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چکیده
با گســترش فرایندهای مدرنیته بسیاری از جنبههای زندگی ازجمله نگرش خانوادههای ایرانی
به فرزندآوری تغییر کرده و کاهش محسوس در میزان باروری ،پدیدهی شایع درچند دههی اخیر
بوده است .هدف اصلی مقاله شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل است.
بررســی مســئله و کاربســت برنامههای اقتضایی برای جلوگیری از سالخوردگی جمعیت منطقهی
شهرستان اهر در سالیان آتی با توجه به پتانسیلهای طبیعی ،کشاورزی و صنعتی این منطقه اهمیت
مضاعفی دارد .دادههای این پژوهش در بین  760نفر از زنان متأهل  18تا  50سالهی شهرستان اهر
که با روش پیمایش و نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند ،انجام شده است .یافتهها
نشــان میدهد متوســط تعداد فرزند برای هریک از زنان  2/03فرزند اســت .با کنترل متغیر مدت
ازدواج ،مدلهای رگرســیون نشــان میدهد که تحصیالت زن ،تحصیالت پدر و ترجیح به داشتن
فرزند دختر در پایینبودن سطح باروری زنان و درمقابل ،تعداد برادر و خواهر ،خانهداربودن زنان
و انتخاب همسر از سوی والدین در باالبودن سطح باروری زنان مؤثر است .نتیجه آنکه بسترهای
اجتماعی سهگانهی اثرگذار در فرزندآوری عبارتاند از ویژگیهای خانوادهی پدری ،ویژگیهای
سنی و تحصیلی همسر و ویژگیهای زنان که با تغییر این بسترها تصمیم به فرزندآوری زوجین از
لحاظ تعداد ،فاصلهی بین موالید و حتی جنس فرزندان نیز تحت تأثیر قرار میگیرد .نتایج نشــان
میدهد ،رفتار باروری زنان یک رفتار فرهنگی شــکلگرفته طی دورههای زمانی مختلف اســت و
برای باالبردن تعداد فرزندان زنان باید از برنامههای بلندمدت که دوران کودکی ،دوران ازدواج و
زمان فعلی زنان را شامل میشود ،استفاده کرد.
واژگان كلیدی
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 .1مقدمه و بیان مسئله

باروری و فرزندآوری یکی از مقولههای مهم حوزهی جمعیتشناسی است و تحت تأثیر
عوامل متعدد جمعیتی ،اجتماعی ،اقتصادی جامعه (صادقی و سرایی )2 :1395 ،محور توسعهی
پایدار برای کشورهای با سطح باروری پایین محسوب میشود .فرزندآوری و تولد بر خالف آنکه
در ظاهر ،امر سادهای بهنظر میرسد ،مسئلهی پیچیدهای است که عوامل کمی و کیفی متعددی
در آن تأثیرگذار است (پیلتن و رحمانیان .)122 :1395 ،در خالل بحث فرزندآوری ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی این موضوع نیز بررسی میشود تا جایی که در بسیاری مواقع
ی زیستی ابعاد
به موضوع اصلی مباحث تبدیل میشود (عبدالهی و رحیمی .)36 :1396 ،این پدید ه 
مختلفی دارد که بعد اجتماعی آن شامل عوامل متعددی ازجمله زنان ،خانواده ،همسر آنها و حتی
جامعه و ترجیحات و نگرشهای حاکم بر فرزندآوری و بهخصوص تفسیر زوجها از باروری است
(سفیری ،کمالی و فرجی .)87 :1396 ،خانوادهها با توجه به ارزشی که برای وجود کودکان بهعنوان
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بهبوددهنده و تقویتکنندهی شبکههای اجتماعی والدین قائلاند ،به فرزندآوری اقدام میکنند
(.)Buhler, 2008: 569

در دهههای اخیر ،با گسترش فرایندهای مدرنیته بسیاری از جنبههای زندگی ازجمله
نگرش خانوادههای ایرانی در مورد فرزندآوری تغییر کرده است .ایران جزء کشورهایی است که
در چند ده هی اخیر در میزان باروری کاهش محسوسی داشته است .متوسط رشد ساالنهی
جمعیت ایران از  3/9درصد بین سالهای  1355تا  1365به  1/24درصد بین سالهای 1390
تا ( 1395مرکز آمار ایران )1395 ،کاهش یافته است .کاهش میزان باروری کل در سال  1359از 7
به حدود زیر  2در سالهای بعد از  1385مؤید این ادعاست (همان) که عوامل متعدد اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی موجب چنین تحولی شده است .این وضعیت دغدغههایی در مورد باروری و
فرزندآوری به وجود آورده و نگرانی در مورد آسیبهای سالخوردگی و نسبت وابستگی جمعیت
را افزایش داده است.
مدرنیتهی نوپا و وارداتی در تمام ساختارها و نهادها اثر گذاشته است (کاوهفیروز ،زارع و

جهانبخشگنجه120 :1396 ،؛ اوجاقلو و سرایی12 :1393 ،؛ جمشیدیها و همکاران .)184 :1392 ،رواج
شهرنشینی و سلطهی نخست شهری و شتاب در پویایی اجتماعی و جغرافیایی ،رفتار و اندیشهی
خانوادهها را تغییر داده است (منافیآذر و جاللیان .)1394 ،تغییرات شگرف در شیوههای اندیشیدن
و فهم ،نهادها و ایدئولوژیهای مسلط روابط اجتماعی و آیینهای فرهنگی الهامبخش زندگی
روزمره شده است (هاروی .)10 :1394 ،با دگرگونی ساختاری در سطح کالن همچون صنعتیشدن،
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شهرنشینی فزاینده و مانند آن ،دگرگونیهای ایدئولوژیکی در سطح کالن رخ داده و در سطح خرد
نیز خانوادهها خود را با سطح کالن انطباق دادهاند (اعزازی .)17 :1387 ،فرایند صنعتیشدن -که
کارکردهای اقتصادی خانوادهی سنتی را دگرگون کرده -در کاهش میزان تولیدمثل تأثیر عمدهای
گذاشتهاست (سفیری ،کمالی و فرجی .)86 :1396 ،برخی ،باروری بیشتر را موجب کاهش عرضهی
نیروی کار والدین قلمداد کردهاند ( )Guo & et al, 2017: 147و افزایش حجم خانوار و فرزندآوری
بیشتر را با فقر خانوار مترادف دانستهاند ( .)Libois & Somvill, 2017: 313درنتیجه ،خانواده نیز
پابهپای تحوالت اجتماعی متحول شده و پذیرش شکلهای جدید همزیستی ،خانوادههای زن و
شوهری بدون فرزند یا با فرزندان ازدواج نکرده به جای شکل سنتی خانواده نمود پیدا کرده است
(کاوهفیروز ،زارع و جهانبخشگنجه120 :1396 ،؛ کالنتری و همکاران)84 :1389 ،

