه و خرج دارند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد به موازات
افزای��ش درآمد ،هزینهی کودکان زودتر از هزینهی س��ایر کاالها و خدمات
باال میرود .از این رو مس��ئلهی تقاضا برای داش��تن فرزن��د زياد با افزایش
درآم��د کاهش پیدا میکن��د ( .)Macunovich, 2002این ب��اور که باروری با
افزایش هزینه کاهش مییابد ،س��ابقهی قدیمی در اقتصاد دارد .در کنفرانس
جهانی جمعیت در سال  1974رابطهی معكوس بين ميانگين مواليد و درآمد
مشخص شد؛ برای نمونه ،بکر رابطهی معکوس بین درآمد و ميزان باروری
را بر اس��اس آمارهاي سالهياي 1940 ،1910و  1950نشان داده است (�Cor

 .)doba & Ripoll, 2011ب��ه نظر کالدول تحصی�لات از طریق کاهش منافع
ناشی از کار فرزندان ،افزایش هزینههای فرزندان ،افزایش هزینههای ماهیت
س��رمایهای فرزندان ،تغییر فرهنگی باروری را تح��ت تأثیر قرار میدهد .به
عقیدهی وی در جوامع س��نتی جهت ثروت در درج��هی اول از فرزندان به
والدين اس��ت ،ولی در جوامع توس��عهیافته با تغییر ش��کل ساختار خانواده
1. Becker and Minser
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در جوامع امروزی از والدین انتظار ميرود تا رفاه اقتصادی فرزندانش��ان را
فراهم کنند .بنابراین ،تعداد کمتر فرزند فشار اقتصادی کمتری را برای والدین
به همراه داش��ته و از طرفی کیفی��ت زندگی فرزندان را باال میبرد .هافمن و
هافمن (به نقل از لوکاس و میر )110 :1381 ،یک سیستم ارزش را که متشکل از
نه مقوله است به وجود آوردند؛ هشت ارزش غیراقتصادی و یک سودمندی
صرف ًا اقتصادی .نتایج نش��ان داد والدین روستایی بر منافع اقتصادی فرزندان
و والدین ش��هری بر جنبههای احساسی و روانشناختی داشتن فرزند تأکید
میکنند.
در این مقاله میتوان عنوان كرد که تغییر در هر یک از شاخصهای
موقعیت اجتماعی و اقتصادی زوجین (بهخصوص درزنان) تغییر در نگرش
نسبت به رفتار باروری را به وجود میآورد .برای نمونه ،باال رفتن سطح
تحصیالتزنان موجب افزایش سنازدواج شده که این نیز ب ه نوبهی خود
با رفتار باروری مرتبط است.
 -3روش پژوهش

روش مطالعه پیمایش است .براي گردآوری دادهها از تکنیک پرسشنامه
استفاده شده است كه قسمت عمدهی آن برگرفته از پرسشنامهی پژوهش
«تحوالت باروری در ایران» (عباسیشوازي )1383 ،ـ كه اعتبار و روایی آن تأیید
شده است ـ ميباشد .جامعهی آماری ،زنان  15الی  50سالهی همسردار
ساکن شهر تبریز است كه بر اساس اطالعات سرشماری عمومي نفوس
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و مسکن  1390حدود  369هزار نفر است .بر اساس فرمول کوکران و
روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای تعداد  410نفر انتخاب شدند .از
آنجا که تقسیمبندی مناسب و مستندی از وضع اجتماعی و اقتصادی مناطق
هشتگانه تبریز در دسترس نيست ،با مشورت متخصصان و مطلعين و با
این فرض که مناطق مختلف از لحاظ سطح اجتماعی -اقتصادی متفاوتاند،
مناطق هشتگانه تبریز به  82حوزه 1تقسيم و انتخاب خوشهها از اين حوزهها
و انتخاب پاسخگويان از خوشهها به صورت تصادفی انجام شده است.
جدول -1توزیع نمونهها برحسب خوشههای انتخابي

مناطق شهرداری

نمونه

تعداد خوشهها
كل

انتخابي

تعداد

درصد

منطقه 1

13

2

96

24/3

منطقه 2

19

2

93

23/5

منطقه 3

15

1

32

8/1

 .1ششگالن ،منبع ،زعفرانیه ،ایدهلی ،سیالب ،شمستبریزی ،انقالب ،مفتح ،رضوانشهر ،ثقه االسالم،
مفتح ،ارم ،یوسفآباد ،زعفرانیه ،میرداماد ،کوی دانشگاه ،ماراالن ،گلگشت ،عباسی ،آبرسان ،گلپارک،
خ عطار ،گلکار ،بارنج ،وحدت ،پرواز،
ائلگلی ،رجائیشهر ،یاغچیان ،آخر عباسی ،راهنمایی ،شی 
گلشهر ،آخر شهناز ،حافظ ،اللهزار ،فتحیوند ،پاستور جدید ،چهار راه الله ،شهرک نور ،امامیه،
سعدی ،ارتش ،طالقانی ،منظریه ،رسالت ،نصفراه ،استاد جعفری ،حجتی ،میدان ستارخان ،امام
خمینی ،خانهسازی ،رشدیه ،مرزداران ،باغمیشه ،پاسداران ،آذربایجان ،کرکج ،آخونی ،بهار ،منجم،
قدس ،شهید جدیری ،لواسان ،شهرک اندیشه ،شهرک سهند ،آناخاتون ،باغ معروف ،قره باغی،
دارائی ،میدان ساعت ،چایکنار ،بازار ،باغشمال ،یکه دکان ،یوسفآباد ،تجالیی ،کندرود ،فدک،
سجادیه ،مایان ،خلیلآباد.
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تعداد خوشهها
كل

