فرهنگ و فرزندآوری:
بررسی تمايالت باروری زنان ُکردِ شهر مهاباد
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در طول چند دههی گذشته ،تغییرات جمعیّتشناختی گستردهای در جامعهی ایران رخ
داده و باروری كاهش بیسابقهای داشته است ،به طوری که امروزه میزان باروری در بيشتر
مناطق کشور كمتر از سطح الزم برای جایگزینی نسلهاست .بیتردید ،هرگونه برنامهریزی و
اقدام عملی برای جلوگیری از کاهش بيشتر باروری در میان خانوادهها ،مستلزم بررسی تمایالت
فرزندآوری زنان و عوامل و تعیینکنندههای آن در مناطق مختلف ایران است .هدف از این مقاله
بررسی تمایالت فرزندآوری زنان ُکرد همسردار ساکن شهر مهاباد است .دادهها با استفاده از
پیمایش انجام شده در میان  700خانوار نمونهی شهر مهاباد در فروردین ماه  1391گردآوری
شده است .نتایج نشان میدهد که  61/4درصد زنان قصد بر تو ّقف فرزندآوری دارند .بررسی
تمایالت فرزندآوری زنان بر حسب شمار فرزندان در حال حاضر زندهی آنها گویای آن است
که  39/3درصد زنان بدون فرزند یا با یک فرزند 77/7 ،درصد زنان صاحب دو تا سه فرزند
و  86درصد زنان صاحب بیش از سه فرزند تمایل ندارند که فرزند دیگری داشته باشند.
تحلیلهای دو متغیّره نشان داد که تفاوت معنیداری بر حسب تمایالت فرزندآوری در میان
زنان با ویژگیهای اقتصادی ـ اجتماعی ،جمعیّتی و فرهنگی متفاوت وجود دارد .نتایج تحلیل
چند متغیّره حاکی است که مشخّ صههای فرهنگی به تنهایی نمیتوانند نقش تعیینکنندهای در
پیشبینی احتمال تمایل نداشتن به فرزندآوری داشته باشند .در واقع،ترکیبی از مشخّ صههای
فرهنگی ،اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیّتی تبیین بهتری از تمایالت فرزندآوری زنان به دست
میدهد .بر اساس این یافتهها باید گفت که در سیاستگذاریهای جمعیّتی جدید ،سیاستهای
تشویقی برای افزایش موالید عمدت ًا بایستی معطوف و متمرکز بر زنان ازدواجکردهی بیفرزند
یا صاحب یک فرزند باشد.
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 -1مقدمه و طرح مسئله

شواهدي وجود دارد مبني بر اينکه در بسياري از نقاط جهان نوعي
تغيير اساسي در نگرش افراد نسبت به ازدواج ،فرزندآوري و برخي از
الگوهاي تاريخي حاكم بر خانواده اتفاق افتاده است .تغيير در ايستارهاي
مربوط به زندگي خانوادگي ،نقشی تعيينكننده در روندهاي جمعيّتشناختي

طي
داشته است (عبّاسي شوازي و عسكري ندوشن  .)25-75 :1384در ايران نیز ّ

سه دههي گذشته ،باروري كاهش چشمگيري یافت .اين كاهش باروري
به طور همزمان در همهی مناطق جغرافيايي و گروههاي سنّي توليد مثل
صورت گرفت ).(Abbasi-shovazi & Mcdonald2005; Ibid2006: 217-237
بر اساس بررسيهاي انجا م شده در طول دورهی گذار باروري در ايران،
گروههاي قومي و استآنهاي ناهمگن از نظر قومي و مذهبي سطوح متفاوت
ا ّما روندهاي باروري مشابهي با سطوح و روندهاي م ّلي باروري و اكثريّت
فارس تجربه كردهاند ) (Abbasi-shovazi & Hosseini 2008هر چند برنامهی
تنظیم خانواده نقش مؤثری در سرعت کاهش باروری و استمرار آن از نیمهی
دههی  1360به بعد داشت ه است ،ا ّما فرآيند گذار باروري متناسب با تح ّوالتي
بوده است كه در ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي و نيز برخي از ابعاد سنّتي
خانواده به وقوع پيوسته و به تغييراتي در ايستارهاي مرتبط با ازدواج و در
نهايت رفتارها ،ايدهآلها و تمایالت فرزندآوری مردم منجر شده است (،Ibid
حسینی و عبّاسی شوازی .)3-36:1388
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تنظیم خانواده در راستای کاهش باروری و تعدیل رشد ساالنهی جمعیّت،

ی شده مح ّقق شده است (حسینی  .)2012میزان خام
زودتر از زمان پیشبین 
موالید در سال  1390به  19در هزار و نرخ رشد طبیعی ساالنهی جمعیّت

به  1/3درصد در سال رسید ) .(Population Reference Bureau 2011امروزه،
باروری پایینتر از سطح جایگزینی و یا بسیار نزدیــک به سطح جـایگزینی
به ویژگی مس ّلط در جامعهی ایران و مناطق مختلــف آن تبدیــل شده است
) .(Hosseini-chavoshi & etal2007:12بنابراین ،میتوان گفت عملکرد برنامهی
تنظیم خانواده از هدف تعیینشده فراتر رفته است .در این شرایط ،پرسش این
است كه آیا نباید اقداماتی برای جلوگیری از کاهش بيشتر باروری و ثبات
باروری ،دستکم در سطح جایگزینی ،صورت بگیرد؟ پاسخ به این پرسش
و اتّخاذ هر گونه برنامهی عمل در این باره ،مستلزم انجام مطالعات زمینهای با
هدف آگاهی و شناخت از تمایالت فرزندآوری زنان است .بیترديد ،توافق
در آرمانها و اهداف يكي از مقدّ مات ضروري براي هر نوع سياستگذاري
است .هدف ،هر چه باشد ،مح ّقق نخواهد شد مگر اینکه یک سیاست و یا یک
برنامهی عمل در قالب یک سیاست جامع جمعیّتی به اجرا گذاشته شود .ا ّولین

گام در فرمولبندی یک سیاست جمعیّتی ،تعیین و شناسایی دقیق وضعیّت
توجه به زمینههای متن ّوع قومی -فرهنگی جامعهی
فعلي جمعیّت است .با ّ

ایران ،تغييرات جمعيّتي دهههاي اخير و ضرورت اتّخاذ سياستي مشخّ ص در
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ف برنامهی
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زمينهي باروري و آهنگ رشد جمعيّت در آينده ،آگاهي و شناخت از رفتارها،
ايدهآلها و تمایالت فرزندآوری گروههاي قومي و تعيينكنندههاي آن نقش
مه ّمي در درك پوياييهاي جمعيّت و روندهاي آن خواهد داشت .بيتوجهي

به اهميّت تفاوتهاي قومي در نگرشها ،ايدهآلها و تمایالت باروري و
پاسخهاي متفاوت قومي به سياستهاي جمعيّتي دولت به يك تركيب قومي
متفاوت منجر خواهد شد كه پيامدهاي اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي مه ّمي

در سطح منطقهاي و م ّلي خواهد داشت (حسینی و عباسی شوازی .)3-36 :1388

از سوی دیگر ،سیاستگذاری و اتّخاذ هرگونه برنامهی عمل برای افزایش
سطح باروری ،مستلزم بررسی هم ه جانبه و عميق کنشهای باروری زنان و
ن کنندههای آن است .بر این اساس ،انجام مطالعات زمینهای به منظور
تعیی 
درک تمایالت فرزندآوری افراد و خانوادهها و عوامل و تعیینکنندههای آن
نقش مه ّمی در زمینهی سیاستگذاری جمعیّتی ،دستکم در مقیاس مح ّلی و

منطقهای ،خواهد داشت .هدف اصلی این مقاله ،بررسی تمایالت فرزندآوری
زنان ُکردِ ساکن در شهر مهاباد و عوامل و تعیینکنندههای آن است .در این
راستا ،تالش میشود تا به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:

 )1تمایل به فرزندآوری در میان زنان ُکرد شهر مهاباد چگونه است؟ آیا
تمایالت فرزندآوری بر حسب شمار فرزندان در حال حاضر زندهی زنان
متفاوت است؟
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اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیتی چگونه است؟ آیا تفاوتها از نظر آماری
معنیدار است؟
 )3نقش عوامل فرهنگی در پیشبینی احتمال تمایل نداشتن به فرزندآوری
چیست؟ با کنترل اثر مشخّ صههای اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیّتی ،چه
تغییری در رابطهی میان عوامل فرهنگی و تمایالت فرزندآوری به وجود