در جامعهی ایرانی ،باورهایی راجع به سبک زندگی و زندگی ایدهآل در حال گسترش است که
فرزند کمتر را همراه با سعادتمندی و بهروزی بیشتر میبیند (عالمی .)8 :1397 ،بهنظر میرسد،
ل شده
پدیدهی کمفرزندی ،تکفرزندی یا بیفرزندی اکنون به شاخصی از زندگی مدرن تبدی 
است و بسیاری از زوجهای جوان از آن استقبال میکنند .این عامل باعث شده تا سن باروری
افزایش یافته و تمایل زوجین برای بچهدارشدن و مادربودن کاهش یابد (رستگارخالد ،محمدی و

ریاحی .)8 :1396 ،باالبودن هزینههای تشکیل و ادارهی خانواده -که به افزایش سن ازدواج و تأخیر
زمان باروری انجامیده است -گسترش وسایل و فنون جدید ضدبارداری ،بیثباتی خانوادهها،
ایدئولوژیهای جدید راجع به خانوادهها ،تالش زنان برای دستیابی به اشتغال و آزادی بیشتر نیز
در وقوع این امر دخیل بودهاند (بستان و همکاران )78 :1388 ،از پیامدهای محتمل این دگرگونی
کاهش سطح زادوولد است که عالوه بر تأثیر منفی در رشد جمعیت ،ساختار سنی جمعیت را به
سالخوردگی متمایل ساخته است.
با توجه به مباحث مطرح شده کاهش باروری در کل کشور پدیدهی شایعی است ،اما تمایل
به فرزند کمتر در شهرستان اهر (و در کل منطقهی ارسباران) طبق آمار موجود هشداردهنده
است .مطابق با تحقیقات قبلی (نوبخت و قاسمی اردهایی1391 ،؛ قاسمیاردهایی ،نوبخت و ثوابی)1393 ،

دربارهی فرزند دلخواه (ایدهآل) در بین زنان متأهل ساکن در شهرستان اهر ،بیش از  %90زنان
تعداد یک و دو فرزند را بهعنوان فرزند دلخواه انتخاب کردهاند؛ لذا شناسایی زمینههای اجتماعی
کاهش تمایل به فرزندآوری باتوجه به پتانسیلهای طبیعی ،کشاورزی و صنعتی شهرستان اهر
برای جلوگیری از سالخوردگی جمعیت در سالیان آتی اهمیت بیشتری مییابد .بررسی زمینههای
اجتماعی این مسئله و برنامهریزی مرتبط با آن میتواند نگرانی دربارهی آسیبهای سالخوردگی و
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وابستگی جمعیت در سالهای آتی را کاهش دهد .بنابراین سؤال اصلی مقاله این است« :زمینههای
اجتماعی تعیینکنندهی تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر کداماند»؟
 .2پیشینهی پژوهش

در دهههای اخیر ،تحقیقات متعددی در موضوع فرزندآوری و تعیینکنندههای تعداد فرزند
انجام شده است که هرکدام از زوایای خاصی این موضوع را ارزیابی کردهاند .در دهههای اول
انقالب ،همراستا با شعار «فرزند کمتر ،زندگی بهتر» محتوای کتابهای جمعیتی ،گرایش به فرزند
کمتر را تشویق میکردند .در برخی از این کتابها به صراحت نوشت ه شده است« :خوشبخت و
سعادتمند کودکی است که پدر و مادر او با فرزند کمتر محیط مناسبتری برای او فراهم کنند؛
تا آنچه در نهاد و سرشت او نهفته است ،شکوفا شود» (فیض .)166 :1396 ،لیکن با انتقال جمعیتی
کشور و نگرانیهای ناشی از سالخوردگی جمعیت ،سیاستهای کنترل جمعیت نقد و کنار گذاشته
شدند و متخصصان این رشته با آیندهنگری دربارهی اثرات سوء کاهش فرزندآوری آگاهی دادند.
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بنابراین بررسی عوامل مؤثر در تمایل به داشتن فرزند کمتر و برنامهریزی و اجرای سیاستهای
متناظر آنها اهمیت زیادی دارد .در سالهای اخیر تحقیقات و تجارب متعددی در اینباره به
ادبیات جمعیتشناسی افزوده شده است .برخی از این پژوهشها ،تعداد فرزند را ناشی از عوامل
غیراقتصادی دانست ه و بر اثرات انکارناپذیر عوامل اجتماعی تأکید کردهاند .در جدول شمارهی 1
به برخی از این تحقیقات اشاره میشود.

عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

جدول  .1گزیدهای از مطالعات انجامیافته در حوزهی فرزندآوری و تعیینکنندههای تعداد فرزند
پژوهشگر

عنوان

نتیجه

عباسیشوازی و
حسینی ()1388

تغییرات اندیشهاي و
تأثیر آن در رفتارهاي و
ایدهآلهاي باروري زنان
ترك و کرد

پیمایش در جامعهی زنان  15-49سالهی حداقل یکبار ازدواجکردهی
شهر ارومیه نشان داد :تغییرات اجتماعی و تحوالت خانواده در میان
گروههای قومی عمومیت دارد که مالزم با تغییر در نگرشها و ایستارهاي
مرتبط با ازدواج و فرزندآوري و درنهایت ،رفتار و ایدهآلهاي باروري
است .

هزارجریبی و
عباسپور ()1389

تاثير عوامل اجتماعي-
اقتصادي بر ميزان باروري
زنان (مطالعهی موردي:
شهر تبريز)

ميزان باروري زنان  15-45سالهی شهر تبریز با متغير «داشتن سابقهی
مرگ فرزند» رابطهاي مستقيم و با متغيرهای درآمد ،تحصيالت ،ميزان
استفاده از وسايل ضدبارداري و احساس داشتن تعداد فرزند ايدهآل
رابطهاي معکوس دارد.

مباشری و
همکاران ()1392

عوامل تأثیرگذار
در الگوی باروری
خانوادههای تکفرزند
و بدونفرزند شهرستان
شهرکرد

در بین زنان متأهلی که حداقل  2سال از ازدواجشان گذشته و فرزند
ندارند؛  3عامل افزایش هزینهها و فشار اقتصادی ،نبود حمایت رفاهی از
جانب دولت و نگرش غلط «داشتن فرزند بیشتر ،نشانهی فرهنگ اجتماعی
ضعیفتر است» از مهمترین عوامل مؤثر در فرزندآوری هستند.