انتخابي

تعداد

درصد

منطقه 4

8

1

23

5/8

منطقه 5

8

1

24

6/1

منطقه 6

7

1

37

9/4

منطقه 7

5

1

73

18/5

منطقه 8

7

1

37

4/3

کل

82

10

410

100/0

تغییرات باروری از طريق تعداد فرزند و سایر مؤلفههای رفتار باروری
همانند سن ازدواج ،تعداد فرزند ایدهآل قبل از ازدواج ،استفاده از روش
پیشگیری از بارداری و ترجیح جنسی فرزند بررسی شده است:
 تعداد فرزند :تعداد فرزند عبارت از شمار فرزندان زنده به دنیا آوردهیزوجین در طول زندگی مشترکشان است.
 سن ازدواج :سن ازدواج عبارت است از سنی که زن به عقد شوهرشدرآمده است.
 تعداد فرزند ایدهآل :تعداد فرزند ایدهآل تعداد فرزندی است که زن درهنگام ازدواج تمایل داشته در آینده داشته باشد.
 روشهای پیشگیری :روشهای پیشگیری عبارت است از کلیهیروشهایی که زن یا مرد برای جلوگیری از بچهدار شدن از این روشها
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استفاده میکنند.
ترجیح جنسی فرزند :منظور از ترجیح جنسی فرزند ،تأکید بر داشتن دختر
یا پسر برای زوجی که فقط بخواهد یک فرزند داشته باشد.
ت اجتماعی -اقتصادی عبارتاند از:
ل دهندهی موقعی 
گويههای تشکی 
سطوح تحصیلی ابتدایی =  ،1راهنمایی و متوسطه = ،2دانشگاهي= .3براي
بیسواد صفر داده شده است.
از زنان خواسته شده است در صورت شاغل بودن ،شغل دقیق خود و
نیز شغل دقیق همسر را بنویسند .برای رتبهبندی مشاغل ،از الگوي مطالعهی
نايبي و عبداللهيان ( )1381استفاده شده است كه در نهایت در طبقات؛
مشاغل کممرتبه= ،1مشاغل میانمرتبه= 2و مشاغل بلندمرتبه= 3طبقهبندی
شده است .براي زنان خانهدار و نيز همسران بيكار نمره صفر اختصاص داده
شده است.
طبقهی اقتصادی خود اظهاري در رابطه با ساکنین محل ه به صورت
پایین= ،1متوسط= 2و باال= 3رتبهبندی شده است .میزان درآمد و هزینهی
خانواده هر كدام جداگانه و در قالب سؤال باز به صورت هزار تومان در ماه
(در مقياس ك ّمي) پرسيده شده است و بر اساس حداکثر و حداقل به دست

آمده در نمونهی مطالعه شده ،در سه سطح پایین= ،1متوسط= 2و باال=3

تقسیمبندی شدهاند .این تقسیمبندی بر اساس فراوانی تجمعی ،کمتر از 35
درصد= پایین ،در دامنهی  35 -75درصد= متوسط ،و باالتر از  75درصد=
باال انجام شده است.
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حاصل جمع نمرات اختصاص یافته براي گويههاي تحصیالت ،شغل
زن و همسر ،درآمد و هزینهی خانواده ،طبقه اظهاری و مسکن ،نمرهی نهايي
موقعيت اجتماعي -اقتصادي پاسخگو را در دو سطح فاصلهاي (نمرهاي بين
 6الي  )19و ترتيبي (پايين= نمره بين  6الي  ،9متوسط= نمره بين  10الي 14
و باال= نمره بين  15الي  )19شكل ميدهد.
ش به نوگرایی :نگرش به نوگرایی در زمينهی نوآوری رفتاری
 نگر و اعتقادي زنان است .اين متغير از طريق ميزان موافقت با گویههای ادامه
تحصیل دختران در مقاطع باالتر ،سقط جنین یکی از راههای جلوگیری از
باروری ناخواسته ،جلوگیری از بارداری دخالت در کار خداست ،در قالب
طیف پنج درجهای لیکرت سنجيده شده است .نمرهاي كه براي اين متغير به
دست ميآيد ،بين  3الي  15در نوسان است.
موافقت زنان با مشوقهاي افزايشموالید که به کاهش یا افزایش موالید
در جامعه توجه دارد؛ از طریق سؤالهای دادن وا م و هدیه به مادران باردار
توسط دولت ،دادن تسهیالت به مادران (بهخصوص مادران شاغل) ،قطع
ک فرزند و طرح آتیهی نوزاد سنجيده شده است.
یارانهی والدین ت 
 -4ویژگیهای جمعیتی -باروری زنان