میآید؟
 -2مالحظات نظری

تبيين رفتارهای باروري و تغییرات آن زمينهساز مباحثههای بسياري
میان صاحبنظران شده است .رويكردهاي مخالف اصلي در این حوزه
مبتني بر تبيينهاي انتخاب عقالني و ساختاري و هنجاري ـ فرهنگي است.
نظريههای انتخاب عقالنی در سطح وسيعي دربرگيرندهي نظريهي كالسيك
ن نسلي ،نظريهي پاسخ
گذار جمعيّتشناختي ،نظريهي جريان ثروت بي 
توسط
چندوجهي ،رویکرد تبیین نهادي ،نظريهي آستانهي پيشنهاد شده ّ
سازمان ملل در سال  ،1963نظریهی برابری جنسیّتی ،فرضيهي مشخّ صهها و

خاصي
تئوريهاي اقتصاد خُ رد است .بر اساس اين نظريهها ،در مقاطع زماني ّ
در تاريخ يك كشور يا منطقه ،شرايط ساختاري مانند شهرنشيني ،صنعتي
شدن ،توسعهي اقتصادي ـ اجتماعي و مشخّ صههاي اقتصادي ـ اجتماعي
و جمعيّتي مثل سطح درآمد سرانه ،مشاركت زنان در نيروي كار ،سطح
125
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تحصيالت به ویژه تحصيالت زنان ،ميزان مرگومير اطفال ،اميد به زندگي
در بدو تولّد و  ...فوايد اقتصادي داشتن خانوادهي بزرگ و پُرحجم را كاهش
ميدهد (حسینی 120 :1390و )121و از طریق تأثیر در تمایالت فرزندآوری افراد
و خانوارها ،زمینههای کاهش باروری و کمفرزندآوری را فراهم میكنند.
از میان نظریههای انتخاب عقالنی و تبیین ساختاری ،برای تبیین رفتارهای
باروری گروههای قومی به فرضیهی مشخّ صهها استناد ميشود .بر اساس این
فرضيه ،تمایالت فرزندآوری و در نتیجه رفتار باروری گروههاي قومي به
تفاوتهاي موجود در ويژگيهاي اقتصادی ـ اجتماعي و جمعيّتشناختي زنان

و همسران آنها نسبت داده میشود (Johnson 1979:1386, Spenshade and Ye 1994:98,
).Goldscheider and Uhlenberg 1969, Nai Peng 2002, Poston & etot 2006:67-110

در

واقع ،استدالل میشود در فرآيند نوسازي و گسترش ارتباطهاي اجتماعي،
مرزبنديهاي قومي به هم ميريزد و در نتیجهی همانندي 1در ویژگیهای
اقتصادي ـ اجتماعي ،رفتارهای باروری گروههای مختلف قومی به سوي
همگرايي ميل ميكند .ضعف مشاهده شده در رابطهي بين شاخصهاي
متعارف توسعه و باروري بسياري از تحليلگران را به اين باور رساند تا
 -1اسالي و اداي و تروواتو بين دو نوع همانندي ساختاري و همانندي در اثر فرهنگپذيري
تفکيک قايلشدند .همانندي ساختاري به فرآيندي اطالق ميشود كه از طريق آن زيرگروههاي
ت دادن مشخّ صههاي فرهنگي خود به ساختار اقتصادي اجتماعي
جمعيّتي قادرند بدون از دس 
جامعهي اكثريّت راه بيابند .همانندي ناشي از فرهنگپذيري فرآيندي است كه از طريق آن
زيرگروههاي جمعيّتي ارزشها و رفتارها از جمله رفتارهاي توليدمثل فرهنگ مس ّلط را ميپذيرند.
برآيند اين وضعيّت از بين رفتن تمام ويژگيهايي است كه يك زيرگروه را از ديگري متمايز
ميكند (.)Sly 1970: 443-459; Addai & trovato 1999: 409-427
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بر مدلهاي انتخاب عقالني و تبيين ساختاري تبيي ن كرد �(Goldscheider & Uhlen
;berg 1969: 361-372; Rosemary & etal 1981: 1094-1113; Ritchey 1975: 249-257
Day 1984: 456-472; Robert and Kennedy 1973: 85-96; Fischer & Marcam 1984:
;583-593; Chami 1981; Kollehlon 1994: 493-507; Knodel & elat 1999: 217-245
Mcquillan 2004: 25-56; Bongaarts and Watkins 1996: 639-682; Cleland, J, and

) .Wilson 1987: 5-30; Knodel and Van de Walle 1979: 217-247آنها ارزيابيهاي
ا ّوليهي اقتصادي از كاهش باروري را به چالش كشيدند و در سطح كالن
اقتصادي نشان دادند كه توسعهي اقتصادي و مشخّ صههاي اقتصادي ـ
اجتماعي افراد و خانوادهها نميتواند تغییر رفتارهای باروری را پيشبيني
كند .در نتیجه ،جستوجو براي تبيينهاي جايگزين آغاز شد و برای پُر
کردن این خأل ،تبیینهای هنجاری ـ فرهنگی باروری ارائه شد.
تبيينهاي هنجاري ـ فرهنگي شامل فرضيهي تأثير قومي ـ فرهنگي،
فرضیهی هنجارهای خُ رده فرهنگی و نظريههاي اشاعه و انديشهسازانه

1

است .برخالف رويكرد انتخاب عقالني كه بيشتر بر اهميّت تغييرات

ساختاري تأكيد ميكند ،در رويكرد اشاعه استدالل ميشود كه وقتي افراد

اهميّت خانوادههاي كوچك را درك كنند ،استفاده از وسايل پيشگيري از
حاملگي را بپذيرند و باور کنند که اختيار زندگيشان تا اندازهاي دست

1- Ideational and Diffusion Theories
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خودشان است ،رفتارهای باروري ميتواند مطابق شرايط مختلف اقتصادي
ـ اجتماعي تغییر کند (حسینی  .)135 :1390در رويكرد تأثير قومي ـ فرهنگي،
در قالب ارزشها و هنجارهاي خُ رده فرهنگي رفتارهای باروری گروههاي
قومی تبيين ميشود و میگویند كه هر گروه قومي به خاطر ارزشهاي
ِ
خاص خود ،رفتارهای باروري متفاوتي را تجربه ميكند .در فرهنگ
فرهنگي
بعضي گروههاي قومي ممكن است خانوادههای بزرگ و پُرحجم ارزش
واالیی داشته باشند ،يا اينكه روشهاي معيّني از كنترل مواليد در ميان آنها

ممنوع شده باشد ،گرایش زیادی به ترجیح فرزند پسر بر دختر وجود داشته
باشد ،زنان در تصمیمگیریهای باروری استقالل كمتری داشته باشند و یا
در رفتارهای باروریشان به شدّ ت تقدیرگرا باشند .در نتيجه ،انتظار ميرود
افراد متع ّلق به یک گروه قومی ،علیرغم ويژگيهاي اقتصادي ـ اجتماعي
متفاوت رفتارها ،ایدهآلها و تمایالت فرزندآوری یکسانی را تجربه كنند .در
اين فرضيه كه از آن با عنوان فرضيهي خُ ردهفرهنگي يا تأثيرات هنجاري نيز
ياد ميكنند) (Lopez and Sabagh 1978: 1492بر تأثيرات خُ ردهفرهنگها در
رفتارهای باروري گروههاي قومي تأكيد ميشود .در واقع ،مطابق اين فرضيه
رفتارهای باروري گروههاي قومي بازتاب اهميّت و نفوذ ميراث فرهنگي

مشترك آنهاست .به تعبیر همل «… فرهنگ تبيين ميكند كه چرا افراد در
جوامعي كه به ظاهر از نظر اقتصادي در شرايط يكساني بسر ميبرند ،ا ّما از
نظر آداب و رسوم و زبان متفاوت هستند ،عملكردهاي جمعيّتي متفاوتي
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و اجتماعي ،جمعيّت يك منطقه در طول زمان از نظر جمعيتشناختي يكسان

عمل ميكند .بهكارگيري فرهنگ به عنوان مبناي تحليل ميتواند زمينههاي
تبيين را به سطحي باالتر ارتقاء دهد (Hammel 1990: 455) »...