قاسمیاردهایی و
همکاران ()1393

بررسی تطبیقی نگرش
زنان متعلق به نسلهای
مختلف در زمینهی سن
ازدواج و ترکیب خانواده

با پیمایش از زنان همسردار  15تا  50ساله در شهرهای تبریز و اهر که
دوران کودکی را در مقاطع  1350تا  1373گذراندهاند ،نگرش زنان
متعلق به نسلهای مختلف در زمینهی سن ازدواج و ترکیب خانواده تطبیق
داده شد .ویژگیهای تحصیلی و شغلی در بین نسلهای مختلف موجب
شکلگیری تفاوت فضای اجتماعی دوران کودکی آنهاست .نسلهای
مختلف برداشتهای متفاوتی از زمان شکلگیری خانواده ،ارزش فرزند،
تعداد فرزند و ترجیح جنسی فرزند دارند.

صادقی و سرایی
()1394

عوامل مؤثر در گرایش
به فرزندآوري زنان شهر
تهران

بین متغیر حمایتهاي اجتماعی و گرایش به داشتن فرزند دیگر رابطهی
معنادار بهدست آمد ،اما بین متغیر اشتغال زنان و پایگاه اقتصادي اجتماعی
خانواده و گرایش به داشتن فرزند دیگر رابطهی معناداري بهدست نیامد.
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پژوهشگر

عنوان

نتیجه

ارجمندسیاهپوش
و برومند ()1395

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

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

سفیری و
همکاران ()1396

بررسی جامعهشناختی
نگرش مثبت به فرزند
(مورد شهر ایالم)

نگرش مثبت به فرزندآوری در بین زنان همسردار 18تا  40سالهی شهر
ایالم در حد متوسطی قرار دارد .نقش منفی ماهواره در داشتن فرزندان
زیاد ،نقش مثبت تلویزیون در داشتن تعداد فرزندان زیاد ،نظر دیگران
نسبت به زن باردار و تعداد فرزندان زیاد ،نقش خانواده و اطرافیان در
دلسردکردن افراد ،وضعیت اشتغال پاسخگو و میزان صمیمیت با دیگران
بیشترین تأثیر را در نگرش به فرزندآوری دارد .یادگیری اجتماعی ،فشار
ی عوامل اجتماعی با میزان
هنجاری و شبکهی اجتماعی برای تبیین رابط ه 
نگرش مثبت به فرزند مناسب دانسته شد.

Buhler and
Philipov
)(2005

Social Capital Related to Fertility

حمایت از روابط بین فردی یکی از عوامل مهم در تمایل به باروری در
جوامع اروپای شرقی و مرکزی بهحساب میآیند.

Sobtka and et
)al (2010

Economic recession
and Fertility in
the Developed
World

در آمریکا افرادی که بیکاری ،کاهش دستمزد و ناثباتی شغلی را تجربه
میکنند ،باروری کمتری دارند .در دورهی رکود اقتصادی نرخ باروری
کاهش مییابد.

Balbo & Bar)ban (2014

Dose fertility
behavior spread
among fertility

ریسک فرزندآوری افراد بعد از بچهدارشدن دوستانشان افزایش مییابد
و تا حدود  2سال بعد به اوج میرسد ،زیرا تجربهی باروری یک دوست
منبع مهم یادگیری است.

Libois and
Somvill
)(2017

Fertility, household
size and poverty in
Nepal

رابطهی بین تصمیمات باروری خانوار و تغییرات در اندازه و ترکیب آنها
در نپال با دادههای سطح ملی نشان میدهد ،افزایش اندازهی خانوار به فقر
خانوار کمک میکند .کاهش باروری در خانوار ممکن است اثر مبهمی
در مصرف آن در سرانهی مصرف داشته باشد.

Adeeb Alam
and Portner
)(2017

Income Shocks,
Contraceptive Use,
and Timing of
Fertility

رابطهی شوکهای درآمدی و تصمیمات باروری در تانزانیا با دادههای
پانل نشان داد ،احتمال وقوع حاملگی و زایمان برای خانوارهایی که
شوک زراعی را تجربه میکنند بسیار پایینتر است .تصمیمات خانوار
در تغییرات رفتار باروری بیش از عواملی مانند وضعیت سالمت زنان،
مهاجرت ،ساعات کار و غیره تأثیر دارد.

عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

مالحظه ميشود كه در اكثر مطالعات ذكرشده در باال ،با استفاده از روش تحقيق پيمايش
نقش عوامل اجتماعي ،فرهنگي ،جمعيتي و اقتصادي در رفتار ،گرايش و ايدهآلهاي باروري افراد
(بهويژه زنان متأهل) سنجيده شده است .در اين مطالعه با درنظرگرفتن جوانب كلي سعي ميشود
تأثير عوامل اجتماعي بر تعداد فرزند زنان متأهل مورد بررسي قرار گيرد.
 .3مبانی و چارچوب نظری پژوهش

صاحبنظران علوم اجتماعی و رفتاری در سطوح مختلف خرد و کالن پديدهی رفتار باروری
را بررسی کردهاند .در سطح کالن عوامل فرهنگی ،محیطی-اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را در
باروری مؤثر میدانند و در سطح خرد نیز به انگیزههای شخصی ،سلیقهها ،نگرشهای افراد و طرز
تلقی افراد اهمیت میدهند .در ادامه به برخی از نظریههای مرتبط اشاره میشود.
نوگرایی نوعی اندیشه در پی جایگزینیمدرن بهجای کهنه و برتر جلوهدادن مدرن است .نوگرایی
ی مدرن بهجای کهنه و برتر جلوهدادن مدرن است (نیکوکار و همکاران،
نوعی اندیشه در پی جایگزین 

 .)1 :1395به باور ماکس وبر ،جامعهی مدرن با تحول از ارزشهای سنتی به ارزشهای مدرن شکل
میگیرد و با گسترش عقالنیشدن و نهادینهشدن کنشهای اقتصادی عقالنی در تمام حوزههای
جامعه بروز پیدا میکند (شکوری4 :1392 ،؛  .)Jenkins, 2000, p 302صاحبنظران تئوری نوگرایی
بر این باورند که نوسازی محیط ،نوعی شیوهی زندگی و فکری را بهوجود میآورد که سرنوشتگرایی
و خانوادهگرایی را تضعیف و آیندهنگری و آرزوی رسیدن به زندگی مرفه را در انسان تقویت میکند
(ارجمند سیاهپوش و برومند .)15 :1395 ،صاحبنظران تئوری انتقال جمعیتی این موضوع را بهگونهی
دیگری استدالل میکنند .از دیدگاه آنها ،جوامع در مسیر حرکت به توسعهی اقتصادی-اجتماعی
و نوگرایی ،انتقال جمعیتی را تجربه میکنند .هرچه درجهی توسعهیافتگی جامعهای باال باشد،
انتظار میرود که میزان باروری آن پایینتر باشد (راد و ثوابی130 :1394 ،؛ عباسیشوازی.)11 :1383 ،

