
بررسی رابطه ی ساختار قدرت در خانواده 

و کنش های فرزندآوری زنان شهر الر
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 چکیده
بهبود وضعیت اجتماعی زنان و افزایش نقش آفرینی آنها درون خانواده در ایدئال ها، تمایالت و 
فرزندآوری آنها اثر می گذارد. در مطالعه ی حاضر، با استفاده از تکینک پیمایش و ابزار پرسش نامه ی 
محقق ســاخته تالش شده است تا رابطه ی ساختار قدرت در خانواده و کنش های فرزندآوری زنان 
در شــهر الر بررسی شــود. بدین منظور، تعداد 400 زن متأهل، با اســتفاده از روش نمونه گیری 
تصادفی طبقه ای پیمایش شــدند. یافته ها نشــان می دهد که زنان بررسی شده باروری ایدئال )2/5 
فرزند برای هر زن( باالتر از ســطح جایگزینی و باروری واقعی )1/8 فرزند برای هر زن( کمتر از 
ســطح جایگزینی دارند. تحصیالت و وضعیت اشــتغال از متغیرهای معنادار تأثیرگذار در ساختار 
قدرت در خانواده اند. تحلیل های رگرســیونی چندمتغیــره نیز از آن حکایت می کند که با افزایش 
قدرت زنان در خانواده، باروری ایدئال ، باروری خواســته و تعداد فرزندان زنده به دنیاآمده ی زنان 
کاهــش می یابد. با روند بهبود وضعیت زنان انتظار می رود، در آینده، ســاختار قدرت در خانواده 
تأثیر بیشتری در کنش های باروری زنان داشته باشد.پیشنهاد می شود، سیاست گذاری های جمعیتی 

بر تحقق باروری ایدئال  زنان که باالتر از سطح جایگزینی است، متمرکز شود. 
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1. مقدمه و بیان مسئله
نادیده گرفتن زنان در حوزه های علوم اجتماعی یک فرایند چندوجهی با تاریخی طوالنی است 
)صادقی فسایی، 1389: 187(. در تحلیل های متداول، مردان کنشگران، محرکان و دگرگون کنندگان 

زندگی اجتماعی مطرح شده اند. درمقابل، زنان از رویکردهای کلیدی محروم مانده اند و سهم آنها 
در ساختن جامعه نادیده گرفته شده است )محمدپور و دیگران، 1388: 156(. 

قدرت مردان در جامعه نسبت به قدرت زنان شناخته شده تر است، زیرا مردان بسیار بیشتر 
از زنان در عرصه های اجتماعی حضور رسمی و صوری دارند. عمده ی فّعالیت زنان در خانه بوده 
که حوزه ای خصوصی است و درمقایسه با حوزه ی عمومی کمتر به  چشم می آید. اخبار در مورد 
اتفاقات، رویدادها و رفتارهای درون خانواده بسیار کمتر از حوزه ی عمومی منتشر می شود. حوزه ی 
خصوصی جایی است که رفت و آمد به آن کمتر کنترل می شود؛ لذا اطالعات درباره ی آن اندک 
است. حوزه ی عمومی بسیار راحت تر به چشم می آید در حالی که تا چند دهه ی اخیر، زنان تنها 
در حوزه ی خصوصی محدود بوده  اند، به همین دلیل اطالعات ما از رفتارهای آنها کمتر است 

)عرفانی، 1386: 4(. 

به باور برخی محققان، هرچند زنان در عرصه ی جامعه ی مدنی فعال اند، ولی عمده ی حوزه ی 
به نقل از جعفری، 1387: 127(.  )اعزازی، 1387،  است  به حوزه های خانوادگی  آنها محدود  فعالیت 
باوجوداین، راسل در کتابش با نام قدرت از قدرت پشت پرده سخن می گوید. او می نویسد: »در هر 
سازمان بزرگی که زمامداران قدرت زیادی در اختیار دارند، مردان )یا زنان( کوچکتری هم هستند 

که با شیوه های شخصی خود در رهبران نفوذ می کنند« )راسل، 1371: 71(. 
در برخی موارد، هرچند زنان درظاهر حضور نداشته و به طور رسمی در جایگاه تصمیم گیرندگی 
دیده نمی شوند، اما در واقعیت، رهبران پشت پرده اند. دراین مورد، نمی توان از واژه ی قدرت در 
معنای تخصصی آن و یا حتی اقتدار نام برد و شاید بتوان از نفوذ زنان سخن گفت. زنان گاه 
نظرات و ایده هایشان را از طریق انتقال آن به مردان وارد عرصه ی عمل کرده و بدین ترتیب در 
بسیاری از امور دخالت می کنند. یعنی هرچند درظاهر، این مرد است که حرف می زند و رأیش 
را بیان می کند، اما درواقع، این تفکرات و نظرات زن است که او را به این نظر یا عمل سوق داده 
است. اینکه زنان در بسیاری از موارد خود در صحنه ظاهر نمی شوند، حرفی نمی زنند و درظاهر 
در موضوع دخالتی ندارند، باعث این تصور در بیشتر مردم شده است که زنان منفعل و بدون 
قدرت اند )عرفانی، 1386: 6(. بنابراین باید گفت که تصویر شکل گرفته از زنان که بی تحرک و تابع 

خانه و خانواده اند، به هیچ وجه تصویر درستی نیست.
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در این میان رفتار باروری براساس محرک ها و فرایند تصمیم گیری و نگرش های مرتبط با آن 
را می توان رفتاری اجتماعی که در یک محیط اجتماعی حادث می شود، درنظر گرفت )محمودیان، 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  تغییرات اجتماعی،  با  باروری  تردید، کاهش  1379: 148(. بدون 

مرتبط است، اما ماهیت و ترکیب خاص هریک از این عوامل از جامعه ای به جامعه  ی دیگر متفاوت 
است )Reed & et al, 1999: 1(. امروزه، بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه میزان 
باروی کل در سطح جایگزینی و حتی پایین تر از آن را داشته اند. ایران نیز ازجمله کشورهایی 
است که در چند دهه ی اخیر افت شدیدی را در نرخ های باروری خود داشته است )عباسی شوازی 

و خواجه صالحی، 1392: 45(. 

در سه دهه ی گذشته، باروری در ایران کاهش چشمگیری داشته است. تمام مناطق جغرافیایی 
ایران و همه ی زیرگروه های اجتماعی و جمعیتی کاهش سریع باروری داشته اند. فرایند گذار 
باروری در ایران متناسب با تحوالت ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وقوع پیوسته و 
به تغییراتی در ایستارهای مرتبط با ازدواج و فرزندآوری و درنهایت، ایدئال ها و رفتارهای باروری 

منجرشده است )عباسی شوازی و دیگران، 1391: 30(.
در سال های اخیر، وضعیت اجتماعی زنان به موازات تغییرات باروری در ایران بهبود داشته 
است؛ برای مثال، فرصت های آموزشی و تحصیلی برای زنان درمقایسه با مردان، هرچند با تأخیر، 
اما گسترش چشمگیری داشته است. شکاف تحصیلی میان دو جنس تا حد زیادی محو و این امر 
به عنصر مهمی در تعریف مجدد جایگاه و نقش زنان در خانواده و حتی در کل جامعه تبدیل شده 

است )عباسی شوازی و عسکری ندوشن، 1384: 36(. 
امروزه، حتی تعداد زنان در تحصیالت دانشگاهی بیشتر از مردان است، به طوری که در سال 
1377 سهم زنان از پذیرفته شدگان دانشگاهی 52 درصد بوده که در سال 1378 به 57 درصد، 
در سال 1379 به 60 درصد و در سال 1380 به 62 درصد رسید. در سال تحصیلی 83 -  1382، 
سهم زنان از بین شمار ثبت نام شده های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 54 درصد بود که 
این رقم در سال های تحصیلی 84 - 1383 و 85 - 1384 به ترتیب به 57/6 و 63/5 رسید 
)طباطبایی یزدی، 1386؛ Abdollahyan, 2004: 74(. در سال 1391، براساس اعالم سازمان سنجش 

کشور سهم پذیرفته  شدگان دختر در دانشگاه ها 60/2 درصد بود که این رقم در سال 1395 به 
51 درصد افزایش یافته است. 