نویسندگان مقاله بر این باورند که تأثیر نیروهای نوسازی در جوامع،
به ویژه در جوامع چند فرهنگی ،بهطور ناهمزمان ،در طول زمان و از مجرا
و مسیر بسترها و زمینههای فرهنگی و قومی افراد و خانوارها بر رفتارها،
ایدهآلها و تمایالت فرزندآوری آنها تأثیر میگذارد .در واقع ،چارچوب
نظری این تحقيق بر رویکرد هنجاری ـ فرهنگی تبیین رفتارهای باروری
متمركز است و بر این فرض استوار است که مشخّ صههای فرهنگی نقش
تعیینکنندهای در پیشبینی احتمال تمایل نداشتن به فرزندآوری دارند ،به
طوری که پس از کنترل اثر مشخّ صههای اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیّتی ،اين
عوامل فرهنگی هستند كه همچنان در احتمال تمایل نداشتن به فرزندآوری

تأثیر معنیداری دارند.
 -3روششناسی تحقیق و دادهها

دادههای این مقاله از پیمایش باروری مهاباد (فروردین  )1391اقتباس
شده است که در آن ا ّطالعات از طریق پرسشنامهی ساختیافته گردآوری
شد .جمعیّت آماری تمامی خانوارهای معمولی ساکن در شهر مهاباد ،واحد

نمونهگیری خانوار و برای تعیین حجم نمونه از دادههای نتایج سرشماری
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عمومی نفوس و مسکن  1385شهرستان مهاباد استفاده شد .واحد تحلیل،
ج کردهی  15-49سالهی همسردار است که در
زنان حدّ اقل یک بار ازدوا 
داخل خانوار شناساییشدند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 700
خانوار تعیین شد .روش نمونهگيري ،تركيبي از روشهاي خوشهاي چند
مرحلهاي ،تصادفي و تصادفي سيستماتيك بود .ابتدا شهر به سه خوش ه بر
متوسط و پايين) تفكيك
حسب موقعیّت اقتصادي اجتماعي مناطق شهر (باالّ ،

شد .براي انتخاب بلوكها در هر یک از خوشهها ،ابتدا بلوكهايي كه تعداد
توجه به اينکه
خانوارهاي آن كمتر از  10خانوار بود ،حذف شد .سپس ،با ّ

ي مانده در
در هر بلوک تنها  10خانوار بررسي ميشد ،از ميان بلوكهاي باق 
هر خوشه ،بلوكهايي ب ه طور تصادفي و متناسب با حجم هر خوشه انتخاب
شد .جدول شمارهي  1متغیّرها و شاخصهای تحلیل را نشان میدهد.
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نوع متغ ّير

معرف
ّ

متغيّرهاي مستقل:
 )1مشخّ صههای اقتصادی اجتماعی و
جمعیّتی

وضع سواد و سطح تحصیالت زنان ،خاستگاه شهری یا
روستایی ،وضعیّت اشتغال زنان ،سن هنگام ازدواج ،سن هنگام
بررسی ،شمار فرزندان زنده به دنیا آمده ،شمار فرزندان در
حال حاضر زنده.

 )2مشخّ صههای فرهنگي

تقديرگرايي در رفتار باروري ،نگرش نسبت به منافع فرزندان،
گرايش به ترجيح جنسي ،پايبندی به ارزشهای خانوادهی
بزرگ ،نسبت فامیلی زن با همسر ،استقالل زنان در خانواده،
نگرش نسبت به اشتغال زنان در ف ّعالیتهای خارج از منزل.

متغيّر وابسته:
تمايالت فرزندآوري

سؤال :آیا به جز فرزندانی که دارید ،تمایل دارید فرزند
دیگری به دنیا بیاورید؟
 : 0بلی
 :1خیر

در پیمایش باروری مهاباد ( )1391پرسش نامهي تحقيق از چهار بخش
تشكيل شده بود؛ بخش ا ّول دربرگيرندهي ا ّطالعات بارداري و شيردهي زنان،
بخش د ّوم شامل سؤاالت مرتبط با تنظيم خانواده ،بخش س ّوم دربر گیرندهی
سؤاالت مرتبط با نگرش زنان نسبت به تنظيم خانواده ،ايدهآلها و تمایالت
فرزندآوري زنان و بخش چهارم به مشخّ صات پاسخگويان اختصاص يافته
بود .بخشي از سؤاالت پرسشنام ه با پرسشهای پيمايش گذار باروري در
ايران ) ،(IFTSپيمايش جمعيّت و سالمت )(DHSو پيمايش باروری در
شهرستان اروميه مشترك است (عبّاسی شوازی و حسینی  .)1387بنابراین ،روایی

شاخصهای فرهنگی مثل تقدیرگرایی در رفتار باروری ،نگرش نسبت به
منافع فرزندان ،گرايش به ترجيح جنسي ،پايبندی به ارزشهای خانوادهی
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بزرگ ،استقالل زنان در خانواده و نگرش نسبت به اشتغال زن در ف ّعالیتهای
خارج از منزل پیشتر از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجيده شده است.1
زنان واقع در سنین تولید مثل ،از نظر توانايي زایش در یک دستهبندی
ک ّلی به دو گروه عمده تقسیم میشوند :زنان عقیم یا نابارور و زنان بارور یا
توانمند براي فرزندآوری .در این مقاله ،تمایالت فرزندآوری زنانی بررسی
خواهد شد که در زمان پیمایش ،توان فرزندآوری داشتهاند .بنابراین ،از
مجموع پرسشنامههای گردآوری شده ،تنها ا ّطالعات  666زن 15 -49
سالهی همسردار تجزیه و تحلیل شده است .پردازش و تجزیه و تحلیل دادهها
با استفاده از نرمافزار 20SPSSانجام شد .در ارائهی یافتهها ،ابتدا ویژگیهای
زنان و تمایالت فرزندآوری آنها بر حسب مشخّ صههای اقتصادی ـ اجتماعی،
جمعیّتی و فرهنگی بررسی خواهد شد .سپس ،به منظور تعیین تأثیر هر یک

از متغیّرهای مستقل بر متغیّر وابسته از تکنیک رگرسیون لجستیک استفاده

میشود.

 -1برای آگاهی بیشتر دربارهی چگونگی تهیّهی این شاخصها و و روایی آنها رجوع کنید به
عبّاسی شوازی و حسینی ( )1387و حسینی (.)1387
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 -1-4تمایالت فرزندآوری

زناني كه امكان فرزندآوری دارند بر حسب تمایالت فرزندآوری به
سه گروه تقسیم میشوند :زناني که عالوه بر فرزندانی که تا زمان بررسی
داشتهاند ،نمیخواهند فرزند دیگری داشته باشند؛ زناني که میخواهند به
زودی یعنی در طول دو سال آینده 1فرزند دیگری داشته باشند و زناني که
بچهدار شوند .شکل شمارهي ،1
تمایل دارند از بعد از دو سال پس از تحقيق ّ
توزیع زنان را بر حسب وضعیّت عقیمی و تمایالت فرزندآوری آنها نشان

میدهد.

شکل  .1توزیع زنان بر حسب وضعیّت عقیمی و تمایالت فرزندآوری
تمامی زنان همسردار
 700نفر

بارور

عقیم یا نابارور هستند
 34نفر

 666نفر

در آینده فرزند دیگری میخواهند*
 140نفر  21درصد

 140نفر 21 /درصد
* بعد از دو سال فرزند دیگری میخواهد.

بسودی فرزند دیگری میخواهند**

 117نفر  17/6 /درصد

فرزند دیگری نمیخواهند
 409نفر 61/4 /درصد
**

در دو سال آینده فرزند دیگری میخواهد.