فاوست بر این باور است که مطالعات و بررسیها در موضوع باروری نشان میدهد ،دستهای از
خصایص شخصیتی فرد ،بخشی از فرایند نوسازی را شکل میدهد .کلیفورد نیز جهتگیری ارزشی
و پایگاه اجتماعی فرد را با تغییرات واقعی باروری مرتبط میداند (سیاهپوش و برومند.)15 :1395 ،

از نظر گیدنز ،تفاوتهای میان گروههای اجتماعی از نظر احترام یا اعتبار اجتماعی که دیگران
برای آنها قائلاند ،پایگاه نامیده میشود (گیدنز .)226 :1387 ،عوامل متعددی مانند نیاکان ،اصل و
نسب ،وضع تمکن ،مفیدبودن از لحاظ شغلی و میزان و نوع تحصیالت در پایگاه اجتماعی افراد
مؤثرند (ملک .)21 :1386 ،اسکیربک رابطهی منفی بین پایگاه اجتماعی و باروری را مطرح کرد
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( .)Skirbekk, 2008: 146والدین تحصیلکرده با رتبهی شغلی باال و پردرآمد ،به ابزارهای کنترل
باروری دسترسی دارند و خواستار فرزندان کمتری هستند (منصوریان و همکاران .)134 :1385 ،لیکن
والدین با پایگاه اجتماعی پایین (طبقهی شغلی و درآمد پایین) به لوازم کنترل بارداری دسترسی
کمتری دارند و بنابراین فرزندان بیشتری را خواهند داشت.
ازسوی دیگر ،باروري رفتاري اجتماعي است كه در يك محيط اجتماعي حادث ميشود و عالوهبر
تصميم زوجها عوامل فردي (نگرشها و انگیزههای مربوط به فرزندآوری) و محيطي (فشار اطرافیان
و هنجارهای اجتماعی -فرهنگی) نيزدر آن تاثیرگذار است (خدیوزاده ،هادیزاده طالساز و شاکری،

227 :1396؛ چرمزاده ،آخوند و راسخ .)37 :1393 ،نظريهی يادگيري اجتماعي بندورا 1عواملي دارد كه
برای پيشبيني رفتارهاي اجتماعي استفاده ميشود .اين نظريه بیشتر در مطالعات رفتار فردي
براي مشخصشدن ارتباط ميان عوامل فردي ،عوامل محيطي و رفتار استفاده میشود (خدیوزاده،

هادیزاده طالساز و شاکری  .)227 :1396 ،بندورا بر رفتار اجتماعی و بر خاستگاه اجتماعی  -که
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بخش مهمی از اندیشه و عمل انسان است -تأکید میکند .در یادگیری شناختی-اجتماعی بندورا
تعامل پویای بین شخص ،محیط و رفتار است که رفتار را تولید میکند و در این تعامل یادگیری
و کسب دانش از راه پردازش اطالعات انجام میشود (جاویدی ،معدنی و رضوی.)238 -234 :1390،
براساس این نظریه ،تقلید از سرمشق احساس شایستگی را بههمراه میآورد (پاپلییزدی و ابراهیمی،

 .)125 :1387چهار عنصر اساسی نظریهی شناختی-اجتماعی بندورا عبارتاند از :فرایند یادگیری
مشاهدهای ،تعیینکنندگی متقابل ،خودتنظیمی و خودکارآمدی ( .)Bandura, 1971در عمل،
همهی پدیدههای یادگيری باتجربهی مستقيم و مشاهدهی رفتار دیگر افراد و پيامدهای رفتار
جانشينی میتواند اتفاق بيافتد (رحمتی نجارکالئی و همکاران .)3 :1395 ،بدین ترتیب که هرگاه
یادگیرنده در مجاورت با کسی قرار گیرد و به اعمال او توجه کند ،آن اعمال را خواهد آموخت
(سیف .)189 :1374 ،همچنین ،تجربیات فرزندآوری آشنایان میتواند مفروضات مرتبط با چگونگی
مواجهه با وظایف والدینی را نشان دهد ( .)Balbo & Barban, 2014: 415بنابراین میتوان استدالل
کرد که زوجین بخش عظیمی از نگرش خود در مورد فرزند و فرزندآوری را میآموزند و طبق
آموختههای خود عمل میکنند (سفیری ،کمالی و فرجی .)91 :1396 ،افراد با پایگاه اجتماعی باال،
به ابزارهای کنترل بارداری دسترسی داشته و فرزندان کمتری را بهدنیا میآورند .سایر پایگاههای
اجتماعی نیز این رفتار را تقلید کرده و درنتیجه گرایش به فرزند کمتر به رفتار تبدیل میشود.
1. Albert Bandura

عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

بدین ترتیب ،عمل بخردانه مورد نظر فیش باین و آیزین 1محقق شده و گرایش به رفتار و هنجار
ذهنی پدید میآید (محسنی .)27 :1379 ،بنابراین ،چنانچه فرزندآوری یا كمفرزندی به هنجاری
اجتماعی تبدیل شود ،میتواند رفتار كنشگران را جهت دهد (رضویزاده ،غفاریان و اخالقی.)79 :1394 ،

نظریهی فشار -به جای بررسی دو بعد روانشناسی فردی یا خصیصههای زیستی -مدعی
است جستوجوی موضوعات در درون اجتماع است (حسینیکشاورز .)3 :1396 ،بر اساس این نظریه
اصوالً نیروها و عوامل فراگیر موجود در جامعه اعمال و ارزشها را تعیین میکنند .این نظریه در
دو حوزه مطرح است؛ یکی فشارهای ساختاری ناشی از جامعه و دیگری فشارهای روحی -روانی
افراد .ادهیکاری هنجارهای فرهنگی ،تحصیالت زنان ،نیروی کار زنان ،سکونت شهری ،ثروت
خانوادگی و سطوح کلی از توسعهی اجتماعی در سطح زادوولد اثرگذار است (Adhikari, 2010:

 .)2وبر نیز معتقد است یک رابطه تا زمانی موجود خواهد بود که احتمال آن وجود داشته باشد
که از یک هنجار رفتاری همچنان پیروی کند .منظور از احتمال این است که ،انسانها ،در یک
زمینهی اجتماعی مشخص ،رفتارشان را برحسب توقعات هنجارهای اجتماعی به احتمال زیاد
جهت خواهند داد (کوزر .)309 :1388 ،بدین صورت با تحوالت ناشی از مدرنیسم و مصرفگرایی،
داشتن فرزند کمتر فشاری هنجاری بر زنان متأهل میآورد.
باتوجه به مباحث نظری و مطالعات مطرح ،مدل تحلیلی مقاله و فرضیههای تحقیق در تصویر
شمارهی  1ترسیم و ارائه میشود باید توجه داشت که مفاهیم مدل و فرضیهها باتوجه به مباحث
نظری و گویههای مفاهیم باتوجه به مطالعات مرتبط و نیز پرسشنامهی دردسترس تنظیم شده
است تا بتوان یک چارچوب تحلیلی منسجم و آزمونپذیر تهیه کرد.