زنان با میانگین سنی  32سال ،پنج سال کوچکتر از میانگین سني
همسرانشان هستند %9/8 .زنان بیسواد یا تحصیالت ابتدایی%60/8 ،
تحصيالت راهنمایی ،متوسطه و دیپلم و  %29/4تحصیالت دانشگاهی دارند.
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 %74زنان خانهدار و  %26شاغل هستند.
از شغل زنان  %82/2به مشاغل کم مرتبه %16/6 ،مشاغل میان مرتبه و
ل بلند مرتبه مربوط است .عمدهترین شغل زنان عبارت است
 %1/2مشاغ 
از معلم ،کارمند اداري ،خیاط ،مدیر مدرسه ،آرایشگر ،کارگ ر کارخانه،
بوتیکدار ،کاد ر داروخانه ،دارندهیتولیدیپوشاک ،قالیباف و بافنده%42/5 .
شغل همسران پاسخگویان متعلق به مشاغل کممرتبه %52/5 ،مشاغل میان
مرتبه و  %5مشاغل بلند مرتبه هستند .عمدهترین شغل همسر نیز عبارت
است از معلم ،کارمند ،مهندس ،بوتیکدار ،مشاورامالک ،کارگر ،مکانیک،
راننده تاکسی ،آرایشگر ،قالیباف ،کاشیکار ،خیاط ،میوه فروش ،مستخدم
ت لولهکشی ،نانوا و جوشکار.
مدرسه ،صافکار ،تاسیسا 
میانگین درآمد ماهیانهی خانواده حدود نهصد هزار تومان ()901782
و میانگین هزین ه ماهیانهی خانواده حدود هفتصد هزار تومان ()733158
ن براي اولين
است .میانگین سنازدواج زنان  20/6و میانگین مناسبترين س 
بارداري زن از نظر پاسخگويان  22سال است .محل تولد  %4پاسخگویان
روستا %70 ،مركز استان و  %26سایر شهرهاي استان است .محل زندگی %36
پاسخگویان مناطق سطح پایین شهر تبریز %28 ،سطحمتوسط و  %36سطح
باالست %21/5 .زنان در طبقهی اقتصادي خود اظهاری پایین %58 ،متوسط
و  %20/5باال طبقهبندي شدهاند .در این پژوهش ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی
محاسبه شده براي  %26/4زنان پایین (بين  6الي  9نمره) %44/5 ،متوسط (بين
 10الي  14نمره) و  %29/1باال (بين  15الي  19نمره) به دست آمده است.
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میانگین سن ازدواج در سطوح مختلف تحصیلی ،طبقات درآمدی و هزینه،
وضع اشتغال زنان و طبقه خود اظهاري پاسخگو در جدول شمارهی  2مقایسه
شده است .مقايسه میانگین سن ازدواج در سطوح مختلف تحصیلی از طريق
آماره تحليل واريانس يك طرفه تفاوت معنيداری را در سطح يك درصد
نشان میدهد ( .)F=39/9بر اساس نتايج آزمون شفه ،واریانس سن ازدواج
در زنان بیسواد و داراي تحصيالت ابتدائی( )18/1با زنان داراي تحصيالت
راهنمایی ،متوسطه و دیپلم ( )19/9تفاوت معنيدار ندارد ،بلکه ميانگين سن
ازدواج زنان دانشگاهی ( )23/1تفاوت معنیداری با افراد سایر سطوح تحصیلی
دارد .همچنين ،نتايج تحليل واريانس يك طرفه نشان ميدهد در سطوح مختلف
درآمدی و هزینهی خانواده ،تفاوت معنيداری در میانگین سن ازدواج زنان
وجود دارد (مراجعه به جدول شمارهی  .)2پایینترین میانگین سن ازدواج متعلق
به زنانی است که درآمد و هزینهی خانواده کمتری دارند و برعكس ،باالترین
میانگین متعلق به زنانی است که درآمد و هزینهی خانواده بیشتری دارند.
در جدول شمارهی  2نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه در زمينهی
میانگین سن ازدواج زنان برحسب نوع شغل آنها رابطهی معنیداری را در
سطح يك درصد نشان میدهد .آزمون شفه نشان میدهد تفاوت میانگین سن
ازدواج زنان در بين هر سه مشاغل کممرتبه ( ،)19/9میان مرتبه ( )23/8و
بلند مرتبه ( )26/4معنيدار است .از اين رو ،زنانی که شغل بلندمرتب ه دارند،

احتماالً باروری کمتری را نیز نسبت به سایر زنان تجربه خواهند كرد ،زیرا
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دورهی فرزندآوری این زنان در نتیجه افزایش سن ازدواج کاهش مییابد.
نتایج حاصل از تحليل واريانس نشان ميدهد بین پایگاه اجتماعي-
ن ازدواج زنان رابطهی
اقتصادي محاسبه شده براي زوجين و میانگین س 
معنیداري وجود دارد .مطابق با جدول شمارهی  2زنان متعلق به پایگاه باال،
ميانگين سن ازدواج باالیی ( )22/3نسبت به سطوح پایگاه پایین ( )19/8و
متوسط ( )20/3دارند .موقعیتهای اجتماعی -اقتصادی زنان نقش تعیین
کنندهای در سن ازدواج آنها ایفا میکند كه به نوبهی خود نقش مؤثري در
تغييرات باروری آنها خواهد داشت.
 -6پايگاه اجتماعي -اقتصادي زوجين و تعداد فرزند ،تعداد فرزند
ایدهآل و ترجیح جنسي فرزند

در جدول شمارهی  2تعداد فرزند زنان پاسخگو مقایسه شده است .اين
مقايسه بين طبقات متغيرهاي درآمد ،هزينه ،شغل زنان ،طبقهی اقتصادي
خود اظهاري و در نهایت پایگاه اجتماعي -اقتصادي زوجين ،تفاوت
غيرمعنيداری را نشان ميدهد .نتایج برآمده از تحلیل واریانس تنها وجود
رابطهی معنیدار بین سطح تحصیالت زنان و تعداد فرزند را نشان ميدهد.
مطابق نتيجهی آزمون شفه و نتایج جدول شمارهی  ،2واریانس تعداد فرزند
بین سطوح تحصیلی راهنمایی ،متوسطه و دیپلم ( 1/7فرزند) و دانشگاهی
( 1/4فرزند) تفاوت نداشته ،بلکه زنان بیسواد یا دارای تحصیالت ابتدایی
ـ با میانگین تعداد فرزند  3/2ـ تفاوت معنیداری با سایر سطوح تحصیلی
دارند .شغل همسر نیز با میانگین تعداد فرزند رابطهی معنيداري دارد .در
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دارند از میانگین تعداد فرزند کمتري نسبت به سایر مشاغل برخوردارند.
بين تحصيالت زنان با تعداد فرزند ايدهآل (در سطح يك درصد) رابطهی
معنيدار وجود دارد .مطابق جدول شمارهی  2با حرکت از سطوح تحصیلی
پایین به باال از تعداد فرزندان دلخواه زنان کاسته میشود .نتایج آزمون شفه نشان
میدهد زنانی که تحصیالت دانشگاهی دارند نسبت به زنان بيسواد و نيز زنان
داراي سایر سطوح تحصیلی گرایش به داشتن فرزند کمتری دارند .این امر
نشان میدهد كه زنان با تحصیالت دانشگاهي بیشتر به کیفیت زندگی فرزند
و نيز فرصتهای از دست رفته خود توجه دارند تا کمیت فرزند .در زمينهی
اثرگذاري متغيرهاي مستقل در ترجيح جنسي فرزند ،تحصيالت زنان تنها متغير
معنيدار از بين مؤلفههاي تشكيل دهندهی پايگاه اجتماعي -اقتصادي است.
ت آمده از آزمونهای کای اسکوئر ( )X2=14/3و ضریب توافقی
مقادیر به دس 
( )CC=0/18مطابق با جدول شمارهی  2نشان میدهد بین سطح تحصیالت
زنان و ترجیح جنسی فرزند رابطهی معنيداري در سطح  %5وجود دارد .هر
چند که بیشتر زنان در مواجهه با ترجيح جنسي فرزند ،خود را بيتفاوت نشان
دادهاند ،ولي براي زنان بيسواد و زنان با تحصيالت ابتدايي ترجيح جنسي به
نفع دختر صفر و به نفع پسر حدود  %32است .در سطوح تحصيلي راهنمايي
و متوسطه اين شكاف ترجيح جنسي كاهش يافته و در سطوح تحصيلي
دانشگاهي عكس سطوح تحصيلي ابتدايي و بيسواد اتفاق افتاده است .اين
نتايج نشان ميدهد كهزنان بيسواد و دارای تحصیالت ابتدائی هنوز هم بر
پارهای از عقاید سنتی در مورد فرزند پسر پایبندند.
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جدول شمارهی 2مالحظه ميشود زنانی که همسرشان مشاغل بلند مرتبهاي
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36