توجه به زمان انجام پیمایش باروری مهاباد (فروردین  ،)1391این گروه از زنان كساني
 - 1با ّ
را در بر میگیرد که اظهار کردهاند تا فروردین  1393میخواهند فرزند دیگری به دنیا بیاورند.
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 -4يافتههاي تحقیق
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از مجموع زنان بررسی شده 4/9 ،درصد عقیم یا نابارور بودهاند .بنابراین،
نسبت درصد زنانی که در زمان بررسی امكان باروری داشتهاند معادل 95/1
درصد است .بر اساس ا ّطالعات مندرج در شکل شمارهي  ،1در پاسخ به
این پرسش که «آیا تمایل دارید عالوه بر فرزندانی که اآلن (زمان بررسی)
دارید ،فرزند دیگری به دنیا بیاورید؟» كمتر از  39درصد زنان اظهار کردهاند
که میخواهند در آینده فرزند دیگری داشته باشند .در این میان 21 ،درصد را
آنهایی در بر میگیرند که بیش از دو سال زمان را برای داشتن فرزند بعدی
اعالم کردهاند .به این ترتیب ،میتوان امیدوار بود که اگر این زنان بر قصد
خود باقی بمانند ،تنها  17/6درصد زنانی که در زمان پیمایش باروری مهاباد
امكان فرزندآوری داشتهاند ،در طول دو سال پس از زمان بررسی یعنی تا
بچهدار شوند.
ّ 1393
جدول شمارهي  2تمایالت فرزندآوری زنان را بر حسب شمار فرزندان
در حال حاضر زندهی آنها نشان میدهد .در مجموع ،میتوان گفت که بیشتر
پاسخگویان تمایلی به داشتن فرزندی دیگر عالوه بر فرزندانی که در زمان
بررسی داشتهاند ندارند ،هرچند زنان بدون فرزند یا صاحب یک فرزند ،بیش
از دیگر زنان تمایل خود را برای داشتن فرزندی دیگر اظهار کردهاند32/2 .
درصد زنانی که فرزندی نداشته یا یک فرزند داشتهاند ،اعالم کردهاند که
بچهدار شوند ،ولی این نسبت در میان زناني كه
قصد دارند در دو سال آینده ّ
بیش از سه فرزند داشتهاند ،تنها  3/5درصد بوده است.
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تمایالت فرزندآوری

شمار فرزندان در
حال حاضر زنده

فرزند دیگری
نم یخواهند

فراوانی

فراوانی
نسبی

به زودی م یخواهند
بچ هدار شوند
ّ

فراوانی

فراوانی
نسبی

م یخواهند بعداً
بچ هدار شوند
ّ

فراوانی

جمع

فراوانی
نسبی

بدون فرزند یا
دارای یک فرزند

116

39/3

95

32/2

84

28/5

295

 2تا  3فرزند

244

77/7

20

6/4

50

15/9

314

بیش از  3فرزند

49

86/0

2

3/5

6

10/5

57

زنانی که فرزندی نداش��ته یا یک فرزند داش��تهاند ،در میان س��ه طبقهی
تمایالت فرزندآوری ،به نس��بت مس��اوي توزیع شدهاند؛ هرچند بیشتر آنها
( 39/3درصد) اعالم کردهاند که فرزند دیگری نمیخواهند .این ش��رایط در
مورد دیگر طبقات ش��مار فرزندان در حال حاضر زنده نیز صدق میکند؛ به
طوری که بیشتر زنان صاحب دو تا سه فرزند ( 77/7درصد) و یا بیش از سه
فرزند ( 86درصد) نیز اعالم کردهاند که تمایلی به داشتن فرزند دیگر ندارند.
ّ
مشخصههای فرهنگی
 -2-4مشخصههاي تمایالت فرزندآوری بر حسب

جدول شمارهي  3تمایالت فرزندآوری زنان را بر حسب مشخّ صههای
فرهنگی آنها به تصویر میکشد .نتایج آزمونهای آماری نشان میدهد که
به جز متغیّر نگرش نسبت به ارزشهای خانوادهی بزرگ ،تمامی متغیّرها
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از لحاظ آماری رابطهای معنیدار با متغیّر وابسته دارند .نتایج نشان میدهد

که استقالل زنان در جنبههای مختلف تصمیمگیری در خانواده ،در تمایالت
باروری زنان تأثير زیادی ميگذارد .زنانی که در تصمیمگیریهای خانواده
استقالل بیشتری دارند در مقایس ه با سایر زنان به نسبت بیشتری تمایل به
فرزندآوری ندارند .ضریب همبستگی مشاهده شده بین گرایش به ترجیح
متوسطی به
جنسی و تمایالت فرزندآوری پایین است ،ا ّما زنانی كه گرایش
ّ
ترجیح جنسی دارند بیشتر از دیگران تمایل دارند که در دو سال آینده فرزند
دیگری داشته باشند .بر اساس ا ّطالعات مندرج در جدول شمارهي  ،3نسبت
چشمگيري از زنانی که منافع فرزندان را كمتر از هزینههای آنها ارزیابی
میکنند و بر این باورند که فرزندان در شرایط کنونی بیشتر بر والدین هزینه
بچهدار شوند.
تحمیل میکنند ،تمایل ندارند در آینده ّ
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تمایالت فرزندآوری
ّ
مشخ صهها

سطوح
متغ ّی ر

فرزند دیگری م یخواهند
در دو سال آینده
فرزند دیگری
م یخواهند

استقالل زنان

گ رایش
به ترجیح
جنسی

نگرش
نسبت
به منافع
فرزندان

تقدیرگ رایی
در رفتار
باروری

بعد از دو سال ،فرزند
دیگری م یخواهند

فرزند دیگری

جمع

نم یخواهند

کم

17/8

44/4

37/8

100/0

متو ّسط

17/6

19/6

62/8

100/0

زیاد

17/3

21/1

70/5

100/0

آزمون
آماری

Sig = 0/0005

= Cramer’s V
0/248

χ2 = 41/022

کم

14/9

20/8

64/4

100/0

متو ّسط

22/0

19/6

58/4

100/0

زیاد

11/3

24/6

64/1

100/0

آزمون
آماری

Sig = 0/042

= Cramer’s V
0/086

χ2 = 9/888

کم

19/2

17/8

63/0

100/0

متو ّسط

14/6

29/9

55/6

100/0

زیاد

9/1

30/3

61/6

100/0

آزمون
آماری

Sig = 0/007

= Cramer’s V
0/103

χ2 =14/140

کم

4/4

24/4

71/1

100/0

متو ّسط

21/3

14/9

63/8

100/0

زیاد

17/0

24/0

59/0

100/0

آزمون
آماری

Sig = 0/010

= Cramer’s V
0/141

χ2 =13/317
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مشخصههای فرهنگی
جدول  .3تمایالت فرزندآوری زنان بر حسب
ّ
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تمایالت فرزندآوری
ّ
مشخ صهها

سطوح
متغ ّی ر

فرزند دیگری م یخواهند
در دو سال آینده
فرزند دیگری
م یخواهند

نگرش
نسبت به
اشتغال زنان

پایبندی به
ارزشهای
خان وادهی
بزرگ

نسبت
فامیلی با
همسر

بعد از دو سال ،فرزند
دیگری م یخواهند

فرزند دیگری

جمع

نم یخواهند

منفی

23/2

19/4

57/4

100/0

میانهرو

15/3

19/8

64/9

100/0

مثبت

10/0

29/0

61/0

100/0

آزمون
آماری

Sig = 0/008

Cramer’s V =0/102

χ2 =13/835

کم

18/2

20/2

61/5

100/0

متو ّسط

17/8

19/3

62/9

100/0

زیاد

12/5

33/9

53/6

100/0

آزمون
آماری

Sig = 0/166

Cramer’s V
=0/070

χ2 =6/478

غیرخویشاوند

21/0

20/5

58/5

100/0

خویشاوند

11/7

21/9

66/4

100/0

آزمون
آماری

Sig = 0/010

= Cramer’s V
0/118

χ2 =9/308

بررسی تمایالت فرزندآوری زنان بر حسب گرایش به تقدیرگرایی در
رفتار باروری بیانگر آن است که در میان زنانی که در تصمیمگیریهای
باروری كمتر تقدیرگرا هستند ،درصد چشمگيري اظهار کردهاند که تمایل
ندارند در آینده فرزند دیگری داشته باشند .در مقابل 41 ،درصد زنانی که
در سطح باالیی از تقدیرگرایی در رفتار باروری قرار دارند ،اظهار کردهاند
که میخواهند دستکم در دو سال آینده فرزند دیگری به دنیا بیاورند.
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مؤلّفههای فرهنگی مؤثّر در تمایالت فرزندآوری زنان است .اصوالً انتظار
میرود زنان بر حسب نگرش نسبت به اشتغال زنان در ف ّعالیّتهای خارج از

منزل ،تمایالت فرزندآوری متفاوتی داشته باشند .آمارهی کای اسکور و سطح
معنیداری این انتظار را تأييد ميكند 42/6 .درصد زنانی که نگرش منفی
نسبت به اشتغال زنان در ف ّعالیّتهای خارج از منزل دارند ،اظهار کردهاند

که تمایل دارند دستکم در دو سال آینده فرزند دیگری به دنیا بیاورند .در
متوسط به باال
مقابل ،نسبتهای متناظر در میان زنانی که نگرشي در حدّ
ّ
نسبت به مشارکت زنان دارند ،كمتر از  40درصد است .همچنین نتایج نشان
میدهد که اگرچه بر خالف انتظار رابطهی بین متغیّر پایبندی به ارزشهای