1. Fish bein & Ajzen
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کاهش سطح باروری در شهرستان اهر

تعداد فرزند

یادگیری اجتماعی

 تعداد برادر و خواهر -تحصیالت والدین
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نوگرایی

 استفاده از اینترنت استفاده از ماهواره تحصیالت -تحصیالت همسر

متغیرهای زمینهای:
 دورهی سنی وضع اشتغال محل سکونت دوران کودکیهنجارهای اجتماعی

 وضع انتخاب همسر تفاهم سنی با همسر ترجیح جنسی -سن ازدواج

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

--باتوجه به مدل تحلیل پژوهش (تصویر  ،)1فرضیههای تحقیق را میتوان بهصورت ذیل

جمعبندی کرد:

--بهنظر میرسد ،تعداد فرزندان زنان برحسب ویژگیهای زمینهای آنها متفاوت است.

--بهنظر میرسد ،مقولههای نوگرایی در پایین نگهداشتن سطح باروری زنان متأهل شهرستان

اهر مؤثر بوده است.

--بهنظر میرسد ،هنجارهای اجتماعی زنان نقشی تعیینکننده در تعداد فرزند آنها دارد.

--بهنظر میرسد ،تعداد برادر و خواهر و میزان تحصیالت والدین زنان (در نقش یادگیری اجتماعی)

در تعداد فرزندان زنان مؤثر است.
 .4روششناسی پژوهش

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ماهیت روش توصیفی-تحلیلی پسرویدادی است.

جامعهی آماری شامل تمامی زنان متأهل  18تا  50سالهی شهرستان اهر است که مطابق با نتایج
سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1395شهرستان اهر حدود  30000نفر برای این شهرستان
برآورد شده است .باتوجه به فاکتورهای سطح اطمینان ،خطای محدود به نمونه و نیز احتمال

عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

وجود یک صفت در جامعهی آماری برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران بهصورت زیر
استفاده شده است:
--احتمال وجود صفت در جامعه  % 50فرض شده است ()P =0/5

--سطح اطمینان  % 99درنظر گرفته شده است ()t =2/58

--پایایی یا دقت احتمالی مطلوب  ±%4/6درنظر گرفته شده است ()d =0/046

--طبق سرشماری  1395اندازهی جمعیت  30هزار نفر است ()N=30000

30000 × 6.66 × 0.25
) Nt 2 P(1 − P
⇒
= 766
2
2
)(30000 × 0.002116) + (6.66 × 0.25
) Nd + t P(1 − P

=n

با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و پرسشنامهی محققساخته ،تعداد
 760نفر از زنان جامعهی آماری پیمایش شدند .روستاها براساس دهستان خوشهبندی شدند که
دهستانهای آذغان ،اوچ هاچا ،بزکُش و گویجه بئل بهعنوان خوشه انتخاب شدند و در گام بعدی
در بین دهستانهای مذکور ،روستاهای آذغان ،کسانق ،قلندر ،زندآباد ،کقالق و خونیق روستاهای
نمونه انتخاب شدند .در مرحلهی بعد ،از هریک از این روستاها  20زن متأهل  18تا  50ساله به
صورت تصادفی پیمایش شدند .شهرستان اهر نیز ابتدا به  5منطقهی جغرافیایی مرکز شهر ،شمال،
جنوب ،شرق و غرب تقسیم شد .در ادامه ،هریک از این مناطق به  10منطقهی آماری تقسیم
شدند که از هریک از این مناطق 10گانه تصادفی  2منطقه انتخاب شدند .درنهایت در شهر اهر
نیز ،دادهها از  640زن متأهل  18تا  50سالهی جمعآوري شد .متغیر وابسته تحقیق حاضر تعداد
فرزند است و تحصیالت (خود ،همسر و والدین) ،وضع اشتغال ،محل سکونت ،دوران کودکی ،تعداد
برادر و خواهر ،تفاهم سنی با همسر ،شیوهی انتخاب همسر ،ترجیح جنسی و استفاده از اینترنت
و ماهواره متغیرهای مستقل و مدت ازدواج متغیر کنترل مقاله هستند.
.5یافتههای پژوهش

یافتههای پژوهش براساس نتایج بهدستآمده در دو بخش متغیرهای زمینهایی و اجتماعی و
نتایج آماری در ادامه ارائه شده است.
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 -1-5متغیرهای زمینهای و اجتماعی

خالصهی ویژگیهای زمینهای و اجتماعی زنان پاسخگو در جدول شمارهی  2آورده شده است.
زنان مورد مطالعه شده با میانگین سنی  34/5سال بیشتر در دامنهی سنی  26تا  33سال ()%33
و  34تا  41سال ( )%25قرار گرفتهاند و متوسط حدود  14سال از زمان ازدواجشان سپری شده
است .نکتهی مهم دربارهی مدت زمان ازدواج زنان این است که درصدهای اختصاصیافته برای
زمانهای ازدواج نزدیک ( 3تا  6سال) تقریباً شبیه به زمان ازدواج بلندمدت (بیشتر از  20سال)
است .مطالعهی تناسب سنی زوجین نشان میدهد که حدود یکسوم آنها از لحاظ سنی با هم
متناسباند .یکسوم آنها تفاوت سنی  3تا  5ساله از همدیگر و یکسوم بقیه تفاوت سنی  6سال
و باالتر دارند.
هریک از زنان  18تا  50سالهی مطالعهشده ،متوسط  2/03فرزند دارند که بیشترین درصد
( )%37به دو فرزند و سپس برای یک فرزند ( )%30/6و سه فرزند ( )%16/7اختصاص دارد%5/4 .
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پاسخگویان نیز با وجود اینکه حداقل سه سال از زمان ازدواجشان گذشته است ،هنوز صاحب
فرزندی نیستند .سطح تحصیالت زنان متفاوت از تحصیالت والدین و تقریباً شبیه به تحصیالت
همسرانشان است .بیشتر از یکچهارم زنان و نیز همسرانشان تحصیالت دانشگاهی داشته و %8/3
زنان و  %5/1همسرانشان بیسوادند .تحصیالت دیپلم نیز نسبت به سایر سطوح تحصیلی درصد
بیشتری را برای پاسخگویان و همسرانشان به خود اختصاص داده است .این درحالی است که
بیشتر والدین زنان بیسواد بوده و تنها  %3پدر و  %0/4مادر آنها تحصیالت باالتر از دیپلم داشتند.
 %27زنان همسرانشان را خودشان انتخاب کردهاند %35/6 ،زنان همسرانشان را والدینشان انتخاب
کردهاند و  %37/4انتخابشان مشارکتی بوده است %84 .پاسخگویان محل سکونتشان شهر بوده
است و  %60از دوران کودکی در شهر بزرگ شدهاند .بیشتر زنان خانهدار بودند و حدود %26
از ماهواره و  %35از اینترنت استفاده میکنند .مطالعهی زنان ازلحاظ ترجیح جنسی نیز نشان
میدهد که بیشترشان ( )%61ترجیح جنسی نداشته %27 ،ترجیح جنسی به فرزند پسر و %12
بقیه ترجیح جنسی به فرزند دختر دارند.

عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

جدول  .2توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ویژگیهای زمینهای و اجتماعی منتخب
تحصیالت

بیسواد

نهضت و
ابتدایی

راهنمایی

دبیرستان

دیپلم

فوق
دیپلم

لیسانس

فوق
لیسانس

دکتری

خود

8/3

22/8

11/5

3/0

28/2

7/8

16/7

1/8

-

همسر

5/1

19/0

17/0

3/3

26/6

6/4

17/8

4/5

0/3

پدر

51/1

29/8

8/2

0/6

7/2

2/1

0/8

0/2

-

مادر

73/4

18/2

3/7

0/5

3/9

0/2

0/2

-

-

مدت ازدواج (به سال)

سن (به سال)
18-25

26-33

34-41

42-50

3-6

7-12

13-20

21-34

17/3

33/2

25/2

24/3

24/6

25/4

23/5

26/5

شیوهی انتخاب همسر
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تفاوت سنی با همسر (به سال):

خود

والدین

باهم

متناسب

3-5

6-10

11-22

27/0

35/6

37/4

30/7

33/3

31/0

5/0

محل سکونت

وضع اشتغال

دوران کودکی

روستا

شهر

روستا

شهر

شاغل

خانهدار

15/8

84/2

39/6

60/4

16/2

83/8

استفاده از ماهواره

ترجیح جنسی

استفاد ه از اینترنت

بلی

خیر

بلی

خیر

خیر

دختر

پسر

25/7

74/3

35/0

65/0

61/3

11/7

27/0

تعداد فرزند
0

1

2

3

4

5

6

7

8

5/4

30/6

37/1

16/7

5/9

2/1

1/6

0/3

0/3
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 -2-5روابط تعداد فرزندان با متغیرهای زمینهای و اجتماعی

بررسی تفاوت میانگین تعداد فرزندان در بین مقولههای متغیرهای زمینهای-اجتماعی (ازطریق
آزمونهای تی و تحلیل واریانس یکطرفه) نشان میدهد ،میانگین تعداد فرزندان در بین مقولههای
شیوهی انتخاب همسر ،ترجیح جنسی ،وضع اشتغال و دوران کودکی متفاوت است .زنانی که همسرشان
را خودشان انتخاب کردهاند ،در مقایسه با زنانی که والدینشان برای آنها همسر انتخاب کردهاند یا با
مشارکت والدینشان همسر انتخاب کردهاند؛ زنانی که دوست دارند تکفرزندشان دختر باشد نسبت
به آنهایی که ترجیح جنسی ندارند یا اینکه دوست دارند تکفرزندشان پسر باشد؛ زنان شاغل نسبت
به خانهدارها و نیز زنانی که دوران کودکیشان را در شهر سپری کردهاند در مقایسه با زنانی که دوران
کودکیشان را در روستا گذراندهاند ،تعداد فرزند کمتری دارند .بنابراین زمینههای اجتماعی شیوهی
انتخاب همسر ،ترجیح جنسی ،وضع اشتغال و دوران کودکی میتواند در تمایزپذیری زنان از نظر
تعداد فرزند اثرگذاری معنیداری داشته باشد؛ درحالیکه متغیرهای محل سکونت ،استفاده از ماهواره
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و اینترنت نتوانسته است در میانگین تعداد فرزند اثرگذاری معنیداری داشته باشد.
جدول  .3میانگین تعداد فرزندان پاسخگویان بهتفکیک متغیرهای زمینهای و اجتماعی
متغیرهای مستقل

شیوهی انتخاب همسر

ترجیح جنسی

وضع اشتغال

محل سکونت

مقولهها

میانگین

مشاهدات

خود

1/75

165

والدین

2/32

222

خود و والدین

1/93

230

دختر

1/76

72

پسر

2/01

168

فرقی نمیکند

2/15

385

خانهدار

2/08

524

شاغل

1/79

102

روستا

2/21

94

شهر

2/00

533

نوع و مقدار
آزمون

F= 15/77

F= 3/15

مقدار
معنیداری

0/000

0/043

T = 2/73

0/007

T = 1/21

0/227

عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

متغیرهای مستقل

استفاده از ماهواره

دوران کودکی

استفاده از اینترنت

مقولهها

میانگین

مشاهدات

بلی

1/88

161

خیر

2/09

464

روستا

2/27

249

شهر

1/86

377

بلی

1/91

218

خیر

2/09

405

نوع و مقدار
آزمون

مقدار
معنیداری

T = 1/92

0/056

T = 3/86

0/000

T = 1/85

0/064

در جدول شمارهی  ،4مقدار همبستگی و معنیداری متغیرهای کمی تعداد برادر و خواهر،
تناسب سنی با همسر ،دورهی ازدواج و نیز متغیرهای شبه کمی تحصیالت خود زن ،تحصیالت
همسر و والدین زن با میانگین تعداد فرزند نشان داده شده است .نتایج آزمون پیرسون 1نشان
میدهد ،تحصیالت زن ،همسر و والدین وی با تعداد فرزند همبستگی معکوس دارد ،زنانی که خود،
همسر و والدینشان سطوح تحصیلی باالتری دارند ،تعداد فرزندان آنها کمتر است .درمقابل ،هر
چه تعداد خواهر و برادر پاسخگویان زن و تفاوت سنی آنها با همسرانشان بیشتر باشد ،به نسبت
تعداد فرزند بیشتری نیز دارند .اثرگذاری مدت ازدواج در فرزندآوری زنان امری بدیهی است .این
متغیر که در تحلیلهای چندمتغیره ،متغیر کنترل بوده است ،در این تحلیلهای دومتغیره نیز
آورده شده است .مقدار همبستگیها نشان میدهد که متغیر مدت ازدواج یک همبستگی مثبت
بسیار قوی با تعداد فرزندان زنان دارد و در مرتبهی بعد تحصیالت زن و سپس تحصیالت همسر
وی با تعداد فرزند همبستگی بسیار باالیی دارد.
جدول  -4نتایج همبستگی داشتن تعداد فرزند با متغیرهای اجتماعی منتخب
متغیرها