انتظار می رود، باالبودن سهم زنان از تحصیالت عالی به تغییر نقش آنها در خانواده و افزایش 
در  محمودیان  بینجامد.  باروری  درباره ی  تصمیم گیری  مانند  خانواده  تصمیمات  در  تأثیرشان 
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مطالعه ی خود نشان داد که موقعیت زنان در ایران بهبود زیادی داشته است؛ اگرچه موقعیت 
مردان نیز بهبود داشته است، اما میزان آن برای زنان بیشتر بوده و به کمترشدن شکاف جنسیتی 
در وضعیت اقتصادی و اجتماعی دو جنس انجامیده است. مطالعه ی فوق نشان داد، موقعیت زنان 
در آموزش، بهداشت و قدرت تصمیم گیری در خانواده بهتر از مردان است )محمودیان، 1384: 133(. 
طی دهه  های اخیر، حضور زنان در عرصه ی اجتماعی در اثر تغییرات فرهنگی و اجتماعی- به ویژه 
تحت تأثیر تحوالت پدیده آمده در خانواده - افزایش یافته است. در پی تحوالتی مانند مشارکت زنان 
در فعالیت های اجتماعی، کارهای درآمدزا و به ویژه دگرگونی نقش زنان در خانواده برای زنان فرصتی 
فراهم  شده است که پایگاه و موقعیت خود را ارتقا دهند )عباسی شوازی و علی مندگاری، 1389: 33(. 
شهرستان الرستان با مرکزیت شهر الر در استان فارس مانند بیشتر شهرستان های کشور در 
سطح باروری در دهه های اخیر روندی کاهشی داشته است. عباسی شوازی و حسینی چاووشی در 
مطالعات خود در این حوزه نشان داده اند که میزان باروری کل این شهرستان طی دوره ی 1376 
تا 1390 از 2.66 به 1.92 فرزند برای هر زن رسیده است. کاهش باروری و رسیدن به باروری 
به زیر سطح جانشینی و نیز تنوع قومیتی - مذهبی و اقتصادی - اجتماعی ساکنان شهر الر از 
مهم ترین دالیل انتخاب این شهر برای قلمرو جغرافیایی مطالعه ی حاضر بوده است )عباسی شوازی 

و حسینی چاووشی، 1392: 145(.

کاهش مستمر باروری و ازسویی بهبود وضعیت زنان در خانواده این پرسش را مطرح می کند 
که آیا جایگاه زنان به ویژه قدرت زنان در خانواده می تواند از تعیین کننده های باروری باشد یا خیر؟ 
برای این منظور در مطالعه ی حاضر تالش شده است که رابطه ی ساختار قدرت در خانواده و باروری 
زنان در شهر الر در استان فارس بررسی شود. الزم به توضیح است که در این مطالعه، باروری با 

تأکید بر رفتار بالفعل باروری و نیز ایدئال  باروری زنان مورد نظر بررسی می شود.

2. پیشینه ی پژوهش
مطالعات پارادو و فلیپن نشان داده  است که منابعی که یک زن می تواند در اختیار داشته باشد 
و به افزایش قدرت او بینجامد، با تعداد سال های تحصیل، وضعیت اشتغال، درآمد و سن آنها در 
 Parrado & Flippen, 2005:( ارتباط است. تحصیالت می تواند فرصت اشتغال زنان را بهبود بخشد
607(. به عالوه، قدرت باعث می شود که زنان منابع ارزشمندی مانند ثروت به دست بیاورند که با 

جریان تصمیم گیری در مهاجرت خانوادگی رابطه ی مثبت دارد )Oucho, 2011: 54(. فوکس نشان 
داد که شهرنشینی در افزایش قدرت زنان در خانواده تأثیرگذار است)Fox, 1973: 718( . بررسی 
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آچاریا و همکارانش نشان داد، سن، اشتغال و تعداد فرزندان زنده با قدرت زن در خانواده رابطه ی 
مثبت دارد )Acharya & et al, 2010: 15(. پژوهش ها در ایران نیز نشان داده است که وضعیت 
اشتغال زوجین، درآمد زوجین، تحصیالت زوجین، سن زوجین یا فاصله ی سنی زوجین، مدت 
ازدواج، بعد خانوار و تعداد فرزندان از تعیین کننده های مهم قدرت زنان در خانواده اند )حسینیان و 
همکاران، 1392: 610؛ عنایت و دسترنج، 1389: 108؛ مهدوی و خسروشاهی، 1382: 60؛ ایمان و بهمنی، 

1391: 22؛ نایبی و گلشنی، 1392: 150(. مطالعاتی که به نحوی رابطه ی کنش های فرزندآوری زنان و 

وضعیت آنها در خانواده یا به نوعی ارتباط نظری ساختار قدرت در خانواده و کنش های فرزندآوری 
زنان را بررسی کرده اند، به این نتیجه رسیده اند که تحوالت اجتماعی باعث تغییر وضعیت زنان در 
خانواده و جامعه شده است؛ امروزه، زنان قدرت و استقالل نسبی بیشتری در تصمیم گیری های 
خانوادگی دارند که این وضعیت به تغییر در رفتارهای جمعیتی و ازجمله کنش های باروری زنان 
انجامیده است )عباسی شوازی و علی مندگاری، 1389: 33؛ حسینی و بگی، 1391: 74؛ دراهکی، 1394: 66؛ 
Dyson & Moore, 1983: 35؛ Mason, 1987: 718؛ Hindin, 2000: 255(. به عبارتی، رفتار و 

ایدئال های باروری زنان از شاخص های  ساختار قدرت در خانواده تأثیر می گیرد. البته مطالعاتی نیز 
نشان داده اند که با کنترل متغیرهای اقتصادی - اجتماعی بین متغیرهای وضعیت زنان در خانواده 
و تمایل آنها به فرزندآوری تأثیر معناداری وجود ندارد )عباسی شوازی و خواجه صالحی، 1392: 45(. 

3. مبانی و چارچوب نظری 
     در این پژوهش برای تبیین رابطه ی ساختار قدرت در خانواده و کنش های فرزندآوری 

دیدگاه ساختار  و منابع قدرت در خانواده مطرح شده است.

3-1. ساختار قدرت در خانواده 
تاکنون مفهوم قدرت  طوری تلقی شده است که گویی فقط در اختیار مردان است. بررسی ها 
نشان  می دهد که قدرت در میان زنان نیز وجود دارد و آنها همچون کنش گرانی صاحب قدرت 
مطرح اند )اعزازی، 1376: 17 - 16(. وقتی گفته می شود که چه کسی اعمال قدرت می کند، دراصل، 
این امر مربوط به تصمیم گیری های خانواده است )Olson, 1962: 545(. نبود یک نتیجه گیری 
واحد درباره ی الگوهای قدرت در خانواده، متضاد و متناقض بودن نتایج مطالعات مختلف به دلیل 
تعاریف متفاوت، ساختار و روش های گوناگون استفاده شده و اهداف از ناسازگاری هایی است که 
.)Beckman-Brindley & Tavormina. 1978: 423( هرکدام از مطالعات پیشین دنبال کرده اند
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در روند صنعتی شدن و تخصصی شدن امور، جوامع جدید و صنعتی بخش مهمی از مسئولیت های 
خدماتی و تولیدی خانه و خانواده را به سازمان های دیگر تفویض کرده اند. ازسویی دیگر، توسعه  
موجب سست شدن ساختار سنتی خانواده و اقتدار حاکم بر آن  شده است. پدر خانواده دیگر 
همان رئیس مرسوم در جوامع کشاورزی نیست. از دیگر علل افت اقتدار در خانواده گسترش 
جهان بینی مردم ساالری است که بیشتر بر حقوق فردی تأکید دارد. نخستین نشانه های دگرگونی 
در نقش زنان، در اروپا و از قرن 19 پدیدار شد. به طورکلی، این تغییرات در آگاهی زنان نسبت به 
حقوق فردی و اجتماعی آنها تأثیر گذاشت و ازسویی، باعث تغییر در نگرش سنتی مردان نسبت 
به توانایی ها و نقش زنان در خانواده و جامعه شد. به دنبال این تحوالت، ابعاد مختلف ساختار 
خانواده، به ویژه ازلحاظ توزیع قدرت و نوع اقتدار حاکم بر آن و همچنین ازنظر تقسیم کار سنتی، 