خانوادهی بزرگ با تمایالت فرزندآوری از لحاظ آماری معنیدار نیست ،ا ّما

بیش از  46درصد زنانی که پایبندی بیشتری به ارزشهای خانوادهی بزرگ
دارند ،تمایل دارند دستکم در دو سال آینده فرزند دیگری داشته باشند.
اصوالً انتظار میرود تمایالت فرزندآوری در میان زنانی که با همسرشان
نسبت فامیلی دارند بيشتر از آنهایی باشد که غیرخویشاوندند ،اما مطابق
جدول شمارهي  3نتايج برخالف انتظار است .آمارهی کای اسکور نشان
میدهد که تفاوتهای مشاهده شده تصادفي نبوده و از نظر آماری معنیدار
است .نسبت درصد زنانی که با همسرشان رابطهی خویشاوندی دارند و
نمیخواهند در آینده فرزند دیگری داشته باشند ( 66/4درصد) به مراتب
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نگرش نسبت به اشتغال زنان در ف ّعالیّتهای خارج از منزل یکی دیگر از
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بيشتر از آنهایی است که غیرخویشاوندند ( 58/5درصد).
ّ
مشخصههاي اقتصادی ـ اجتماعی و جمع ّيتي
 -3-4تمایالت فرزندآوری بر حسب

جدول شمارهي  ،4توزیع تمایالت فرزندآوری زنان را بر حسب
ویژگیهای اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیّتی آنها نشان میدهد .آمارهی کای
اسکور و سطح معنیداری آن حاكي است که تفاوتهای مشاهده شده در

تمایالت فرزندآوری زنان بر حسب ویژگیهای اقتصادی ـ اجتماعی و
جمعیّتی آنها ،به استثنای وضعیّت اشتغال زنان و شمار فرزندان زنده به
دنیا آمده ،در سایر موارد از نظر آماری معنیدار است .بر اساس ا ّطالعات
مندرج در جدول شمارهي  ،4تمایالت فرزندآوری زنان بر حسب سن به
هنگام بررسی و تع ّلق زنان به گروههای همدورهی ازدواجی متفاوت است.
از طرفی ،تمایل به فرزندآوری پيرو افزایش سن کاهش مییابد .کمی بیش
از  70درصد زنانی که بین  15-24سال سن دارند گفتهاند که میخواهند
در آینده فرزند دیگری ،عالوه بر فرزندانی که در زمان بررسی داشتهاند،
داشته باشند .از  25سالگی به بعد ،با افزایش سن بر نسبت درصد زنانی که
نمیخواهند فرزند دیگری داشته باشند افزوده میشود .از سوی دیگر ،نسبت
درصد زنانی که نمیخواهند فرزند دیگری داشته باشند در میان گروههای
همدورهی ازدواجی دههی  1360و  1370به ترتیب و به مراتب بيشتر از
نسبت متناظر در میان زنانی است که در دههی  1380ازدواج کردهاند .این
یافتهها گوياي این واقعیّتاند که زنان مسنتر و آنهایی که به گروههای
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نظرشان را به دنیا آورده و به ایدهآلهای خود در مورد شمار فرزندان دست
یافتهاند.
نتایج به دست آمده دربارهی تمایالت فرزندآوری زنان بر حسب وضع
سواد و سطح تحصیالت آنها برخالف انتظار است؛ اصوالً ،انتظار ميرود
که تمایالت فرزندآوری در میان زنان باسواد كمتر از زنان بیسواد باشد ،اما
براساس ا ّطالعات جدول شمارهي  4حدود  77درصد زنان بیسواد تمایل
ندارند که فرزند دیگری داشته باشند .در مقابل ،بیش از  42درصد زنانی که
تحصیالت فوق دیپلم و باالتر دارند گفتهاند که قصد دارند در آینده فرزند
دیگری به دنیا بیاورند .ممكن است اين امر ناشی از این واقعیّت باشد که
بيشتر زنان بیسواد در سنین پایینتری ازدواج کرده و به گروههای همدورهی
ازدواجی قدیمیتر تع ّلق دارند و برعكس زنان با تحصیالت فوق دیپلم و
باالتر بيشتر کسانی هستند که در سالهای اخیر ازدواج کرده و كمتر از 30
توجه به اینکه هنوز به شمار فرزندان ایدهآل خود
سال سن دارند .در نتیجه ،با ّ
دست نیافتهاند ،انتظار میرود همچنان خواستار فرزندآوری باشند .بررسی
ّ
تمایالت فرزندآوری زنان بر حسب
محل تولّد آنها نشان میدهد که زنان
با خاستگاه شهری در مقایسه با زنان با خاستگاه روستایی ،تمایل كمتری به
فرزندآوری حتّی در طول دو سال پس از بررسی دارند .وضعیّت زنده ماندن

نوزادان زنده به دنیا آمده یکی از عوامل جمعیّتشناختی مؤثّر در تقاضا برای
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فرزندآوری میباشد .وقتی کودکی در خانوادهای فوت میکند ،والدین سعی
میکنند تا با فرزندآوری دوباره فرزندان دیگری را جایگزین کنند .نتایج به
دست آمده انتظارات تحقیق را تأييد ميكنند .بیش از  81درصد زنانی که
سه فرزند و بیشتر داشتهاند ،تمایلی ندارند که در آینده فرزند دیگري داشته
باشند .حدود  4درصد این زنان اظهار داشتهاند که میخواهند در طول دو
بچهدار شوند.
سال آینده ّ

مشخصههای اقتصادی اجتماعی و جمع ّیتی
جدول  .4تمایالت فرزندآوری زنان بر حسب
ّ
تمایالت فرزندآوری
فرزند دیگری م یخواهند
ّ
مشخ صهها

سطوح متغ ّی ر

در دو سال

آینده فرزند
دیگری

م یخواهند

سن هنگام
بررسی

گروه
ه مدورهی
ازدواجی

بعد از دو سال،
فرزند دیگری

فرزند دیگری
نم یخواهند

جمع

م یخواهند

كمتر از  25سال

29/9

40/2

29/9

100/0

25-34

23/9

19/3

56/8

100/0

35-44

6/5

13/9

79/6

100/0

 45و باالتر

0/00

9/4

90/6

100/0

آزمون آماری

Sig = 0/0005

Cramer’s V
= 0/299

χ2 = 119/094

دههی  1360و قبل

1/5

7/7

90/8

100/0

دههی 1370

10/4

15/8

73/9

100/0

دههی 1380

30/5

31/2

38/3

100/0

آزمون آماری

Sig = 0/0005

Cramer’s
V = 0/316

χ2 = 132/859
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فرزند دیگری م یخواهند
ّ
مشخ صهها

سطوح متغ ّی ر

در دو سال

آینده فرزند
دیگری

م یخواهند

وضع س واد
و سطح
تحصیالت

وضعی ّت
اشتغال

خاستگاه
شهری
یا روستایی

شمار فرزندان
زنده به دنیا
آمده

بعد از دو سال،
فرزند دیگری

فرزند دیگری
نم یخواهند

جمع

م یخواهند

ب یس واد

7/4

15/7

76/9

100/0

ابتدایی

14/4

23/0

62/6

100/0

راهنمایی و متو ّسطه

25/1

21/2

53/7

100/0

فوقدیپلم و باالتر

21/1

21/1

57/9

100/0

جمع

Sig = 0/0005

Cramer’s
V = 0/135

χ2 = 24/255

شاغل

23/4

20/2

56/4

100/0

غیرشاغل

16/6

21/2

62/2

100/0

آزمون آماری

Sig = 0/272

Cramer’s
V = 0/063

χ2 = 2/607

روستا

23/4

21/6

54/9

100/0

شهر

9/6

20/2

70/2

100/0

آزمون آماری

Sig = 0/0005

Cramer’s
V = 0/190

χ2 =24/109

بدون فرزند

0/00

100/0

0/00

100/0

 1تا  2فرزند

17/5

20/3

62/1

100/0

 3فرزند و بیشتر

17/7

21/3

61/0

100/0

آزمون آماری

Sig = 0/105

Cramer’s
V = 0/076

χ2 =7/649
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تمایالت فرزندآوری
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تمایالت فرزندآوری
فرزند دیگری م یخواهند
ّ
مشخ صهها