3/22

38

18/1

**57 F=/49

215

1/72

**F= 39/93

236

19/9

ودیپلم

87

1/48

114

23/1

301

1/86

337

19/9

کم
مرتبه
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آزمون
معنیداری

تعداد

میانگین تعداد
فرزند

آزمون
معنیداری

تعداد

میانگین سن
ازدواج

متغيرها:

بی
سواد و
ابتدائی

متوسطه

راهنمایی،

دانشگاهی

سطوح تحصیلی

F= 2/361

54

1/55

**F= 37/63

68

23/8

میان
مرتبه

سطح شغل

2

2

5

26/4

بلند
مرتبه

122

1/83

136

20

پایین

F= 0/639

103

1/91

*F= 7/106

116

20/2

متوسط

درآمد

112

1/75

135

21/7

باال

81

1/79

88

19/7

پایین

F= 0/062

205

1/82

*F= 4/92

238

20/5

متوسط

طبقه اظهاري

71

1/84

84

21/6

باال

96

1/72

109

20/2

پایین

F= 0/672

123

1/86

*F= 5/41

139

20/2

متوسط

هزینه

107

1/86

124

21/6

باال

102

1/80

F= 0/241

107

1/87

72

1/77

91

**F= 12/32

119

20/3

22/3

113

19/8

پایین

متوسط

باال

پایگاه كل

155

1/80

کم
م رتبه

13

*F= 3/42

179

1/88

1/15

میان
م رتبه

بلند
م رتبه

سطح شغل همسر

جدول  -2توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب مؤلفههای رفتار باروری و به تفکیک شاخصهای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی
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روشهای
پیشگیری از
بارداری

سایر

هورمونی

موقت

دائم

آزمون
معنیداری

تعداد

میانگین فرزند
ایدهال

متغيرها:

3/7

33/3

51/9

11/1

33

2/84

بی
سواد و
ابتدائی

2/1

26/7

62

9/1

**F= 11/428

221

2/20

ودیپلم

متوسطه

راهنمایی،

3/4

11/2

78/7

6/7

109

1/97

دانشگاهی

سطوح تحصیلی

3

25/1

62/5

9/4

314

2/19

کم
مرتبه
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3/8

15/1

75/5

5/7

F= 0/001

65

2/18

میان
مرتبه

سطح شغل

0

0

100

0

5

2/2

بلند
مرتبه

3/6

20/5

66/1

9/8

123

2/17

پایین

3/4

26/4

64/4

5/7

F= 1/163

111

2/30

متوسط

درآمد

2/9

23/1

62/5

11/5

129

2/12

باال

1/4

21/9

69/9

6/8

79

2/20

پایین

3/9

23/8

64/6

7/7

F= 1/03

227

2/14

متوسط

طبقه اظهاري

2/9

23/5

60/3

13/2

78

2/32

باال

4/5

18/2

71/6

5/7

102

2/13

پایین

3/5

22/4

1/1

27/2

1/9

27/2

64/1

65/9

63

2/9

22/5

60/8

6/8

13/7

8/2

113

8/7

106

2/21

2/25

F= 0/55

118

2/27

باال

پایین

متوسط

F= 0/289

131

2/19

متوسط

هزینه

پایگاه كل

4/1

16/4

65/8

13/7

85

2/15

باال

2/2

24/6

62/3

10/9

158

2/24

کم
م رتبه

18

2

4/4

22/2

65/8

7/6

0

18/8

75

6/2

F= 0/78

198

2/15

میان
م رتبه

بلند
م رتبه

سطح شغل همسر

145

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

فرق نمیکند

68/4

31/6

0

*X2= 14/26
CC= 0/189

68/5

19/1

12/3

72/8

10/5

16/7

*X2= 12/32
Cramers, V= 0/143

ودیپلم

میان
مرتبه

بلند
مرتبه

X2= 7/79
CC= 0/137

66/2

13/2

100

0

71/3

19/8

X2= 6/31
CC= 0/127

74/1

16/2

12/5

6

65/2

19/3

15/6

X2= 2/71
Cramers, V=0/067

پایین

متوسط

باال

70/5

19/3

10/2

X2= 3/50
CC= 0/092

72/6

15/2

12/2

63/1

22/6

14/3

X2= 3/72
Cramers, V=0/076

پایین

متوسط

باال

73/4

18/3

8/3

X2= 3/84
CC= 0/101

68/1

21/7

10/1

66/9

17/7

15/3

X2= 7/83
Cramers, V=0/116

پایین

متوسط

باال

منبع :یافتههای تحقیق

متوسط

باال

69

19/5

11/5

X2= 4/29
CC= 0/115

73/9

20/2

5/9

67

18/7

14/3

X2= 5/15
Cramers,=0/102
V

پایین

*معنیداری در سطح ** 0/01 >p>0/05معنیداری در سطح 0/001 >p> 0/01

70/5

18/8

10/7

20/6

0

X2= 4/90
Cramers, V=0/087

کم
مرتبه
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آزمون
معنیداری

ترجیح
جنسی
به نفع پسر

به نفع دختر

آزمون
معنیداری

متغيرها:

بی
سواد و
ابتدائی

متوسطه

راهنمایی،

دانشگاهی

سطوح تحصیلی

سطح شغل

درآمد

طبقه اظهاري

هزینه

پایگاه كل

69/8

18/3

11/8

85

15

X2= 3/18
CC= 0/089

70

17/6

12/4

0

X2= 3/47
Cramers,=0/075
V

کم
م رتبه

میان
م رتبه

بلند
م رتبه

سطح شغل همسر
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روشهای پیشگیری از بارداری به چهار دسته دائم (بستن لوله در مرد،
بستن لوله در زن) ،موقت (طبیعی ،کاندوم ،آیودی) ،هورمونی (قرص،
نورپالنت ،آمپول) و سایر طبقهبندی شده است .در جدول شمارهی 2
نتایج حاصل از مقایسه وسایل استفاده شده در طبقات متغیرهای درآمد
و هزینه ،شغل ،شغل همسر ،طبقهی اقتصادي خود اظهاري و پایگاه
اجتماعي -اقتصادي ،رابطهی غيرمعنيدار را نشان ميدهد ،ولی در طبقات
سطوح تحصیالت رابطهی معنيدار مالحظه ميشود .هر چند تفاوت در
استفاده از الگوی روشهای مختلف پیشگیری از بارداری در هر سه سطح
تحصیلی وجود دارد ،ولي روش موقت بیشترین درصد را در زوجين به خود
اختصاص داده است .بر اساس یافتهها ،در ميان روشهاي موقت نيز روش
طبیعی بیشترین درصد را در مقطع دانشگاهی به خود اختصاص داده است.
در بهکارگیری روش موقت ،زنان با مقطع تحصیلی دانشگاهی نسبت به ساير
مقاطع تحصيلي ،بیشترین درصد را دارند.
 -8محل زندگي ،نگرش به نوگرایی و سطح باروري

مطابق جدول شمارهی  ،3گذراندن دوران زندگی تا قبل از ازدواج با
تعداد فرزند رابطهی معنیدار دارد ،به طوري كه میانگین تعداد فرزند زنانی
که گذران زندگيشان قبل از ازدواج در روستا بوده نزديك  0/7بيشتر از زنان
شهري است .میانگین تعداد فرزند برحسب محل تولد نيز معنیدار است.
كمترين میانگین تعداد فرزند به زنان متولد مرکز استان و بيشترين آن مربوط
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به زنان متولد روستاست .طبق نتيجهی آزمون شفه ،واریانس باروری در بین
زنان متولد سایر شهرها و مرکز استان تفاوت معنيداري را نشان نمیدهد،
بلکه تفاوت معنیدار مربوط به زنان متولد روستا با زنان متولد شهري است.
میتوان گفت پایین بودن میانگین تعداد فرزند براي زنان متولد و بزرگ شده
شهر بيشتر به ایندلیل است که برای والدین شهری ،فرزند بيشتر به دالیلی
از قبیل ورود زنان به بازار کار و هزينهی فرصت مادران و نیز هزینههای
اقتصادی فرزندان ،چندان مطلوب نيست.

جدول -3ميانگين تعداد فرزند برحسب گذراندن دوران زندگی قبل از ازدواج و محل تولد زنان
متغیرها:
شهر

تعداد

ميانگين

325

1/77
*t= 2/48

گذراندن دوران زندگی

محل تولد

مقدار آزمون

روستا

30

2/43

روستا

14

2/42

ساير شهرها

94

1/84

مركز استان

242

1/76

*F= 3/35

* معنیداری در سطح 0/01>P>0/05

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول شمارهی  4مقایسهی میانگین سنازدواج در سطوح
مختلف نوگرایی از طریق آزمون تحلیل واریانس یکطرفه تفاوت معنیداری
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سن ازدواج بین زنانی که نگرش به نوگرایی پایینی دارند ( )19/8با زنانی که
نگرش به نوگرایی متوسط ( )20/4و باالیی ( )21/3دارند ،تفاوت معنیداری
وجود دارد .نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در زمینهی میانگین تعداد
فرزند در سطوح مختلف نوگرایی نشان میدهد ،واریانس تعداد فرزند در
زنانی که نگرش به نوگرایی پایین ( )2و متوسط ( )1/8دارند تفاوت نداشته
و زنانی که نگرش به نوگرایی باالیی ( )1/63دارند ،تفاوت تعداد فرزندشان
با سایر سطوح نگرش به نوگرایی معنیدار است .همچنین بین سطح نگرش
به نوگرایی و تعداد فرزند ایدهآل رابطهی معنیدار وجود ندارد .دربارهی
اثرگذاری سطوح نگرش به نوگرایی در روش پیشگیری از بارداری ،مقادیر
ت آمده از آزمون کای اسکوئر و ضریب کرامر نشان میدهد بین
به دس 
متغیرهای یاد شده رابطهی معنیدار وجود دارد .هر چند در هر سه سطح
نگرش به نوگرایی روش موقت بیشترین درصد را به خود اختصاص داده
است ،ولی بیشترین درصد برای زنانی است که سطح نگرش به نوگرایی
باالیی دارند .نتایج آزمون کای اسکوئر نشان میدهد ترجیح جنسی در هر
سه سطح نگرش به نوگرایی شبیه هم است .میتوان استنباط کرد ،با توسعهی
اجتماعی -اقتصادی جامعه و تغییر موقعیتهای اجتماعی -اقتصادی افراد و
در نتیجه با افزایش نگرش به نوگرایی ،میانگین سن ازدواج افزایش مییابد و
زوجين در زندگی تمایل چندانی برای داشتن فرزند بیشتر و یا ترجیح جنسی
فرزند نشان نميدهند.
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را در سطح یک درصد نشان میدهد .مطابق با نتایج آزمون شفه ،در میانگین
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به نوگرایی
متغیر