تغییر کرد و دگرگون شد )عنایت و دسترنج، 1389: 108(.
در سال 1987 برای اولین بار، رابرت کانل نظریه ی »جنسیت و قدرت« را مطرح کرد. این 
تئوری، جنسیت را از طریق سه ساختار اصلی بررسی می کند: 1. ساختار کار )تقسیم جنسیتی 
قدرت،  )تقسیم جنسیتی  قدرت  خانه(، 2. ساختار  و  کار  در محل  اقتصادی  تفاوت های  کار، 
تفاوت های رابطه ای و نهادی در قدرت( و 3. تصرف. کانل دو ساختار اولیه ی مذکور را از طریق 
مرور مطالعات پیشین به دست آورد. وی ساختار سوم را به منظور مهم جلوه دادن بعد عاطفی 
روابط، نوآوری و ابداع کرد. از نظر او سه ساختار مذکور در دو سطح متفاوت - یعنی سطوح 

جامعه و نهاد- وجود دارند. 
می توان چنین استنباط کرد که قدرت مفهومی جنسیتی ا ست، یا به عبارتی دیگر، قدرت برحسب 
جنسیت ممکن است متفاوت باشد. یعنی برحسب اینکه در یک جامعه، جنسیت، برابری یا نابرابری 
جنسیتی در چه وضعیتی است، قدرت نیز برای دو جنس متفاوت خواهد بود. همان طور که ذکر 
شد، بخش اساسی از قدرت و جنسیت به حوزه ی خانواده مرتبط است؛ یعنی قدرت در خانواده 

نیز از تفاوت های اقتصادی افراد در درون خانه متأثر خواهد بود.

3-2. منابع قدرت در خانواده
نظریه پردازی در ارتباط با توزیع قدرت در خانواده تقریباً به دهه ی 1960 باز می گردد و اولین و 
معروف ترین نظریه در این موضوع نظریه ی »منابع« است که بالد و ولف در همان دهه مطرح کردند 
 )منصوریان و قادری، 1381: 275(. این نظریه بیان می کند که قدرت یک فرد در تصمیم گیری های زناشویی

 و ازاین رو، توانایی چانه زدن برای برون رفت از یک وضعیت - که ممکن است اثر منفی داشته 
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Chat- )باشد - و یا اعمال فشار برای تصمیم های مفید، تابعی مثبت از منابع در اختیار فرد است 
.)topadhyay, 1997: 340

نظریه ی منابع را می توان نسخه ای از نظریه ی »مبادله« دانست که اصلی ترین کاربرد آن در 
ایاالت متحده امریکا برای تفسیر قدرت بوده است. رویکرد مبادله، منشأ تفاوت و تمایز قدرت 
 کنش گران را نابرابری در منابع تولید می داند. از نظریه پردازان این حوزه می توان به پیتر بالو
 اشاره کرد. بالو به قدرت در روابط اجتماعی توجه دارد و ازنظر وی مبادالت و روابط قدرتی که 
از آنها ناشی می شود، نیروهایی را تشکیل می دهد که باید فی نفسه مطالعه شود. از کارهای اصلی 
بالو استنتاج  از این نظریه برای تفسیر قدرت در گروه های کوچک است. به باور بالو، هرگاه یک 
نفر به چیزی از طرف مقابل نیاز داشته باشد، اما چیز مقایسه پذیری برای جبران نداشته باشد، 
چهار حالت به وجود خواهد آمد: اول، انسان می تواند به زور طرف مقابل را وادار به عمل کند؛ دوم، 
اینکه می تواند برای رفع نیاز خود به منبع دیگری مراجعه کند؛ سوم، بدون نیاز و به دست آوردن 
آن چیز امور خود را پیش ببرد و چهارم، می تواند خود را تابع دیگران کند که این حالت چهارم 
همان ویژگی اساسی قدرت در یک رابطه است )آوتویت و باتامور، 1392: 907؛ توسلی، 1380: 419؛ 

ریتزر، 1387: 435(. 

شروع تغییرات در حوزه ی خانواده براساس منابع موجود به دهه های پیشین و حتی قبل 
از انقالب برمی گردد )جمشید، 1350: 2(. خروج زنان از خانه و حضور آنها در عرصه ی تحصیل 
و اشتغال و پیشرفت روزافزون در این حوزه ها ازجمله پدیده هایی است که با ورود و گسترش 
صنعت و نوسازی در ایران شکل گرفته است. اهمیت تغییر نقش زنان و مردان طوری است که 
»اثر مشارکت زنان در بازار کار رسمی بر تعادل قدرت درون خانواده و سهیم شدن در وظایف مولد 
اجتماعی محققان را به تفکر واداشته است« )Hardill, 2002: 21(. بی شک باروری با میزان قدرت 

زوجین در خانواده مرتبط است. 
به طور کلی می توان چنین جمع بندی کرد که بهبود موقعیت زنان در خانواده و افزایش قدرت 
آنها -در قالب مشارکت بیشتر در تصمیم گیری های خانواده- تأخیر در ازدواج، استقالل مالی و شغلی 
بیشتر، افزایش توانایی زنان در استفاده از وسایل پیشگیری و... را باعث می شود که درنهایت، این 
امر به کاهش باروری خواهد انجامید. به  بیانی دیگر، هر اندازه محیط خانواده -برای مثال درنتیجه ی 
افزایش تحصیالت زنان- به سمت  افزایش قدرت زنان پیش برود، به همان اندازه انتظار می رود، 
کنش ها و رفتارهای باروری زنان -مانند تعداد فرزندان ایدئال  ، تعداد فرزندان خواسته یا حتی تعداد 
فرزندان زنده به دنیاآمده ی زنان- دستخوش تغییر - اغلب با کاهش- شود. باتوجه به آنچه که در 
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بحث شواهد نظری و مطالعات پیشین آورده شد، مدل تحقیق ذیل ترسیم پذیر و آزمون پذیر است.

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 های فرزندآوری زنان. مدل تأثیرگذاری ساختار قدرت در خانواده در کنش1شکل 

 بر اساس مباحث مطرح شده فرضیات این پژوهش عبارت است از: 
 ی منفی وجود دارد.ی زنان رابطهبین ساختار قدرت در خانواده و باروری خواسته 
 ی منفی وجود دارد.زنان رابطه ایدئال بین ساختار قدرت در خانواده و باروری 
 ی منفی وجود دارد. بین ساختار قدرت در خانواده و باروری واقعی زنان رابطه 

 
 پژوهشروش . 4

ی آمار یهجامع برده است.که از تکنیک پیمایش بهره گیردقرار میمطالعات کمی  یهدر حوزرو تحقیق پیش
که این تعداد طبق نتایج سرشماری  شودرا شامل میساله( در شهر الر  15 - 49) زنان در سن باروریتحقیق حاضر 

ورد شد که نفر برآ 384از جدول لین برابر با نفر بوده است. حجم نمونه نیز با استفاده  35115برابر با  1390
-محقق  ینامهاین مطالعه پرسش یهاابزار گردآوری داده. نفر درنظر گرفته شد 400تر تعداد منظور اطمینان بیشبه

برای  .تشده اسای استفادهتصادفی طبقهگیری مورد نیاز از روش نمونه ییابی به نمونهدستبرای ساخته است. 
ای که مونهتا بتوان به ن منطقه تقسیم شد سهبه  اجتماعی - الر برحسب وضعیت اقتصادی دا شهرابت ،این منظور
، متوس  سه وضعیت باال یهدهندشده نشانانتخاب ی. تالش شد سه منطقه، دست پیدا کردباشد داشتهتنوع کافی 

یعنی تعداد  .توزیع شدنامه پرسشطور مساوی بین زنان به صورت تصادفیپس در هر منطقه بهو پایین باشد. س
 SPSSافزار شده نیز از نرمآوریهای جمعداده منظور تحلیل. بهمساوی درنظر گرفته شده است زنان در سه منطقه