سطوح متغ ّی ر

در دو سال

آینده فرزند
دیگری

م یخواهند

شمار فرزندان
درحال حاضر
زنده

بعد از دو سال،
فرزند دیگری

فرزند دیگری
نم یخواهند

جمع

م یخواهند

 1تا  2فرزند

16/9

19/8

63/3

100/0

 3فرزند و بیشتر

4/3

14/2

81/5

100/0

آزمون آماری

Sig = 0/0005

Cramer’s
V = 0/256

χ2 =87/321

در مجموع ،نتایج تحلیلهای دو متغیّره حاكي است که زنان بررسی شده

بر حسب مشخّ صههای اقتصادی ـ اجتماعی ،جمعیّتی و فرهنگی تمایالت
فرزندآوری متفاوتی دارند و در بيشتر موارد تفاوتها از نظر آماری معنیدار

است .بنابراین ،میتوان گفت نبود تمایل به فرزندآوری در میان زنان با
ویژگیهای مختلف اقتصادی ـ اجتماعی ،جمعیّتی و فرهنگی متفاوت است.
 -4-4تحلیل چند متغ ّیره

توجه به نتایج به دست آمده ،سؤال این است كه نقش عوامل فرهنگی
با ّ
در پیشبینی احتمال نبود تقاضا برای فرزندآوری چیست؟ با کنترل تأثیر
مشخّ صههای اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیّتی ،چه تغییری در رابطهی میان

عوامل فرهنگی و تمایالت فرزندآوری زنان به وجود میآید؟ به منظور

بچه بر اساس طبقات
بررسی چگونگي تغيير احتمال نبود تمایل به داشتن ّ
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دو وجهی) ،از تکنیک رگرسيون لجستيک استفاده شد .در این مرحله ،به

دلیل هم ّ
خطی و همبستگی به نسبت باال بین شماری از متغیّرهای پیشبین،

تصمیم بر آن شد تا متغیّرهای نگرش نسبت به منافع فرزندان ،پایبندی به
ار زشهای خانوادهی بزرگ و شمار فرزندان زنده به دنیا آمده در تحلیل

رگرسیونی وارد نشود .مدلهاي مطرح شده ،احتمال پيشبيني هر يک از
متغيّرهاي مستقل را در مورد تمایل نداشتن زنان به فرزندآوری نشان ميدهد
(جدول شمارهي  .)5در مدل ا ّول ،متغيّرهای فرهنگی وارد تحلیل رگرسیونی
شدند .سپس ،متغيّرهاي اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیّتی به ترتيب وارد

مدلهاي د ّوم و س ّوم شدند تا تأثير همزمان متغيّرهاي فرهنگي ،جمعیّتی و
اقتصادی ـ اجتماعی ارزيابي شود .جدول شمارهي  5کسرهای برتری 1به

دست آمده از رگرسیون لجستیک را نشان میدهد.
در مدل ا ّول ،تأثیر همزمان متغيّرهاي استقالل زنان ،گرايش به ترجيح

جنسي ،تقديرگرايي در رفتار باروري ،نگرش نسبت به اشتغال زنان و نسبت
فامیلی با همسر (ازدواج خویشاوندی) بر نبود تمایل به فرزندآوری بررسی
شده است .همانطور که مشاهده ميشود ،از میان مجموع عوامل فرهنگی
وارد شده در مدل رگرسیونی ،دو متغيّر تقديرگرايي در رفتار باروری و ترجيح

جنسي تأثیر معنیداری در احتمال نبود تمایل به فرزندآوری در میان زنان
1- Odds ratio
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توجه به سطح سنجش متغیّر وابسته (اسمی
هر يک از متغيّرهاي مستقل ،با ّ

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال پانزدهم  /شماره  / 58زمستان 1391

ندارند .به بيان ديگر ،قرار گرفتن در هیچ یک از طبقات دو متغیّر فوق احتمال

توقّف فرزندآوری را تغيير نميدهد .کسر برتري متغيّر استقالل زنان بيانگر

آن است که تغيير آن در جهت موافق با متغيّر وابسته است ،بدين معني که با

افزایش استقالل زنان ،احتمال تمایل نداشتن به فرزندآوری افزايش مییابد.
متوسط و زیاد دارند به ترتیب  2/41و 3/55
به بیان دیگر ،زناني كه استقالل
ّ
برابر بیشتر از زناني كه استقالل کم دارند ،احتمال دارد که نخواهند فرزند
دیگری داشته باشند .همچنین ،تمایل نداشتن به فرزندآوری در میان زنانی که
نسبت به اشتغال زنان در ف ّعالیّتهای خارج از منزل نگرش معتد ل و مثبت
دارند ،بیشتر از زنانی است که مخالف اشتغال زنان در ف ّعالیّتهای خارج

از منزل میباشند .نسبت فامیلی زن با همسر عاملی تأثیرگذار در احتمال
تمایل نداشتن به فرزندآوری است .احتمال تمایل نداشتن به فرزندآوری
در میان زنانی که با همسرشان نسبت فامیلی دارند ،كمتر از زنانی است که
غیرخویشاوندند .کسر برتری متغیّر نسبت فامیلی زن با همسر نشان میدهد
که آن دسته از زنانی که با خویشاوند خود ازدواج کردهاند 29/5 ،درصد کمتر
از زنانی که با همسرشان نسبت فامیلی ندارند ،احتمال دارد که تمایلی به
داشتن فرزند بیشتر نداشته باشند.
در مدل د ّوم ،متغیّرهای تحصیالت ،وضعیّت اشتغال و خاستگاه شهری

یا روستایی (بر حسب ّ
محل تولّد) نيز وارد تحليل رگرسيوني شدند .با ورود
این متغیّرها ،ازدواج خویشاوندی رابطهی معنیدار خود را با متغیّر وابسته از
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تقدیرگرایی باالیی در تصمیمگیریهای باروریشان دارند ،حدود  51درصد
کمتر از زنانی است که كمتر تقدیرگرا هستند .مفهوم مخالف آن این است که
تمایل به فرزندآوری در میان زنانی با سطح باالیی از تقدیرگرایی در رفتار
باروری بیشتر از زنانی است که در تصمیمگیریها و رفتارهای باروریشان
كمتر تقدیرگرا میباشند .متغیّرهای فرهنگی دیگر از لحاظ داشتن رابطهی
معنیدار در مقایسه با مدل ا ّول بدون تغییر باقی ماندهاند ،هرچند که از مقدار
کسرهای برتری آنها کاسته شده است.
بررسی تأثیر همزمان مشخّ صههای فرهنگی و ویژگیهای اقتصادی ـ
اجتماعی زنان بر تمایل نداشتن به فرزندآوری نشان میدهد که در کنار
ویژگیهای فرهنگی ،سواد و تحصیالت تأثیر معنیداری در پیشبینی احتمال
تمایل نداشتن به فرزندآوری دارند .وضعیّت اشتغال زنان تنها متغیّری است

که تأثیر تعیینکنندهی معنیداری در پیشبینی کسر برتری متغیّر وابسته ندارد.

به بیان دیگر ،با افزایش سطح تحصیالت زنان ،احتمال نبود تمایل به داشتن
فرزند افزایش مییابد ،هرچند در میان زنان با تحصیالت فوق دیپلم و باالتر
این رابطه معنیدار نیست .نتایج همچنین نشان میدهد که احتمال تمایل
نداشتن به فرزندآوری در میان زنان متولّد شهر  29/5درصد كمتر از زنانی
است که خاستگاه روستایی دارند.
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دست داد .در مقابل ،احتمال تمایل نداشتن به فرزندآوری در میان زنانی که
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جدول  .5پیشبینی احتمال تمایل نداشتن به فرزندآوری در میان زنان ُکرد همسردار 15-49
سالهی شهر مهاباد با استفاده از ُمدل رگرسیون لجستیک
مدل 1

متغ ّي ر مستقل

Sig

مدل 2

)Exp(B

Sig

مدل 3

)Exp(B

Sig

)Exp(B

کم (مرجع)
استقالل زنان

متو ّسط

**

2/413

**

2/248

**

2/033

زیاد

**

3/554

**

2/471

**

2/644
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گ رایش به
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ns

0/694

ns

0/659

زیاد
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1/006

ns

0/775

ns

0/601

کم (مرجع)
تقدیرگ رایی در
رفتار باروری

نگرش نسبت
به اشتغال زنان

نسبت فامیلی
با همسر

متو ّسط

ns

0/719

ns

0/660

ns

0/770

زیاد

ns

0/589

*

0/493

ns

0/552

منفی
(مرجع)
میانهرو

*

1/449

*

1/440

*

1/460

مثبت

*

1/366

*

1/146

ns

1/100

غیرخویشاوند
(مرجع)

خویشاوند

*

0/705

ns

0/878

ns

1/091

ب یس واد
(مرجع)
وضع س واد
و سطح
تحصیالت

ابتدایی

*

راهنمایی و
متو ّسطه

فوقدیپلم و
باالتر
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فرهنگ و فرزندآوری :بررسی تمایالت باروری زنان کرد