میانگینسن

میانگینتعداد

میانگینتعداد

ازدواج

فرزند

فرزند ایدهآل

ترجیحجنسی

روشهایپیشگیری

نگرش
به
نوگ رایی

می انگین

تعداد

می انگین

تعداد

می انگین

تعداد

دائم

موقت

هورمونی

سایر

به نفع دختر

به نفع پسر

فرقی نمی کند
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جدول -4توزیع نسبي پاسخگویان بر حسب مؤلفههای رفتار باروری و به تفکیک نگرش

پایین

19/8

88

2/09

76

2/04

86

10/1

56/5

27/5

5/8

10/2

15/9

73/9

متوسط

20/4

161

1/84

143

2/30

159

6/4

60

31/2

2/4

15

18/8

65/6

باال

21/3

153

1/63

133

1/88

152

10/7

75/4

11/5

2/5

10/5

17

72/5

آزمون
معنی
داری

**4/723
=F

**5/525
=F

F = 2/624

**X2= 18/044
Cramers, V= 0/239

X2= 4/252

**معن یداری در سطح 0/001 >p> 0/01
منبع :یافتههای تحقیق

 -9تأثیر همزمان متغیرهای مستقل در سطح باروری

جهت بررسی همزمان تأثير متغیرهای مستقل در تعداد فرزند از آزمون
رگرسیون خطی گام به گام استفاده شده است .با توجه به مقدار  Fو سطح
معنیداری ،سه متغیر تحصیالت بیسواد و ابتدایی ،داشتن مسکن شخصی،
تحصیالت دانشگاهی رابطه معنیداری  ،0/01و متغیرهای تحصیالت
راهنمائی و متوسطه و شغل کممرتبه شوهر در سطح  0/05معنیدار هستند.
مقدار ضریب همبستگی چندگانه ( )0/56نشان از همبستگی باال بین
متغیرهای موجود در معادلهی رگرسیون است .با توجه به ضریب تعیین شده
مالحظه میشود حدود  %31از تغییرات تعداد فرزند زنان توسط پنج متغیر
سطوح تحصيلي بيسواد و ابتدايي ،مالكيت مسكن شخصي ،تحصيالت
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شوهر تبیین میشود .در بین متغیرهای مستقل در معادلهی رگرسیون ،سطح
تحصیلی بیسواد و ابتدایی با  %23بیشترین سهم را در تغييرات تعداد فرزند
زنان دارد .بر اساس ضریب بتاهای به دست آمده ،رابطهی سطوح تحصیلی
بیسواد و ابتدایی ،راهنمایی و متوسط ه و نیز داشتن مسکنشخصی با تعداد
فرزند مستقیم است و از طرف دیگر ،سطح تحصیلی دانشگاهي و شغل
كم مرتبه همسر رابطه معکوسی با متغير وابسته دارد .با توجه به مشکالت
اقتصادی جامعه ،زنانی که شغل همسرشان در مرتبهی پایین است باروري
خود را در سطح پاييني نگه داشتهاند ،زیرا هزینههای اقتصادی فرزندان برای
خانوادههایی که موقعيت اقتصادی ضعيفي دارند ،محسوستر است.
جدول -5پيشبيني تعداد فرزند برحسب متغيرهاي تشكيلدهنده پايگاه اجتماعي -اقتصادي زوجين
مدل1

متغيرها:

مدل3

مدل2

مدل5

مدل4

B

β

B

Β

B

β

B

β

B

β

مقدار
ثابت

1/7

-

1/5

-

1/5

-

1/4

-

1/5

-

تحصيالت
ب یس واد
و ابتدایی

1/6

**0/49

1/6

**0/49

1/5

**0/47

1/6

**0/5

1/7

**0/52

1/8

**0/14

2/3

**0/22

2/5

**0/24

2/2

**0/21

-0/43

**-0/17

-0/34

**-0/13

-0/3

**-0/13

0/3

*0/13

0/35

*0/15

-0/3

*0/13

داشتن
مسکن
شخصی
تحصيالت
دانشگاهي
تحصيالت
راهنمائیو
متوسطه
شغلكم
م رتبه شوهر
ض ريب
همبستگي
()R

0/49

0/54

0/52
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دانشگاهي ،تحصيالت راهنمايي و متوسطه و در نهایت شغل كم مرتبه
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مدل1

متغيرها:

B

مدل2
β

B

مدل3
Β

B

مدل4
β

B

مدل5
β

β

B

ض ريبتعيين
() R2

0/24

0/27

0/29

0/30

0/32

ب تعيين
ض ري 
تصحيح
شده

0/23

0/26

0/28

0/29

0/31

ض ريب F

85/8

50/1

37/7

30/0

25/6

*معنیداری در سطح ** 0/01>P>0/05معنيداري روابط در سطح P> 0/01
منبع :یافتههای تحقیق

 -10نگرش زنان در زمینهی سیاستهای تشویقی افزايش موالید

یکی از اهداف این مقاله ،بررسی دیدگاههای زنان در مورد سياستهاي
تشويق باروری است .بر اساس اطالعات جدول شمارهی  ،5در سطوح
مختلف پایگاه (پایین ،متوسط ،باال) درصد زناني که مخالف افزایش موالید
از طريق سياستهاي تشويقي هستند ،بسیار بیشتر از موافقان آن است .با
توجه به معنيدار نبودن آزمونهای استفاده شده میتوان گفت ،همهی افراد ـ
با سطوح اجتماعي و اقتصادي مختلف ـ تمایلی برای باال بردن فرزندآوری
از طريق سياستهاي تشويقي ندارند و بيشترشان با سیاست تشویق موالید
(دادن وام و هدیه به والدین ،دادن تسهیالت به مادران بهخصوص مادران
شاغل ،قطع یارانه والدین تک فرزندی) مخالف هستند .امروزه ،افراد از يك
طرف با توجه به ارزيابي هزینه -فايده فرزندآوري تصمیم به داشتن فرزند
میگیرند و از طرف دیگر ،فراهم شدن شرایط اجتماعی جهت حضور زنان
در جامعه این قشر را در متن روابط و كنشهاي اجتماعی در جامعه قرار
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کرد امروزه تشویق پولي -مالي کوتاه مدت نمیتواند در باال بردن فرزندآوری
زوجين چندان مؤثر باشد ،زيرا مخالفت با برنامههاي تشويقي در زنان متعلق
به پايگاه پايين كه هدف عمده اين برنامههاي تشويقي است ،تقريب ًا نزديك
زنان متعلق به پايگاه متوسط و باالست.