 شده است.استفاده

 ساختار قدرت در خانواده

 های فرزندآوری زنان کنش

 باروری واقعی

قدرت اعمال گیری   تصمیم روابط قدرت   

 باروری خواسته ایدئالباروری 

 متغیرهای کنترلی مرتبط با زنان
 تحصیالت
 سن ازدواج

 وضعیت اشتغال 
 محل تولد

 سن

 متغیرهای کنترلی مرتبط با شوهران
 تحصیالت

 وضعیت اشتغال
 محل تولد

شکل 1. مدل تأثیرگذاری ساختار قدرت در خانواده در کنش های فرزندآوری زنان

بر اساس مباحث مطرح شده فرضیات این پژوهش عبارت است از: 
بین ساختار قدرت در خانواده و باروری خواسته ی زنان رابطه ی منفی وجود دارد. -
بین ساختار قدرت در خانواده و باروری ایدئال  زنان رابطه ی منفی وجود دارد. -
بین ساختار قدرت در خانواده و باروری واقعی زنان رابطه ی منفی وجود دارد.  -

4. روش پژوهش
تحقیق پیش رو در حوزه ی مطالعات کمی قرار می گیرد که از تکنیک پیمایش بهره برده است. 
جامعه ی آماری تحقیق حاضر زنان در سن باروری )49 - 15 ساله( در شهر الر را شامل می شود 
که این تعداد طبق نتایج سرشماری 1390 برابر با 35115 نفر بوده است. حجم نمونه نیز با استفاده 
از جدول لین برابر با 384 نفر برآورد شد که به منظور اطمینان بیشتر تعداد 400 نفر درنظر گرفته 
شد. ابزار گردآوری داده های این مطالعه پرسش نامه  ی  محقق ساخته است. برای دست یابی به 
نمونه ی مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا 
شهر الر برحسب وضعیت اقتصادی - اجتماعی به سه منطقه تقسیم شد تا بتوان به نمونه ای که 
تنوع کافی داشته باشد، دست پیدا کرد. تالش شد سه منطقه ی انتخاب شده نشان دهنده ی سه 
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وضعیت باال، متوسط و پایین باشد. سپس در هر منطقه به صورت تصادفی بین زنان به طور مساوی 
پرسش نامه توزیع شد. یعنی تعداد زنان در سه منطقه  مساوی درنظر گرفته شده است. به منظور 

تحلیل داده های جمع آوری شده نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
متغیر وابسته ی تحقیق حاضر کنش های فرزندآوری زنان شهر الر است که درواقع بر سه نوع 
کنش تأکید دارد که باروری واقعی )تعداد فرزندانی که هر زن تا زمان تحقیق به دنیا آورده است(، 
باروری ایدئال  )تعداد ایدئال  فرزندان از نگاه زنان( و باروری خواسته )تعداد فرزندانی که هر زن 
قصد دارد به دنیا بیاورد( را شامل می شود. تفاوت باروری ایدئال  با باروری خواسته این است که در 
باروری ایدئال ، زنان -با درنظرگرفتن شرایط کلی جامعه- تعداد فرزندانی که هر زوج، امروزه، می تواند 
داشته باشد را اظهار می کنند، اما در باروری خواسته، زنان فقط شرایط اقتصادی - اجتماعی خود 
و خانواده ی خود را درنظر می گیرند و تعداد فرزندانی که قصد دارند به دنیا بیاورند -یعنی تعداد 
فرزندانی که مطلوب خود می دانند- را بیان می کنند. متغیر مستقل اصلی تحقیق نیز ساختار قدرت 

در خانواده است که بر تصمیم گیری، ساخت روابط قدرت و شیوه ی اعمال قدرت اشاره می کند.
برای سنجش تصمیم گیری از تعداد 20 گویه، برای سنجش روابط قدرت از تعداد 10 گویه 
از تعداد 9 گویه استفاده  شده است. تمام  اندازه گیری شیوه ی اعمال قدرت  برای  و درنهایت، 
گویه های فوق در قالب طیف لیکرت و بیشتر از حوزه های تصمیم گیری مورد نظر بالد و ولف 
)نایبی و گلشنی، 1392: 150( بهره برده  شده که البته نگارندگان آن را نیز جرح و تعدیل کرده اند. 

الزم به توضیح است که درنهایت و باتوجه به پاسخ های به دست آمده از طریق پرسش نامه ساختار 
قدرت در خانواده در قالب سه مقوله ی زن محور، دموکرات و شوهرمحور تعریف شده است. برای 
سنجش رفتار واقعی باروری -که به تعداد فرزندان اشاره می کند- از دو گویه استفاده شده است: 
اول، تعداد کل فرزندان زنده به دنیاآمده ی پسر و دوم، تعداد کل فرزندان زنده به دنیاآمده ی دختر. 
از مجموع این دو گویه تعداد کل فرزندان برای هر زن به دست خواهد آمد. برای سنجش باروری 
ایدئال  نیز از زنان بررسی شده از تعداد دو گویه استفاده  شده است: اول، شما فکر می کنید داشتن 
چند فرزند برای خانواده های امروزی ایدئال  است؟ دوم، چه تعداد فرزند قصد دارید به دنیا بیاورید؟ 

که درواقع باروری خواسته را اندازه گیری می کند.  
اعتبار پرسش نامه ی مورد نظر از طریق اعتبار صوری آزموده و تأیید شد و برای بررسی پایایی 
گویه های استفاده شده در سنجش متغیر ساختار قدرت از آزمون آلفای کرونباخ بهره برده شد که 
نتایج آن نشان دارد، ضریب به دست آمده برای تمامی گویه ها برابر با 0/84 و به ترتیب ضریب آلفای 
محاسبه شده برای بعد تصمیم گیری 0/91، ضریب آلفای روابط قدرت در خانواده برابر با 0/87 و 
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ضریب آلفای شیوه ی اعمال قدرت برابر با 0/79 بود که این مقادیر بیانگر پایایی باالی گویه هاست 
یا نشان دهنده ی همسازی درونی گویه های استفاده شده است.

5. یافته های پژوهش
یافته ها نشان می دهد که سن زنان بررسی شده از 18 تا 50 سال در نوسان بوده است و 
میانگین سن نیز حدود 32 سال است. حدود 37 درصد زنان کمتر از 30 سال داشته اند؛ یعنی 
بنابر تعریف جمعیتی جوان به شمار می آیند. بیش از 44 درصد نیز بین 30 تا 39 سال دارند که 
بیشتر زنان در همین رده ی سنی قرار دارند. سن شوهران نمونه ی تحقیق حاضر در دامنه ی 20 
تا 60 سال در نوسان و میانگین به دست آمده برای سن شوهران 37 سال است. اختالف میانگین 
سن زنان با شوهران 5 سال به دست  آمده است و با اختالف سنی متداول همخوانی دارد که این 
امر بیانگر معرف بودن نمونه ی بررسی شده نیز است. الزم به ذکر است که دامنه ی اختالف سنی 

زنان با شوهران از 28 سال شوهر بزرگ تر تا 10 سال زن بزرگ تر متغیر بوده است. 
جدول 1. ویژگی های فردی - اجتماعی زنان مورد مطالعه