متغ ّي ر مستقل

Sig

مدل 2

)Exp(B

Sig

)Exp(B

)Exp(B

Sig

روستا
(مرجع)

خاستگاه

شهر

0/705

*

ns

0/780

غیرشاغل
(مرجع)

وضعی ّت
اشتغال

ns

شاغل

0/810

ns

1/031

كمتر از
 25سال
(مرجع)
25-34

**

1/751

35-44

**

3/635

 45و باالتر

**

5/128

سن در هنگام
بررسی

تعداد فرزندان
در حال حاضر
زنده

بدون فرزند
(مرجع)
 1تا 2
فرزند

**

3/491

 3فرزند و
بیشتر

**

4/726

مقدار ثابت

1/048 ns

2/ 589 ns

* 0/ 239

درصد درستی

62/9

63/7

71/9

Chi-Square

** 39/140

** 58/601

** 159/299

-2 Log Likelihood

911/279

891/819

791/120

Nagelkerk R Square

0/073

0/108

0/274

* :معنیدار در سطح 0/05

** :معنیدار در سطح 0/01
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در مدل س�� ّوم ،دو متغیّر س��ن زن در هنگام بررسی و شمار فرزندان در

حال حاضر زنده ب��ه عنوان متغیّرهای جمعیّتی که نقش کلیدی در تمایل یا

بيتمایلي زنان برای فرزندآوری دارند ،وارد تحلیل رگرسیونی شدند .با ورود
ای��ن دو متغیّر به تحلیل ،برخی از متغیّرهای فرهنگی و اقتصادی ـ اجتماعی
مثل تقدیرگرایی در رفتار باروری ،نس��بت فامیلی با همس��ر ،وضع سواد و

سطح تحصیالت زنان و خاستگاه که در مدل شمارهي  2تأثیر معنیداری در
پیشبینی احتمال تمایل نداشتن به فرزندآوری داشتند ،معنیداری خود را از
دس��ت دادند .با این وجود ،بعضی متغیّرهای فرهنگی مانند استقالل زنان و

نگرش نسبت به اشتغال زنان در ف ّعالیّتهای خارج از منزل همچنان رابطهی

معنیدار خود را حفظ کردهاند .در کنار مشخّ صههای اقتصادی ـ اجتماعی و
فرهنگی ،متغیّرهای جمعیّتی وارد شده در همهی سطوح رابطهی معنیداری
سن زنان ،احتمال
با متغیّر وابس��ته دارند .نتایج نش��ان میدهد که با افزایش ّ

بچه کاهش
تمایل نداش��تن به فرزندآوری افزایش و تمایل آنها به داش��تن ّ
مییاب��د .این نتایج در مورد متغیّر ش��مار فرزن��دان در قید حیات نیز صدق

میکند ،زیرا زنانی که در زمان بررسی سه فرزند و بیشتر داشتهاند 4/72 ،برابر

بچهدار شوند.
بیش از زنانی که فرزندی نداشتهاند احتمال دارد که نخواهند ّ

بهطور ک ّلی ،آنچه که از نتایج تحلیل چند متغیّره برمیآید این است

که متغیّرهای فرهنگی به تنهایی قادر به پیشبینی احتمال نبود تمایل به

فرزندآوری نیستند .مقدار آمارهی  Nagelkerk R Squareدر مدل شمارهي 1
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تمایالت فرزندآوری را تبیین میکنند .این امر دو دلیل عمده دارد؛  -1همهی
عوامل فرهنگی تبیینکنندهی تمایالت فرزندآوری تنها محدود به متغیّرهایی

نمیشود که در این مقاله به آنها پرداخته شده است؛  -2نمیتوان منکر
تأثیر تعیینکنندههای اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیّتی در کنار ویژگیهای

فرهنگی در تمایالت فرزندآوری زنان بود .مقدار

آمارهیNagelkerk R

 Squareدر مدلهای شمارههاي  2و  3نشان میدهد که در تبیین تمایالت
فرزندآوری زنان بررسی شده ،ترکیبی از مشخّ صههای اقتصادی ـ اجتماعی،
جمعیّتی و فرهنگی تبیین بهتری به دست میدهد ،ب ه طوری که در مدل س ّوم
مجموع متغیّرهای بررسی شده توانستهاند  27/4درصد تمایل نداشتن زنان

به فرزندآوری را تبیین کنند .این نتایج ،همسو با نتایجی است که حسینی

( ،)1387عباسی شوازی و حسینی ( )1387در آزمون فرضیههای رقیب برای
تبیین تفاوتهای قومی باروری در شهرستان ارومیه به دست آوردند .استدالل
آنها اين بود که اتّخاذ یک رویکرد ترکیبی برای تبیین رفتارهای باروری
گروههاي قومی ،تبیین بهتری در مقایسه با رویکرد همانندی مشخّ صهها و
تبیین هنجاری ـ فرهنگی به دست میدهد.
 -5نتيجهگيری و پيشنهادات

مطالعات مختلفی برای بررسی تمایالت فرزندآوری زنان در ایران
ن حال،
صورت گرفته است که همهی آنها به نتایجی مشابه رسیدهاند .با ای 
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( )0/073گویای آن است که مشخّ صههای فرهنگی تنها  7/3درصد تغییرات

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال پانزدهم  /شماره  / 58زمستان 1391

توجه به زمینههای متن ّوع قومی ـ فرهنگی در ایران و نیز این واقعیّت که
با ّ

گروههای قومی مختلف با پیشآمدگیهای متفاوت در معرض تأثیر نیروهای
نوسازی و توسعهی اقتصادی ـ اجتماعی قرار گرفتهاند ،انجام بررسیهای
زمینهای در بسترهای گوناگون اجتماعی ـ فرهنگی میتواند نتایج ارزشمندی
برای سیاستگذاریهای جمعیتی در مقیاس م ّلی و منطقهای به دست دهد.
رفتارهای باروری زنان بیش از آنکه تابع سیاستگذاریها باشد ،از زمینههای
اقتصادی ـ اجتماعی ،فرهنگی و جمعیّتی جامعه تأثیر میپذیرد .تجربهی
کاهش باروری در ایران در نیمهی دههی  1360و چهار سال قبل از اجرای

عملی ا ّولین برنامهی م ّلی تنظیم خانواده در بعد از انقالب اسالمی گواه
این ا ّدعاست .با وجود این ،به نظر میرسد عوامل قومی ـ فرهنگی نقش
تعیینکنندهای در تبیین تغییرات باروری و رفتارهای باروری زنان در مقایسه
با عوامل غیر فرهنگی داشته باشند .تجربهی همزمان کاهش باروری در
میان گروههای قومی یکسان با زمینهها و بسترهای اقتصادی ـ اجتماعی و
جمعیّتشناختی متفاوت مؤیّد این ا ّدعاست .بر این اساس ،نویسندگان مقاله
با تدارک یک رویکرد نظری و با تأکید بر نقش تعیینکنندهی عوامل فرهنگی
درصدد تبیین تمایالت باروری زنان ُکرد شهر مهاباد برآمدند.
برای اثبات این ا ّدعا که مشخّ صههای فرهنگی تعیینکنندهی تمایالت
فرزندآوری زنان است یا خیر ،ناگزیر اثر مشخّ صههای اقتصادی ـ اجتماعی و
جمعیّتی در رابطهی عوامل فرهنگی و تمایالت فرزندآوری کنترل شد .نتایج
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دارند ،تمایلی به داشتن فرزند در آينده ندارند .بررسی تمایالت فرزندآوری
زنان بر حسب شمار فرزندان در قید حیات نشان داد که  39/3درصد زنان
بدون فرزند یا صاحب یک فرزند 77/7 ،درصد زنان صاحب دو تا سه فرزند
و  86درصد زنان صاحب بیش از سه فرزند اظهار داشتهاند که نمیخواهند
فرزند دیگری داشته باشند .به بیان دیگر ،تنها  38/6درصد زنان تمایل
بچهدار شوند .از میان آنها  17/6درصد اعالم کردهاند که
دارند که در آینده ّ
میخواهند در دو سال آینده فرزند دیگری داشته باشند 6/4 .درصد این زنان
دو تا سه فرزند داشتند و  32/2درصد هم بدون فرزند یا صاحب یک فرزند
بودهاند 21 .درصد زنان نیز اعالم کردهاند که بعد از دو سال دیگر میخواهند
فرزند دیگری به دنیا بیاورند .عرفانی در بررسیهای خود در تهران به این
نتیجه رسید که  40درصد زوجین تهرانی قصد ندارند فرزند دیگری به دنیا
بیاورند .در میان پاسخگویان زوجهایی هم بودند که تحت هیچ شرایطی
عالقه به داشتن فرزند یا فرزند دیگر نداشتند و  34درصد تکفرزندها و 81
درصد دارندگان دو فرزند ،دیگر هیچ فرزندی نمیخواهند .این بررسی نشان
داد که زوجین حتّی در صورت داشتن شرایط ایدهآل زندگی هم راضی به
داشتن بیش از دو فرزند نیستند (عرفاني .)1392