تحصیالت

تحصیالت
همسر

تحصیالت
پدر

تحصیالت
مادر

تعداد
برادر و
خواهر

تفاوت سنی
با همسر

مدت
ازدواج

مقدار
همبستگی

-0/492

-0/326

-0/298

-0/221

0/249

0/088

0/721

مقدار
معنیداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/028

0/000

 .1نتایج آزمون رُاسپیرمن ( )Spearman’s rhoنیز همانند نتایج پیرسون بهدست آمده است.
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 -3-5تأثیر همزمان متغیرهای مستقل در تعداد فرزند

برای بررسی تأثیر همزمان متغیرهای مستقل در فرزندآوری زنان متأهل شهرستان اهر با
کنترل مدت ازدواج ،از معادلهی رگرسیون خطی گامبهگام استفاده شده است .ضرایب رگرسیون
و آمارههای نیکویی برازش مدلهای رگرسیون در جدول شمارهی  5آورده شده است .باتوجه به
مقدار  Fو سطح معنیداری روابط آماری ،از مجموع متغیرهای واردشده در معادلهی رگرسیون
(تحصیالت خود ،همسر ،پدرومادر ،مدت ازدواج ،شیوهی انتخاب همسر ،تفاوت سنی با همسر،
محل سکونت ،گذران دوران کودکی ،وضع اشتغال ،ترجیح جنسی ،تعداد برادر و خواهر و استفاده
از ماهواره و اینترنت) ،دو متغیر مدت ازدواج و تحصیالت خود در سطح معنیداری  0/001و
متغیرهای تعداد برادر و خواهر ،تحصیالت پدر ،سکونت در شهر و ترجیح جنس دختر در سطح
معنیداری  0/05معنیدار شدهاند .زنانی که از ازدواجشان مدت زمان بیشتری گذشته و نیز تعداد
برادر و خواهر بیشتری دارند ،تعداد فرزندشان بیشتر است و درمقابل ،زنانی که خود و پدرشان

158

تحصیالت باالتری دارند ،ساکن شهر هستند و نیز ترجیح به داشتن فرزند دختر دارند ،تعداد
فرزندشان پایین است .ضریب همبستگی چندگانه ( ) R=/75همبستگی قوی بین متغیرهای موجود
در معادلهی رگرسیون را نشان میدهد .باتوجه به ضریب تعیین تصحیحشده مالحظه میشود
که متغیرهای واردشده در معادلهی نهایی رگرسیون (مدل شمارهی  56 )6درصد از تغییرات
تعداد فرزندان زنان را تبیین میکند .در بین متغیرهای مستقل واردشده در معادلهی رگرسیون،
مدت ازدواج به تنهایی  52درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند .باتوجه به اینکه زنان
متعلق به دورههای ازدواجی مختلف ویژگیها و زمینههای اجتماعی و فرهنگی مختلفی دارند،
برای یکسانسازی این متغیرها در دورههای تاریخی مختلف ،متغیر مدت ازدواج بهعنوان متغیر
کنترل در معادلهی رگرسیون وارد شده است .قبل از واردشدن این متغیر در معادالت رگرسیونی،
خروجی رگرسیون نشان میدهد که تحصیالت پاسخگو ،تحصیالت پدر و ترجیح به داشتن فرزند
دختر در پایینبودن سطح باروری زنان و درمقابل ،تعداد برادر و خواهر ،خانهداربودن زنان و انتخاب
همسر توسط والدین در باالبودن باروری زنان مؤثر است .درمجموع ،این شش متغیر  35درصد
از تغییرات سطح باروری زنان را تبیین میکنند .در این میان ،تحصیالت زنان با سهم  24درصد،
بیشترین قدرت تبیینکنندگی متغیر وابسته بررسیشده را دارد و بعد از آن ،متغیرهای تحصیالت
پدر ،تعداد برادر و خواهر و وضع اشتغال زن تبیینکنندههای قویتری هستند.

عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

-

-

-

-

-

0/723

613

0/522

0/522

**0/72

-

-

-

-

-

0/1

0/59

-

B

β

**معنيداري روابط در سطح 0/001
>P

* معنیداری در سطح 0/01>P>0/05

ضريب F

 R2تصحيحشده

ضريبتعيين () R2

ب همبستگي()R
ضري 

ترجیح جنس دختر

سکونت در شهر

تحصیالت پدر

تعداد برادر و خواهر

تحصیالت

مدت ازدواج

مقدار ثابت

متغيرها

مدل1

-

-

-

-

-0/09

0/09

1/2

B

0/541

0/543

0/737

332

**0/64

-

β

-

-

-

-

**-0/17

مدل2

-

-

-

0/06

-0/08

0/09

0/89

B

0/549

0/552

0/743

229

**0/62

-

β

-

-

-

**0/10

**-0/14

مدل3

-

-

-0/06

0/05

-0/07

0/09

1/0

B

0/553

0/556

0/746

175

**0/61

-

β

-

-

*-0/08

**0/09

**-0/12

مدل4

جدول  .5پيشبيني تعداد فرزند برحسب متغيرهاي زمینهای و اجتماعی

159

-

-0/22

-0/06

0/05

-0/06

0/09

1/1

B

**0/62

-

β

142

0/556

0/560

120

0/560

0/565

*-0/07

*-0/07

*-0/07

*0/08

**-0/10

**0/62

-

0/749

-0/24

-0/23

-0/05

0/05

-0/06

0/09

1/2

B

β

0/751

-

*-0/07

*-0/08

**0/08

**-0/10

مدل5

مدل6
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بحث و نتیجهگیری

باروری و تصمیمگیری در مورد تعداد فرزند یک مقولهی فرهنگی و از مهمترین تصمیمات
زوجین در طول زندگی مشترکشان است .باتوجه به مرحلهایبودن این تصمیمگیری عوامل مختلف
و درهمتنیدهای در آن مؤثر است .باتوجه به تداخلها و همبستگیهای باال بین و درون عوامل
اجتماعی و اقتصادی تبیینکنندهی تغییرات باروری ،در این مقاله ،سعی شده است به برخی از
متغیرهای اجتماعی که میتواند در تغییرات تعداد فرزند و پایین نگهداشتن سطح باروری زنان
شهرستان اهر مؤثر باشد ،اشاره شود .متغیرهایی که خود محصول و متأثر از سایر مقولههای
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی هستند و در تحلیل نهایی بهتر است کلیت این عوامل را
درنظر گرفت .رفتار باروری در حوزهی خصوصی زوجین انجام میشود ،ولی شکلگیری این رفتار
جمعیتی را میتوان براساس برخی مقولههای اجتماعی پیشبینی کرد .بدین معنی که با تغییر
بسترهای اجتماعی ،تصمیم به فرزندآوری زوجین ازلحاظ تعداد ،فاصلهی بین موالید و حتی جنس
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فرزندان تغییر خواهد کرد.
براساس یافتههای پژوهش ،عوامل اجتماعی اثرگذار در فرزندآوری پایین زنان را میتوان در سه
مقوله مطرح کرد؛ اولین مورد به قبل از ازدواج زن و دوران زندگی وی در خانهی پدری بازمیگردد
که متغیرهای محل تولد و گذران دوران کودکی ،تعداد برادر و خواهر و تحصیالت والدین را شامل
میشود .زنان متولد و بزرگشدهی شهر ،زنانی که تعداد برادر و خواهر کمتری دارند و نیز آنهایی
که تحصیالت والدینشان به نسبت باالست ،تعداد فرزند کمتری دارند .اثرگذاری این مقولهها را
میتوان مطابق با نظریههای مدرنیسم ( )Jenkins, 2000و یادگیری اجتماعی ()Bandura, 1971

درنظر گرفت .بنابراین ،محیط اجتماعی و خانوادگی میتواند در یادگیری اجتماعی ازجمله
رفتار باروری افراد مؤثر باشد .دومین مورد به ویژگیهای همسر اشاره دارد .زنانی که همسرشان
تحصیالت باالتری دارند و نیز تفاوت سنی با همسرشان پایین است ،باروری پایینتری دارند.
اثرگذاری ویژگیهای شوهر در فرزندآوری این نکته را مشخص میکند که در برنامهریزیهای روند
و تغییرات باروری سطح جامعه به ویژگیهای مردان خانواده نیز همانند ویژگیهای زنان توجه
شود .باتوجه به ساختارهای فرهنگی جامعهی ایران ،این احتمال هست که ویژگیهای اجتماعی
و اقتصادی مردان در تغییرات کمی و کیفی باروری جامعه مهمتر از ویژگیهای همسرشان باشد.
مورد سوم در مورد ویژگیهای خود زنان است .سالیق و نگرش زنان در چگونگی انتخاب همسر،
ترجیح جنسی فرزند ،اشتغال و سطح تحصیالت نیز در پایینبودن سطح باروری زنان مطالعهشده
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مؤثرند .زنانی که همسرشان را خودشان انتخاب کردهاند ،زنانی که دوست دارند تکفرزندشان دختر
باشد ،زنان شاغل و نیز زنانی که سطح تحصیالت باالتری (بهویژه تحصیالت دانشگاهی) دارند،
تعداد فرزند کمتری را اختیار کردهاند .این متغیرهای انگیزشی در تلفیق با رویکردهای نوسازی،
یادگیری و فشار اجتماعی نقش مهمی در پایین نگهداشتن باروری زنان شهرستان اهر دارند.
موارد مطرحشده با کنترل مدت ازدواج زنان انجام شده است .مشخص است که عالوهبر اثرگذاری
مستقیم مدت ازدواج در تعداد فرزندان زنان هم در تبیینهای مدرنیسم ،یادگیری اجتماعی و فشار
اجتماعی و هم در تبیینهای سالیق و نگرشهای زنان ،دورهی زمانی ازدواج نقش تعیینکنندهای
خواهد داشت .برایناساس ،هم در تحلیلهای دومتغیره و هم در تحلیلهای چندمتغیره مدت ازدواج
مهمترین تبیینکنندهی تغییرات تعداد فرزندان زنان است .زنان مطالعهشده که دهههای دوم الی
ششم زندگیشان را میگذرانند ،دورههای تاریخی و حوادث اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مهمی
همانند انقالب سال  ،1357جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و دولتهای مختلف با رویکردهای
اجتماعی ،اقتصادی و منطقهای متفاوتی را سپری کردهاند .همین برهههای زمانی توانسته است
اثرات متفاوتی را در نگرش زنان در مورد تعداد فرزند آنها داشته باشد.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که رفتار باروری زنان یک رفتار فرهنگی است که طی دورههای
زمانی مختلف شکل گرفته و برای باالبردن تعداد فرزندان زنان باید از برنامههای بلندمدت که
دوران کودکی ،دوران ازدواج و زمان فعلی زنان را شامل میشود ،استفاده کرد .در این برنامههای
بلندمدت بهتر است ،بیشترین تأکید بر برنامههای فرهنگی باشد و بر یادگیری اجتماعی (بهویژه
در دوران کودکی و نوجوانی) و کاهش فشار اجتماعی و نیز آمال و آرزوها در فضای دوران مدرن
ی هستند و از دو راه باعث کنترل و هدایت کنش در نظام
توجه شود .هنجارها تکالیف اجتماع 
تعاملی میشوند؛ یکی از راه درونیشدن در نظام شخصیت و دیگری نهادیشدن در نظام اجتماعی
(یوسفی و همکاران .)184 :1391 ،در نخستین حالت ،هنجارها یا فشارهای هنجاری نقش بیشتری
در کنش افراد دارند .بدین ترتیب هنجارشدن فرزندآوری کمتر رو به نهادیشدن است.
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برای باالبردن تعداد فرزندان زنان در جامعهی آماری مطالعهشده سیاستهای زیر پیشنهاد میشود:
--برنامهریزی برای تغییرات نگرشی فرزندآوری در میان افراد با تحصیالت دانشگاهی .مجموعهی

اقدامات سیاستی در اینباره بایستی افراد تحصیلکرده (اعم از زنان ،همسر و والدینشان) را مجاب
کند که تعداد فرزند بیشتر نشان از پایگاه اجتماعی پایین یا مانع تحرک اجتماعی افراد نیست.
--توجه کافی و همهجانبه ازجانب کارفرما (بهویژه بخش دولتی) به مشکالت مادرانی که صاحب

ت انتخاب
فرزند میشوند.توجهنداشتن کافی در اینباره موجب میشود که زنان شاغل در موقعی 
بین فرصتهای شغلی و فرزندآوری فرصت اشتغال را ترجیح دهند.
--توجه به مشکالت زندگی شهری بهویژه مشکالت خانوادههای پرتعداد در مورد مسکن مناسب

و اجارهبهای مسکن.

--از شرایط اقتصادی خانوادهها بهویژه باتوجه به تورم ملموس سالهای اخیر و معیشت دشوار

خانوادهها نباید غفلت شود .برای کاهش اثر این متغیر در رفتار فرزندآوری خانوادهها میتوان از
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سیاستهای تشویقی مانند خدمات بهداشتی و درمانی رایگان یا یارانهای به زنان باردار و نوزادان
و طراحی مسیرهای یارانهای تهیهی مایحتاج نوزادان و نوباوگان استفاده کرد.
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