سن

درصدفراونیطبقه

15037/5کمتر از 30 سال

3017744/3 تا 39 سال

407318/2 تا 50 سال

400100کل

محل تولد

درصدفراوانیطبقه

38596/3شهر

153/8روستا

400100/0کل

قومیت

38897/0فارس

20/5عرب

102/5تُرک

400100/0کل

مذهب

39699/0اهل تشیع

41/0اهل تسنن
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سن

400100/0کل

سن ازدواج

>1530/8

19 - 1514937/3

24 - 2017142/8

29 - 256616/5

34 - 30112/8

400100/0کل

تعداد ازدواج

39598/8یک بار

51/3بیش از یک بار

400100/0کل

قدرت در خانواده

درصدفراوانیطبقه

6215/5کم

31278متوسط

266/5زیاد

400100کل

مدت ازدواج زنان نیز با میانگین 11/6 سال از کمتر از 1 سال تا 37 سال پراکندگی داشته 
است. یافته ها همچنین گویای آن است که حدود 99 درصد زنان تا زمان تحقیق حاضر فقط 
یک بار ازدواج کرده  و فقط حدود 1 درصد آنها بیش از یک بار ازدواج کرده اند. به عالوه، یافته های 
جدول شماره ی 1 نشان می دهد که بیش از 96 درصد زنان بررسی شده متولد شهر بوده اند و تنها 
حدود 4 درصد نمونه خاستگاه روستایی داشته اند. ازآنجایی که ساکنان شهر الر به قومیت های 
مختلفی تعلق دارند؛ لذا این متغیر نیز سنجیده شده و اطالعات آن در جدول شماره ی 1 مندرج 
شده است. 97 درصد زنان به قومیت فارس و سایرین به دو گروه قوم عرب و ترک متعلق بوده اند. 
یافته های جدول شماره ی 1 از آن حکایت دارد که 99 درصد نمونه ی بررسی شده مذهب تشیع 
داشته اند. بنابراین می توان گفت که نمونه ی آماری تحقیق حاضر بیشتر اهل تشیع، فارس زبان و 
با خاستگاه شهری هستند. تحلیل داده ها نشان داد که سن ازدواج زنان نمونه ی آماری از 12 تا 
34 سال متغیر بوده است؛ یعنی ازدواج های زیر 15 سال نیز در جامعه ی آماری مطالعه  شده وجود 
دارد. چنان که در جدول شماره ی 1 نشان می دهد، حدود 43 درصد ازدواج ها در دامنه ی سنی 
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24-20 سال اتفاق افتاده است و درمجموع حدود 60 درصد زنان مطالعه  شده در سنین15-24 
سال ازدواج کرده اند. میانگین سن ازدواج برابر با حدود 21 سال به دست  آمد که بیانگر پایین تربودن 
سن ازدواج در شهر الر از متوسط کشوری و نیز نشان دهنده ی وقوع زیاد ازدواج در این شهر است. 
قدرت در خانواده - که از ترکیب گویه های شیوه ی اعمال قدرت، روابط قدرت و تصمیم گیری 
ساخته شد - 61 تا 76 در نوسان بود. باتوجه به نمرات کسب شده و دامنه ی تغییرات و نیز تعداد 
طبقات )سه طبقه( میزان قدرت در خانواده در سه طبقه ی کم، متوسط و زیاد کدگذاری مجدد شد 
و در جدول شماره ی 1 آمده است. همان طوری که جدول نشان می دهد، بیشتر زنان مطالعه شده 

قدرتی در سطح متوسط در خانواده دارند.
جدول 2. ویژگی های اقتصادی - اجتماعی زنان مورد مطالعه و همسران  آنها

تحصیالت همسرانتحصیالت زنان

درصد تجمعیدرصدفراوانیطبقه ی تحصیلیدرصد تجمعیدرصدفراوانیطبقه ی تحصیلی

71/81/8بی سواد102/52/5بی سواد

307/59/3ابتدائی/ نهضت112/85/3ابتدائی/ نهضت

7619/028/3راهنمائی379/314/5راهنمائی

5513/824/0دبیرستان6215/530/0دبیرستان

11729/371/3دبپلم/ پش دانشگاهی13934/864/8دبپلم/ پش دانشگاهی

338/379/5کاردانی4210/575/3کاردانی

6115/394/8کارشناسی9122/898/0کارشناسی

215/3100/0ارشد و باالتر82/0100/0ارشد و باالتر

-400100/0کل-400100/0کل

وضعیت اشتغال همسرانوضعیت اشتغال زنان

درصد تجمعیدرصدفراوانیطبقه ی شغلیدرصد تجمعیدرصدفراوانیطبقه ی شغلی

24862/062/0شغل آزاد379/39/3شغل آزاد

11127/889/8شاغل بخش دولتی4411/020/3شاغل بخش دولتی

328/097/8شاغل بخش خصوصی246/026/3شاغل بخش خصوصی

20/598/3دانشجو164/030/3دانشجو

51/399/5بیکار27568/899/0خانه دار

20/5100/0سایر41/0100/0بیکار

-400100/0کل-400100/0کل

در جدول شماره ی 2 نیز توزیع نمونه ی مطالعه شده و همسران  آنها برحسب برخی از متغیرهای 
اقتصادی -  اجتماعی دیگر نشان داده شده است. طبق مندرجات جدول شماره ی 2 حدود 3 
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درصد از زنان بررسی شده در تحقیق حاضر بی سواد و سایر زنان باسوادند که از باالبودن وضعیت 
باسوادی در بین جامعه ی آماری مطالعه شده حکایت دارد. یافته ها همچنین گویای آن است که 
حدود 65 درصد زنان تحصیالت دانشگاهی ندارند و حدود 35 درصد زنان تحصیالت دانشگاهی 
دارند. اطالعات جدول بیانگر همسانی نسبی زنان با همسران از نقطه نظر تحصیلی است؛ به طوری که 
حدود 2 درصد همسران زنان مطالعه ی پیش رو نیز بی سواد و سایر شوهران باسوادند. نکته ی 
تأمل برانگیز درباره ی سطح تحصیالت، برتری زنان با مدرک دانشگاهی درمقایسه با همسران خود 
است، به طوری که کمتر از 29 درصد شوهران تحصیالت دانشگاهی داشته اند که این رقم برای 

زنان حدود 35 درصد به دست  آمده است. 
بررسی وضعیت اشتغال زنان نشان می دهد که درمجموع حدود 26 درصد زنان شاغل، حدود 
30 درصد آنها دانشجو و حدود 69 درصد نیز خانه دار بوده اند و 1 درصد نیز خود را بیکار معرفی 
کرده اند. هرچند ممکن است، خانه دار یا دانشجو بوده باشند. درمقابل، حدود 98 درصد همسران 
زنان مطالعه شده شاغل و سایر آنها نیز دانشجو یا بیکار بوده اند. متغیر دیگری که سنجیده شده 
است، درآمد خانوار پاسخ گویان است. یافته  ها نشان داد که درآمد خانوارها با میانگین حدود 1 
میلیون و 600 هزار از درآمد 100 هزار تا 6 میلیون و 500 هزار تومان پراکندگی دارد. بررسی 
کنش های باروری زنان مطالعه شده که در جدول شماره ی 3 گزارش شده است، نشان می دهد که 
تعداد فرزندان ایدئال  زنان یا همان تعداد فرزندانی که زنان باتوجه به شرایط امروزی جامعه برای 

زوجین مناسب می بینند از 1 تا 6 فرزند نوسان دارد. 
براساس اطالعات به دست آمده از جدول 50 درصد زنان 2 فرزند و درمجموع حدود 58 درصد 
زنان داشتن 1 تا 2 فرزند را ایدئال  باروری معرفی کرده اند؛ یعنی بیشتر زنان همچنان 1 تا 2 فرزند 
را ایدئال  جامعه ی امروزی ایران می دانند. همچنین یافته ها گواه آن است که به طور معمول داشتن 
4 فرزند و بیشتر دیگر از نظر زنان ایدئال  نیست. درمجموع، تحلیل داده ها نشان داد که متوسط 
تعداد فرزندان ایدئال  از نظر زنان 2/5 فرزند است که این موضوع دال بر باالتربودن باروری ایدئال  

زنان از سطح باروری جایگزینی است.
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جدول 3. توزیع زنان مطالعه شده برحسب کنش های باروری آنها
درصد تجمعیدرصدفراوانیتعداد فرزند ایدئال 

1317/87/8
220050/057/8
311328/386/0
45213/099/0
520/599/5
620/5100/0

-400100/0کل
متوسط تعداد فرزندان ایدئال = 2/5

درصد تجمعیدرصدفراوانیتعداد فرزند خواسته

1205/05/0
221854/595/5
310927/386/8
44310/897/5
541/098/5
620/599/0
720/599/5
820/5100/0

-400100/0کل
متوسط تعداد فرزندان خواسته=2/5

درصد تجمعیدرصدفراوانیتعداد فرزند زنده به دنیاآمده

0112/82/8
117644/046/8
214335/882/5
34611/594/0
4184/598/5
520/599/0
620/599/5
720/5100/0

-400100/0کل
متوسط تعداد فرزندان زنده به دنیاآمده=1/8

آمار جدول شماره ی 3 از آن حکایت می کند که متوسط باروری خواسته ی زنان یا همان تعداد 
فرزندی که زنان خود قصد دارند به دنیا بیاورند، برابر با 2/5 فرزند است. البته باروری خواسته ی 
زنان درمقایسه با باروری ایدئال  آنها پراکندگی بیشتری دارد. تعداد فرزندان خواسته ی زنان از 1 
تا 8 فرزند در نوسان است، به طوری که بیش از 54 درصد زنان قصد دارند 2 فرزند داشته باشند؛ 
یعنی خواستن دو 2 فرزند الگوی غالب باروری خواسته است که در مطالعات پیشین )محمودیان 