جدول -6توزيع نسبي زنان برحسب سیاستهای تشویقی افزايش موالید و به تفكيك پايگاهشان
متغیرها
دادنوام
قطع يارانه

دادن تسهيالت

پایگا ه پایین

پایگاه متوسط

پایگاهباال

موافق

24/7

20/3

16/5

مخالف

75/3

79/7

83/5

موافق

11/4

6/8

6/1

مخالف

88/6

93/2

93/9

موافق

18/2

14/4

16/5

مخالف

81/8

85/6

83/5

منبع :یافتههای تحقیق

در مورد طرح «آتیهی نوزاد» ،1پاسخگویان دارای پایگاه باال ،در مورد
این طرح نظر مساعد و همسويي ندارند و بیشتر از افراد سایر طبقات با این
طرح مخالفت ميكنند .ایشان معتقدند که این طرح نمیتواند تضمینی برای
آیندهی فرزندانشان باشد .در میان پاسخگویان داراي پایگاه متوسط و پایین
درصد مخالفت تفاوت چنداني با درصد موافقت ندارد %46 .از افراد متعلق به
پایگاه پایین موافق طرح %37 ،مخالف و  %17نظری ندارند .در زنان با پایگاه
 .1واريز یک میلیون تومان به حساب بانكي هر نوزاد تازه متولد شده و دادن سکه به مادران باردار.
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ميدهد .با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شمارهی  5میتوان استنباط
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متوسط  %51موافق %34 ،مخالف و  %15نظری ندارند .در زنان با پايگاه باال
 %31موافق  %60مخالف و  %9نظری ندارند .کسانی که با طرح آتیهی نوزاد
موافقاند ،موافقتشان در جملهی «اگر برنامهای برای طوالنی مدت باشد طرح
خوبی است ،زیرا این حساب پس اندازی میشود برای آتیه نوزاد» .خالصه
ميشود .میتوان دالیل کسانی که مخالف طرح بودند را اينطور خالصه
کرد« :مشکالت مالی و هزینههای بعد از تولد فرزند خیلی بیشتر از مبلغ در
نظر گرفته شده برای آتیهی نوزاد است .برای حل مشکالت نسل آینده (در
زمينه سالمت ،تحصیل و اشتغال) حمایت دولت باید بیشتر از این باشد تا
خانوادهها با آرامش خاطر فرزند به دنیا بیاورند و کمکی باشد برای کاهش
دغدغههای والدین نسبت به آیندهی فرزندانشان .یک میلیون تومان و یک
سکه نمیتواند آینده فرزندان را تضمین کند .خانوادهها باید خودشان با توجه
به وضعیت اقتصادی نسبت به داشتن فرزند تصمیم بگیرند».
 -11بحث و نتیجهگیری

ایران به عنوان کشوري در حال انتقال از لحاظ ساخت سني و سطح
توسعهاي ،طی دهههای اخیر کاهش باروری سریعی را تجربه کرده است.
تفاوتهاي باروری در مناطق و زيرگروههای جمعيتي تحت تأثیر عوامل و
ت اجتماعی -اقتصادی (پایگاه) زوجین و
شرایط متفاوتي تبیین میشود .موقعی 
اندیشههای متمایز حاصل از آن در زمينه رفتار باروری ،یکی از مفروضهاي
مهم و اساسی در مطالعات باروری جامعهی ايران امروزي ميتواند مطرح
باشد .پرسش محوری مقاله اين است که موقعیتهای اجتماعی -اقتصادی
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مهمترين متغیرهاي تأثيرگذار در میانگین سنازدواج زنان ،تحصیالت و
نوع شغل زنان است كه باالترین آن به زنان با تحصیالت دانشگاهی و مشاغل
بلند مرتبه اختصاص دارد .این گروه از زنان بیشتر به فکر ارزيابي هزينههاي

فرصت ناشي از ازدواج هستند و احتماالً در آینده باروری کمتری را تجربه

خواهند كرد ،زیرا با باال رفتن سن ازدواج آنها ،دورهی فرزندآوریشان
کاهش خواهد يافت .عباسي شوازي و حسيني چاوشي در تحقیق خود
( )1391متذكر شدهاند در شرايط باروري پايين ،تأثير سن ازدواج در باروري
افزايش خواهد يافت .در مورد ايران ،تأثير افزايش سن ازدواج در باروري از
حدود  %14در دههی  1365-1375به حدود  %35در دههی 1375-1385
افزايش يافته است.
متغیر تحصیالت در استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری نيز نقش
دارد .بیشترین درصد به كارگيري روش موقت در ميان زنان با تحصيالت
دانشگاهي است .اين امر نشان دهندهی آگاهی بیشتر این گروه از زنان
دربارهی برنامههای تنظیم خانواده است .باالترین میانگین تعداد فرزند
مربوط به زنان بیسواد و آنهایي است که تحصیالت ابتدایی دارند ،كمترين
آن هم مربوط به زنان با تحصیالت دانشگاهی است .بنا به نظر کالدول،
تحصیالت از طریق کاهش منافع و افزایش هزینههای ماهیت سرمایهای
فرزندان ،باروری را تحت تأثیر قرار میدهد .والدین با تحصیالت بیشتر به
دنبال فرزندان شایستهتری هستند و اینکه اگر یک مادر با سطح تحصیالت
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خوب نیروی کار را ترک کند ،هزینههای مربوط به فرصت از دست رفته
باالتر خواهد بود (لوکاس و میر .)1383 ،همچنین زمانی که والدین در اوج