تحلیلهای دو متغیّره نشان داد که زنان بر حسب مشخّ صههای اقتصادی

ـ اجتماعی ،فرهنگی و جمعیّتیشان ،تمایالت فرزندآوری متفاوتی دارند و
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نشان داد که  61/4درصد زنان واقع در سنین فرزندآوری كه امكان باروري
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در بيشتر موارد تفاوتها از نظر آماری معنیدار است .بهطور ک ّلی ،پایبندی
به ارزشهای خانوادهی بزرگ ،وضعیّت اشتغال زنان و شمار فرزندان زنده

به دنیا آمده تنها متغیّرهایی بودند که بر حسب آنها تفاوت معنیداری در
ن حال ،یکی از نتایج دور از
تمایالت فرزندآوری زنان مشاهده نشد .با ای 
انتظار در تحلیلهای دو متغیّره این بود که هر چند تمایالت فرزندآوری

زنان بر حسب وضع سواد و سطح تحصیالت از نظر آماری معنیدار است،
ا ّما توزیع نسبی زنان بر حسب تمایالت فرزندآوری در سطوح مختلف

تحصیلی برخالف انتظار است .اصوالً ،انتظار میرود تمایالت فرزندآوری
ی که حدود 77
در میان زنان باسواد كمتر از زنان بیسواد باشد .در حال 
درصد زنان بیسواد اظهار کردهاند که تمایلی ندارند فرزند دیگری داشته
باشند ،بیش از  42درصد زنانی که تحصیالت فوق دیپلم و باالتر دارند،
گفتهاند که قصد دارند در آینده فرزند دیگری به دنیا بیاورند .در تبیین این
نتایج میتوان گفت که عمدهي زنان بیسواد در سنین پایینتری ازدواج کرده
و به گروههای همدورهی ازدواجی قدیمیتر تع ّلق دارند .در مقابل ،زنان با
تحصیالت فوق دیپلم و باالتر بيشتر کسانی هستند که در سالهای اخیر
توجه به اینکه هنوز
ازدواج کرده و كمتر از  30سال سن دارند .در نتیجه ،با ّ
به شمار فرزندان ایدهآل خود دست نیافتهاند ،انتظار میرود همچنان خواستار
فرزندآوری باشند .یافتهها این ا ّدعا را تأیید میکند .مطابق این بررسی95/6 ،
درصد از زنان بیسواد و  62/4درصد زنان با تحصیالت ابتدایی 30 ،سال و
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کمتر از  30سال سن داشتهاند .همچنین 37 ،درصد زنان بیسواد و 46/7
درصد زنان با تحصیالت ابتدایی  3فرزند و بیشتر داشتهاند ،بنابراین طبیعی
است که نخواهند فرزند دیگری داشته باشند .در مقابل  90درصد زنان با
تحصیالت عالی کسانی بودهاند که دو فرزند و یا کمتر داشتهاند.
نتایج تحلیل چند متغیّره نشان داد که اگر چه بیشتر مشخّ صههای فرهنگی

تأثیر معنیداری در پیشبینی احتمال نبود تمایل به فرزندآوری دارند ،ا ّما سهم
این متغیّرها در تبیین تغییرات واریانس متغیّر وابسته چشمگير نبوده و تنها

 7/3درصد است .بررسی همزمان تأثیر مشخّ صههای فرهنگی ،اقتصادی ـ

اجتماعی و جمعیّتی در پیشبینی احتمال بيتمایلي به فرزندآوری نشان داد

که ترکیبی از مشخّ صههای فرهنگی ،اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیّتی نقش
تعیینکننده و معنیداری در پیشبینی احتمال تمایل نداشتن به فرزندآوری در

میان زنان دارند و ترکیبی از آنها در مجموع  27/4درصد واریانس تمایالت
فرزندآوری زنان را تبیین میکند .ب ه طور ک ّلی ،زنانی که در تصمیمگیریهای
خانوار استقالل بيشتری دارند ،نگرش متعادلتری نسبت به اشتغال زن در
ف ّعالیّتهای اقتصادی ـ اجتماعی خارج از منزل دارند ،بيشتر از  25سال سن

دارند و شمار فرزندان در حال حاضر زندهی آنها سه فرزند و بيشتر است،

بيشتر از زنان دیگر احتمال دارد که تمایل به فرزندآوری نداشته باشند .بر
ّ
مستقل معنیداری
اساس این یافتهها باید گفت که مشخّ صههای فرهنگی تأثیر
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در تمایالت فرزندآوری زنان -دستکم در نمونهی بررسی شده -ندارند.
بنابراین ،تبیین تمایالت فرزندآوری زنان در بسترهای گوناگون فرهنگی
توجه به زمینههای اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیّتی آنها نمیتواند تبیین
بدون ّ

درست و دقیقی از واقعیّت مطالعه شده به دست دهد .این یافتهها همسو

با نتایجی است که عباسی شوازی و حسینی در شهرستان ارومیه بهدست
آوردند .آنها نشان دادند که مشخّ صههای اقتصادی ـ اجتماعی زنان در مقایسه
با مشخّ صههای فرهنگی آنها کاهش بيشتری در باروری زنان ُکرد و تُرک
موجب میشوند (عباسي شوازي و حسيني  .)5-41 :1386سرایی نیز بر این باور
توجه به زمینههای گوناگون قومی ـ فرهنگی در جامعهی ایران
است که با ّ
و با در نظر گرفتن این واقعیّت که گروههای مذکور به شیوههای ناهمسانی

در معرض تأثیر نیروهای نوسازی و توسعهی اقتصادی ـ اجتماعی قرار

گرفتهاند ،انتظار میرود نیروهای نوسازی در بسترهای گوناگون فرهنگی
متفاوت عمل کنند (سرايي  .)37-60 :1385بر اساس این نتایج ،پیشنهاد میشود
که:
 )1به جای تکیهی ِ
صرف بر یک رویکرد نظری ،از یک رویکرد ترکیبی
برای تبیین رفتارها و تمایالت فرزندآوری افراد و خانوارها در بسترهای
گوناگون اجتماعی ـ فرهنگی در جامعهی ایران استفاده شود.
 )2مشخّ صههای فرهنگی افراد و خانوارها میانجی تأثیر نیروهای نوسازی
و مشخّ صههای اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیّتی آنها در رفتارها و تمایالت
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کیفی) به منظور آگاهی از زمینههای فرهنگی تغییرات جمعیّتی در بسترهای

گوناگون قومی ـ فرهنگی ضروری است.

توجه به زمینههای متن ّوع قومی ـ فرهنگی جامعهی ایران ،انجام
 )3با ّ
مطالعات زمینهای در بسترهای گوناگون فرهنگی ـ اجتماعی با هدف آگاهی
و شناخت از عوامل فرهنگی تغییرات جمعیّتی ،در اتّخاذ سیاستهای مناسب
مؤثری خواهد
و متناسب با زمینههای قومی ـ فرهنگی جامعهی ایران کمک ّ
بود.

توجه به رابطهی میان ساختار جمعیّتی زنان در دامنهی سنّی تولید
 )4با ّ

مثل و نیز شمار فرزندان در قید حیات آنها ،بستههای تشویقی موالید بایستی
معطوف به زوجهای جوان بدون فرزند یا صاحب یک فرزند باشد.
توجه به کاهش چشمگير تمایالت فرزندآوری زنان در جامعهی
 )5با ّ
بررسی شده و تأثیر آن در سطوح و روندهای باروری در آینده و در نتیجه
تغییرات در ساختار جمعیّت بررسی شده ،اتّخاذ تدابیری به منظور تسهیل

ازدواج و تشکیل خانواده و تشویق زوجهای جوان برای فرزندآوری یک
ضرورت مهم در جمعیّت بررسی شده ،میباشد.
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ش ترکیبی (ک ّمی و
فرزندآوریشان است .بنابراین ،انجام مطالعاتی با رو 
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