و محمودیانی، 1393( نیز نشان داده شده است. 
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درمجموع، حدود 87 درصد قصد دارند، 1 تا 3 فرزند را به دنیا بیاورند. این موضوع مؤید تمایل و 
عالقه ی زنان به فرزنددارشدن آن هم در سطحی باالتر از سطح باروری جایگزنی است. باوجوداین، 
داده ها نشان می دهد که قصد داشتن 4 فرزند و بیشتر در جامعه را دیگر باید منسوخ شده به شمار 
آورد، زیرا فقط حدود 13 درصد زنان اظهار کرده اند که قصد دارند 4 فرزند و بیشتر به دنیا بیاورند. 
باتوجه به جدول شماره ی 3 دامنه ی تعداد فرزندان به دنیاآمده ی زنان با میانگین 1/8 فرزند 
از بی فرزندی تا 7 فرزند متغیر است، به طوری که فقط حدود 3 درصد زنان در زمان پیمایش هیچ 
فرزندی نداشته اند و این رقم نسبتاً پایین است، از سوی دیگر از آنجا که ازدواج 3/6 درصد زنان 
بررسی شده فقط 1 سال و کمتر گذشته است،  بی فرزندی در بین 3 درصد زنان دور از انتظار 
نیست. درمجموع، آمار بسیار پایین بی فرزندی در بین زنان مؤید باالبودن عمومیت داشتن فرزند 
و فرزندآوری در جامعه ی مورد نظر است. باالترین نسبت فرزندآوری به تعداد 1 و 2 فرزند با 
ارقام 44 و حدود 36 درصد اختصاص یافته است؛ یعنی درمجموع، حدود 80 درصد زنان 1 تا 
2 فرزند به دنیا آورده اند که بیانگر الگوی غالب فرزندآوری در جامعه است. آمار جدول شماره ی 
3 بیانگر آن است که داشتن 3 فرزند و بیشتر در جامعه ی مطالعه شده دیگر جایگاه مهمی به 
خود اختصاص نداده است؛ به عبارتی، بیشتر از 3 فرزند به دنیاآوردن دیگر موضوعیت ندارد. باروری 
واقعی در مطالعه ی حاضر که 1/8 فرزند به دست  آمده است، با باروری ایدئال  زنان همچنان فاصله 
دارد. ذکر این نکته الزم است که باروری واقعی زنان تا زمان تحقیق حاضر سنجیده شده است و 
به احتمال زیاد بخشی از زنان جوان )به طورمشخص زنان زیر 30 سال( در آینده فرزندانی دیگر 
نیز به دنیا خواهند آورد. ازاین رو، تفاوت باروری واقعی با باروری های خواسته و ایدئال  یا به عبارتی 

پایین بودن باروری واقعی از باروری خواسته و ایدئال ، در تحقیق حاضر، دور از انتظار نیست. 
در ادامه، رابطه ی قدرت زنان در خانواده و کنش های فرزندآوری بررسی شده است. ابتدا تأثیر 
دومتغیره ی ابعاد قدرت زنان در خانواده و کنش های فرزندآوری در جدول شماره ی 4 آورده شده 
زنان در خانواده  اندازه تصمیم گیری  نشان می دهد، هر  اطالعات جدول  است. همان طوری که 
تأثیرگذارتر شود، باروری ایدئال  و خواسته و واقعی آنها نیز کاهش می یابد. البته رابطه ی این بعد 
تصمیم گیری ساختار روابط قدرت با باروری واقعی معنادار نیست. روابط قدرت با سه نوع کنش 
فرزندآوری همبستگی معنادار و منفی دارد؛ یعنی هر اندازه نقش زنان در تصمیم گیری، روابط 
قدرت و اعمال قدرت بیشتر شود، باروری ایدئال ، باروری خواسته و باروری واقعی آنها کاهش 
خواهد یافت. اعمال قدرت نیز با سه نوع کنش فرزندآوری همبستگی منفی دارد؛ یعنی هر اندازه 
اعمال قدرت در خانواده به سوی فاصله گرفتن از مردمحوری پیش رود، تمایالت و رفتار واقعی 
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باروری زنان نیز به سوی تعداد فرزند کمتر میل می کند. گفتنی است که همبستگی اعمال قدرت 
و باروری ایدئال  زنان معنادار نیست.  

جدول 4. همبستگی ابعاد ساختار قدرت در خانواده و کنش های فرزندآوری زنان

باروری واقعیباروری خواستهباروری ایدئال ابعاد ساختار قدرت در خانواده

تصمیم گیری

0/070-** 0/173-*0/118-همبستگی پیرسون

0/0180/0010/161سطح معناداری

400400400نمونه

روابط قدرت

** 0/165-** 0/158-** 0/129-همبستگی پیرسون

0/0100/0010/001سطح معناداری

400400400نمونه

اعمال قدرت

** 0/158-* 0/114-0/059-همبستگی پیرسون

0/2400/0230/002سطح معناداری

400400400نمونه

پس از ترکیب ابعاد سه گانه تصمیم گیری و در ادامه، روابط قدرت و اعمال قدرت، شاخص قدرت 
زنان در خانواده ساخته و رابطه ی آن با کنش های فرزندآوری در جدول شماره ی 5 آورده شده است. 
آمار جدول شماره ی 5 نشان می دهد، رابطه ی قدرت زنان در خانواده با باروری ایدئال ، باروری 
خواسته و باروری واقعی رابطه ای منفی و معنادار است؛ یعنی با افزایش قدرت زنان در خانواده 

اندازه ی باروری واقعی، باروری ایدئال و باروری خواسته کاهش می یابد.
جدول 5. همبستگی قدرت زنان در خانواده و کنش های باروری زنان

باروری واقعیباروری خواستهباروری ایدئال عنوان

** 0/163**0/206-*0/142-همبستگی

0/0050/0000/001سطح معناداری

400400400تعداد نمونه

در جداول شماره ی 6 و 7 و 8، تأثیر ساختار قدرت در خانواده بر کنش های فرزندآوری زنان 
با کنترل ویژگی های جمعیتی و اقتصادی - اجتماعی بررسی و ارائه شده است.
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جدول 6. تأثیر ساختار قدرت در خانواده بر باروری ایدئال  زنان با کنترل ویژگی های 
جمعیتی و اقتصادی - اجتماعی