درگیریهای شغلی خود هستند ،معموالً زادوولد به تعویق میافتد که با نتایج
پژوهشهای پیشین در ایران (عباسی شوازی1383 ،؛ رشیدی1379 ،؛ هزار جریبی و

عباسپور )1389 ،نیز همسو است.
بر مبنای نظريهی انتقال جمعیتی ،در مسیر حرکت به توسعهی اقتصادی-
اجتماعی ،موقعیت اجتماعی و اقتصادی و در نتيجه نگرش افراد تغییر پیدا
میکند .به طوری که با تغییر ساختار جامعه و تغییر و تحوالت اجتماعی
و اقتصادی طی سالهای اخیر نسبت به دهههای قبل و در نتیجهی آن با
تغییر ساختار خانوادهها ،تمايالت كاهش باروري تقريب ًا در بين بیشتر زوجين
نهادينه شده است .در اين مطالعه زنان متعلق به هر سه طبقه پایگاه اجتماعي-
اقتصادي تمایلی برای فرزندآوری بیشتر ندارند كه بيشتر مرتبط با هزینههای
اقتصادی آینده و نيز کیفیت زندگي فرزندانشان است .يافتهها نشان ميدهد
ش آنها در راستاي نوگرایی است ،میانگین سن ازدواج باالیی
زنانی که نگر 
داشته و در مقایسه با سایر زنان فرزندان کمتری دارند .در جامعهی شهرنشين
ایران ( %72در سرشماری سال  1390در مقایسه با  %31در سرشماری سال
 )1335زنان بیشتر جنبهی احساسی داشتن فرزند و هزینههای اقتصادی
فرزندان را در نظر ميگيرند .بر اساس نظریه نوتشتاین ،کاهش روند باروری
تحت تأثیر عوامل فردگرایی و افزایش سطح خواستههای زندگی شهری و
صنعتی و نوگرایی است که به تدریج ارزشهای مربوط به داشتن فرزند زیاد
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اجتماعی و نوگرایی و در نتیجه آن انتشار ایدههای جدید (همراه با برنامههای
تنظیم خانواده) در کاهش باروری تأثیرگذار است.
بر اساس نظريهی بکر ،میتوان گفت زوجین امروزي با توجه به سطح
هزینه و درآمد خود (وضعیت اقتصادی خانواده) نسبت به داشتن فرزند
تصمیم میگیرند و فرزندان را به عنوان کاالی اقتصادی فرض ميكنند .از
نگاهي دیگر ،با توجه به موقعیت اجتماعی -اقتصادی خود به کیفیت زندگي
فرزند خود (آيندهنگري براي آنان در زمينه سالمت ،اشتغال و آموزش)
میاندیشند .نکته تأمل برانگیز اینکه بیشتر زنان تأکید داشتند برای باال بردن
تعداد فرزندان باید زیرساختهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه
توسعه پیدا کند ،نه اینکه مشوقهای مالی کوتاه مدت ارائه شود.
با توجه به يافتههاي تحقیق ميتوان عنوان كرد ،در برنامهريزيهاي
جمعيتي برای باال بردن سطح باروري در جامعهی و اعمال سياستهاي
افزايش جمعيت ،بهتر است تغيير و تحوالت اجتماعی -اقتصادی جامعهی
ایران نسبت به دهههای قبل و نيز تغييرات نگرشي زوجين مورد توجه قرار
گيرد .با مشوقهاي پولي -اقتصادي لحظهاي و مقطعي نمیتوان تحوالت
نگرشي و رفتاري محدود كنندهی سطح باروري كه در طول چندين دهه
شكل گرفته است را تغيير داد .اين امر (سياستهاي تشويق باروري) نياز به
زمان و برنامههاي بلند مدت داشته و برنامههاي تركيبي اجتماعي -فرهنگي-
اقتصادي مهمتر و مؤثرتر از برنامههاي صرف ًا اقتصادي است .با توجه به اینکه
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زنان متعلق به هر سه سطح پایگاه اجتماعی -اقتصادی بیشتر به هزینههای
اقتصادی آینده و نیز کیفیت زندگی فرزندشان توجه دارند تا کمیت فرزند،
بنابراین با اتخاذ سیاستهای تشویقی بلند مدت در جهت افزایش شمار
موالید میتوان گام برداشت.
همچنین باید به افزایش فرصتهای شغلی برای جوانان و فراهم آوردن
خدمات آموزشی و مشاوره در مورد اشتغال آنها توجه کرد .باید مشکالت
مربوط به مسکن در زندگی زوجین بررسی شود .كشورهايي كه برنامههاي
تشويق افزايش مواليد را به جدّ دنبال ميكنند (همانند آلمان ،اسپانيا ،انگلستان،
ايرلند ،روسيه ،ژاپن ،سنگاپور ،سوئد ،فرانسه و كره جنوبي) ،بستههاي تشويقي
خود را چند جانبه ،طوالني مدت و با پشتوانهی قانون اعمال كردهاند .در كنار
اختصاص مبلغ پولي مشخص و مستمر (در قالب حقوق ماهيانه) بر حسب
تعداد و رتبهی مواليد ،بخشودگي مالياتي والدين ،اختصاص مرخصي (به
طور متوسط  15ماه) براي والدين و تضمين بازگشت به كار بعد از مرخصي،

اختصاص سبد كاالهاي حمايتي ،اهداي خانه به والدين (معموالً از فرزند

سوم به بعد) ،در اولويت بودن بچهدارها در برخورداري از خدمات دولتي،
تضمين قانوني دولت نسبت به كمك هزينههاي مالي فرزندان براي دوران
مدرسه و دانشگاه ،از جمله سياستهاي تشويقي ديگر جهت باال بردن تعداد
ت است.
مواليد و در نتيجه افزايش طبيعي جمعي 

158

بررسي تغییرات باروری زنان بر حسب موقعیتهای اجتماعی -اقتصادی زوجین

½½اکابری ،آرش ،محمود محمودی ،حجت زراعتی و فرشته مجلسی« .بررسی ارتباط
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