متغیر
مدل 2مدل 1

معناداریضرایب استانداردمعناداریضرایب استاندارد

تحصیالت زنان

0/0190/777-0/020/764-راهنمایی و کمتر
0/0530/3960/0380/548دیپلم/ پیش دانشگاهی

--دانشگاهی )مرجع(

تحصیالت همسران

0/1060/125-0/0930/182-راهنمایی و کمتر
0/1070/102-0/0960/145-دیپلم/ پیش دانشگاهی

--دانشگاهی )مرجع(

0/0290/5820/0240/648سن ازدواج زنان

وضعیت اشتغال زنان
0/0380/4800/0420/426بیکار

--شاغل )مرجع(

وضعیت اشتغال همسران
0/0110/834-0/0120/814-بیکار

--شاغل )مرجع(

محل تولد
0/1170/023-0/1010/048-روستا

شهر )مرجع(

0/0970/0920/0920/110سن زنان
0/1210/018--ساختار قدرت در خانواده

R2 =0/27 R2 =0/041ضریب تعیین

در مدل های شماره ی 1 فقط ویژگی های فردی و اجتماعی - اقتصادی زنان و در مدل های 
شماره ی 2 متغیر ساختار قدرت در خانواده نیز اضافه شده است. برای سنجش این دو مدل از روش 
تحلیل رگرسیون همزمان سلسله مراتبی بهره برده شده است. یافته های جدول شماره ی 6 نشان 
می دهد، در مدل شماره ی 2 که تأثیر ساختار قدرت در خانواده را با کنترل سایر متغیرهای زمینه ای 
نشان می دهد، در بین متغیرهای زمینه ای فقط محل تولد در باروری ایدئال  زنان اثر معنادار دارد؛ 
به این معنا که زنانی که محل تولدشان روستا بوده است، باروری ایدئال  پایین تری نسبت به زنان 
شهری دارند. متغیر ساختار قدرت در خانواده اثر معناداری در تعداد فرزندان ایدئال  زنان دارد؛ 
بدین معنا که هر اندازه قدرت زنان در ساختار خانواده افزایش یابد، تعداد فرزندان ایدئال  زنان 
کاهش می یابد. مدل اول که فقط با ورود متغیرهای زمینه ای آزموده شده است، حدود 3 درصد و 
مدل دوم که متغیر ساختار قدرت با کنترل ویژگی های زمینه ای پاسخ گویان است، نیز 4 درصد 
واریانس تعداد فرزندان ایدئال  را تبیین می کند. در جدول شماره ی 7 رابطه ی ساختار قدرت در 
خانواده و باروری خواسته ی زنان بررسی شده است. یافته ها گویای این مطلب است که در مدل 
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اول، تحصیالت زنان و همسران و نیز سن زنان در تعداد فرزندان خواسته ی زنان اثر معناداری دارد. 
زنان با تحصیالت راهنمایی و کمتر درمقایسه با زنان دانشگاهی باروری خواسته ی باالتری دارند 
و این رابطه ازنظر آماری معنادار است. زنان با تحصیالت دیپلم/ پیش دانشگاهی هم درمقایسه با 
زنان با تحصیالت عالی قصد دارند، فرزند بیشتری به دنیا بیاورند، هرچند که این رابطه معنادار 
نشده است. زنانی که همسرانشان تحصیالت دیپلم/ پیش دانشگاهی دارند، درمقایسه با زنانی که 
همسرانشان تحصیالت دانشگاهی دارند، باروری خواسته پایین تری دارند؛ همچنین با افزایش سن 

تعداد فرزندان خواسته ی زنان افزایش خواهد یافت.
جدول 7. تأثیر ساختار قدرت در خانواده در باروری خواسته ی زنان با کنترل ویژگی های 

جمعیتی  و اقتصادی - اجتماعی 

متغیر
مدل 2مدل 1

معناداریضرایب استانداردمعناداریضرایب استاندارد

تحصیالت زنان

0/1300/0460/1310/044راهنمایی و کمتر

0/0140/818-0/0000/997دیپلم/ پیش دانشگاهی

--دانشگاهی )مرجع(

تحصیالت همسران

0/0530/435-0/0400/0549-راهنمایی و کمتر

0/1360/033-0/1260/048-دیپلم/ پیش دانشگاهی

--دانشگاهی )مرجع(

0/0410/4310/0360/482سن ازدواج زنان

وضعیت اشتغال زنان
0/0810/1150/0850/097بیکار

--شاغل )مرجع(

وضعیت اشتغال همسران
0/0610/2090/0630/198بیکار

--شاغل )مرجع(

محل تولد
0/0140/784-0/0000/997روستا

--شهر )مرجع(

0/1580/0050/1540/006سن زنان

0/1070/032--ساختار قدرت در خانواده

R2 =0/080R2 =0/093ضریب تعیین

در مدل دوم، با ورود متغیر ساختار قدرت در خانواده، همچنان تحصیالت زنان و همسرانشان 
با کنترل  باروری خواسته ی زنان رابطه ی معناداری دارد. در مدل دوم،  با  به همراه سن زنان 
ویژگی های فردی و زمینه ای زنان مطالعه شده، ساختار قدرت در خانواده در باروری خواسته ی 
زنان اثر معناداری دارد؛ یعنی هر اندازه  افزایش قدرت زنان در ساختار خانواده بیشتر شود، تعداد 
فرزندان خواسته ی زنان کاهش می یابد. مدل اول 8 درصد و مدل دوم بیش از 9 درصد از تغییرات 

باروری خواسته ی زنان را تبیین می کند. 
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جدول 8. تأثیر ساختار قدرت در خانواده در باروری واقعی زنان با کنترل ویژگی های 
جمعیتی و اقتصادی - اجتماعی 

متغیر
مدل 2مدل 1

معناداریضرایب استانداردمعناداریضرایب استاندارد

تحصیالت زنان

0/1700/0010/1710/001راهنمایی و کمتر

0/0580/2430/0500/315دیپلم/ پیش دانشگاهی

--دانشگاهی )مرجع(

تحصیالت همسران

0/0230/6740/0160/769راهنمایی و کمتر

0/0500/338-0/0440/396-دیپلم/ پیش دانشگاهی

--دانشگاهی )مرجع(

0/0890/037-0/0860/043-سن ازدواج زنان

وضعیت اشتغال زنان
0/0390/3520/0420/323بیکار

--شاغل )مرجع(

وضعیت اشتغال همسران
0/0390/3300/0400/320بیکار

--شاغل )مرجع(

محل تولد
0/0280/501-0/0200/630-روستا

--شهر )مرجع(

0/5430/0000/5400/000سن زنان

0/0620/130--ساختار قدرت در خانواده

 R2 =0/384 R2 =0/388ضریب تعیین

در جدول شماره ی 8، رابطه ی ساختار قدرت در خانواده و باروری واقعی زنان تا زمان تحقیق 
آزموده شده است. منظور از باروری واقعی تعداد فرزندان زنده به دنیاآمده ی زنان تا زمان پیمایش 
است. در مدل دوم، با کنترل متغیرهای جمعیتی و اقتصادی - اجتماعی مشاهده می شود که 
ساختار قدرت در خانواده اثر منفی در تعداد فرزندان زنده به دنیاآمده ی زنان دارد؛ بدین معنا که 
هر اندازه زن ساالری در ساختار خانواده بیشتر شود - یعنی از مردمحوری فاصله  گرفته شود و بر 
قدرت زنان در خانواده افزوده شود - باروری واقعی زنان نیز کاهش یافته است، اما ازنظر آماری 
رابطه ی فوق معنادار نیست. مدل اول حدود 38 درصد و مدل دوم با ورود متغیر ساختار قدرت 
در خانواده حدود 39 درصد از تغییرات باروری واقعی زنان را توضیح می دهد؛ یعنی ورود متغیر 
ساختار قدرت در خانواده حدود 1 درصد قدرت تبیین مدل را افزایش می دهد. الزم به ذکر است 
که در مدل دوم تحصیالت زنان، سن و سن ازدواج زنان نیز اثر معناداری در تعداد فرزندان زنده 

به دنیاآورده ی زنان مطالعه شده دارد. 
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جمع بندی و نتیجه گیری 
یکی از موضوعاتی که در درون خانواده تصمیم گیری می شود و به منصه ی ظهور می رسد، 
کنش فرزندآوری است. کنش فرزندآوری بر تمایالت، ایدئال  ها و رفتارهای باروری زنان داللت دارد 
که متأثر از شرایط خانواده و جامعه حادث می شود. ایران در حوزه ی باروری تغییرات چشمگیری 
داشته است. باروری باالی 7 فرزند در دهه ی 1340 تا کاهش باروری به حدود 6/5 فرزند در اواسط 
دهه ی 1350 و افزایش دوباره ی سطح باروری تا حدود 7 فرزند در اوایل دهه ی 1360 از این 
تغییرات است. با تصویب و اجرای دومین برنامه ی تنظیم خانواده در ایران در سال 1368 باروری 
دوباره از اوخر دهه ی 1360 و به خصوص در دهه ی 1370 کاهش کم نظیری داشته است. در سال 
1375، باروری به حدود سطح جایگزینی، در سال 1379 برای اولین بار به زیر سطح جایگزینی، 
در سال 1385 به رقم 1/9 و در سال 1390 به 1/8 فرزند به ازای هر زن رسید. برخی مطالعات 
)حسینی چاوشی و همکاران، 1396: 31( بر افزایش دوباره ی سطح باروری تا نزدیک سطح جایگزینی در 

سال 1395 تأکید کرده اند. باوجوداین، مشخص است که باروری تغییرات اساسی در جامعه داشته 
و کاهش باروری قبل از شروع دوباره ی برنامه ی تنظیم خانواده در درون خانواده ها شروع  شده بود.
مطالعات و شواهد )محمودیان، 1384: 133؛ عباسی شوازی و عسکری ندوشن، 1384: 36؛ طباطبایی یزدی، 
1386؛ Abdollahyan, 2004: 74( گویای این مهم است که به موازات تغییرات باروری، روند وضعیت 

اجتماعی - اقتصادی زنان ایرانی بهبود نسبی داشته است. از نظر تئوریک، هر اندازه قدرت زنان در 
محیط خانواده - برای مثال درنتیجه ی افزایش تحصیالت زنان و مشارکت اقتصادی آنها- بیشتر 
شود، به همان اندازه انتظار می رود، کنش ها و رفتارهای باروری زنان -مانند تعداد فرزندان ایدئال ، 
تعداد فرزندان خواسته یا حتی تعداد فرزندان زنده به دنیاآمده ی زنان- دستخوش تغییر ـ اغلب 

با کاهش- روبه رو شود.
در مطالعه ی حاضر تالش شده است که ارتباط نظری قدرت در خانواده و کنش های باروری 

زنان در شهر الر بررسی و آزموده شود. 
نتایج به دست آمده نشان داد، باروری ایدئال  یا همان تعداد فرزندانی که زنان باتوجه به شرایط 
امروزی جامعه برای زوجین مناسب می بینند، از 1 تا 6 فرزند نوسان دارد. یافته ها چند نکته 
را مشخص کرد؛ نکته ی نخست آن است که هیچ زنی بی فرزندی را  ایدئال  نمی داند، به عبارتی 
تمامی زنان بررسی شده بر این باورند که داشتن فرزند الزم است، حتی اگر در رفتار واقعی این 
نظر بالفعل نشود. 50 درصد زنان 2 فرزند و درمجموع حدود 58 درصد زنان داشتن 1 تا 2 فرزند 
را ایدئال  باروری می دانند؛ یعنی بیشتر زنان همچنان 1 تا 2 فرزند را ایدئال  جامعه ی امروزی 
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ایران می دانند. همچنین یافته ها گواه آن است که داشتن 4 فرزند و بیشتر دیگر ازنظر زنان ایدئال  
نیست، بنابراین می توان گفت که داشتن این تعداد فرزند دیگر جایی در رفتارهای باروری زوجین و 
خانوارها نخواهد داشت. متوسط تعداد فرزندان ایدئال  ازنظر زنان 2/5 فرزند بود که این نتیجه گیری 
با نتایج برخی مطالعات پیشین )محمودیانی، 1393؛ حسینی و بگی، 1393: 41؛ عباسی شوازی و همکاران، 
1381( همسو است و بر باالتربودن باروری ایدئال  زنان از سطح باروری جایگزینی حکایت دارد. 

رفتار واقعی باروری یا متوسط تعداد فرزندانی که زنان تا زمان پیمایش حاضر به دنیا آورده اند، 
نشان دهنده ی پایین تربودن این رقم )1/8( نسبت به متوسط باروری ایدئال  )2/5( است که این 
اختالف با انتظارات نظری بونگارت نیز همسو است؛ زیرا وی معتقد است، معموالً باروری ایدئال 1 

.)Bongaarts, 2001( تا 2 فرزند بیشتر از باروری واقعی است
تحلیل های دومتغیره نشان داد، در خانواده هایی که زنان تحصیالت دانشگاهی  دارند، ساختار 
مردمحوری بسیار ضعیف شده است؛ یعنی ورود زنان به تحصیالت دانشگاهی بر تعدیل ساختار 
قدرت در خانواده خواهد انجامید. تحصیالت همسر تأثیر به مراتب روشن تری در ساختار قدرت در 
خانواده دارد. افزایش سطح تحصیلی مردان به تعدیل فضای خانواده و افزایش قدرت زنان خواهد 
انجامید. بی تردید مردان شاغل احتماالً تحصیالت باالتری دارند؛ لذا شاید بخشی از این تأثیرگذاری 
وضعیت اشتغال به دلیل تحصیالت مردان باشد. نتایج حاکی است که درمجموع، ساختار قدرت 
در خانواده های با خاستگاه شهری، دموکراتیک تر بوده و زنان قدرت باالتری دارند. یافته های فوق 
که نشان دهنده ی وجود رابطه ی تحصیالت و وضعیت اشتغال و خاستگاه شهری/ روستایی افراد 
با ساختار قدرت در خانواده است، در بسیاری از مطالعات پیشین )Parrado & Flippen, 2005؛ 
Oucho, 2011؛ Fox, 1973؛ Acharya & et al, 2010؛ حسینیان و همکاران، 1392؛ ایمان و بهمنی، 

1391؛ نایبی و گلشنی، 1392 و مهدوی و خسروشاهی، 1382( نیز تأیید شده است. 

در تحلیل های چندمتغیره تالش شد که با کنترل متغیرهای اقتصادی - اجتماعی رابطه ی 
ساختار قدرت در خانواده و کنش های فرزندآوری زنان بررسی شود. نتایج نشان داد که ساختار قدرت 
در خانواده در ایدئال  های باروری و باروری خواسته اثر معناداری دارد، به طوری که با کم رنگ شدن 
ساختارهای مردمحور و افزایش قدرت زنان در خانواده، باروری ایدئال  و باروری خواسته ی زنان 
کاهش می یابد. این نتیجه با انتظارات تئوریک -یعنی نظریه ی قدرت و جنسیت و نیز نظریه ی 
منابع قدرت در خانواده- هماهنگ است. براساس تئوری های مذکور انتظار می رود که قدرت در 
خانواده برحسب جنسیت متفاوت باشد و ویژگی های اقتصادی - اجتماعی افراد، یعنی زن و مرد، 
تعیین کننده ی قدرت آنها در خانواده است. همچنین براساس تئوری های فوق یکی از رفتارهایی 
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که از قدرت زن و مرد در خانواده متأثر خواهد شد، کنش های فرزندآوری آنهاست. نتایج مطالعه ی 
حاضر با یافته های عمده ی مطالعات قبلی )عباسی شوازی و علی مندگاری، 1389؛ حسینی و بگی، 1391: 
 Hindin, 2000: ؛Mason, 1987: 718؛Dyson & Moore, 1983: 35 74؛ دراهکی، 1394: 66؛

255( هم راستاست. الزم به ذکر است که افزایش قدرت زنان در خانواده به کاهش تعداد فرزندان 

زنده به دنیاآمده ی زنان می انجامد، هرچند که این رابطه ازنظر آماری معنادار نشده است. 
درنتیجه، دو فرضیه ی اول تحقیق حاضر تأیید شدند و درمقابل فرضیه ی سوم که بیانگر رابطه ی 
منفی ساختار قدرت در خانواده و تعداد فرزندان زنده به دنیاآمده ی زنان بود )همان باروری واقعی 
زنان(، هرچند نوع رابطه تأیید شد، اما باتوجه به معنادارنبودن آن، فرضیه درمجموع تأیید نشد. 
نتایج رگرسیونی نیز گویای آن بود که تحصیالت زنان در باروری خواسته و واقعی زنان اثر معناداری 
دارد و این موضوع باید بررسی شود. ازآنجا  که سطح تحصیالت زنان افزایش چشمگیری داشته 
است و این روند نیز همچنان تداوم دارد، در آینده نیز تأثیر تحصیالت بر باروری ادامه خواهد 
داشت. افزایش تحصیالت یکی از دالیل مهم تغییر نگرش و تحول در رفتار فرزندآوری است. 
طبق تحقیقات، افزایش تحصیالت حدود 35 درصد کاهش باروری را تبیین می کند )عباسی شوازی، 
1398(؛ لذا تأثیرگذاری معنادار و چشمگیر تحصیالت در باروری در این مطالعه نیز پذیرفتنی 

است. درنهایت، می توان نتیجه گرفت که همچنان باروری ایدئال  زنان باالتر از سطح جایگزینی 
است؛ لذا باید به زوجین کمک کرد تا بتوانند باروری ایدئال  خود را محقق کنند. این مهم از طریق 
تداوم برنامه های تنظیم خانواده و بهبود وضعیت اقتصادی - اجتماعی خانواده ها میسر خواهد شد. 
باتوجه به روند رو به بهبود وضعیت زنان، به خصوص ازنظر تحصیلی و افزایش آن و تعدیل ساختار 
قدرت در خانواده در راستای نقش آفرینی بیشتر زنان در خانواده، دیگر نباید انتظار داشت باروری 

افزایش خیلی زیادی داشته باشد و به رقمی باالی 2/5 فرزند برای هر زن برسد. 
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