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چكیده
در طول چند دهه ی گذشته، تغييرات جمعيّت شناختی گسترده ای در جامعه ی ايران رخ 
داده و باروری كاهش بی سابقه ای داشته است، به  طوری كه امروزه ميزان باروری در بيشتر 
مناطق كشور كمتر از سطح الزم برای جايگزينی نسل هاست. بی ترديد، هرگونه برنامه ريزی و 
اقدام عملی برای جلوگيری از كاهش بيشتر باروری در ميان خانواده ها، مستلزم بررسی تمايالت 
فرزندآوری زنان و عوامل و تعيين كننده های آن در مناطق مختلف ايران است. هدف از اين مقاله 
بررسی تمايالت فرزندآوری زنان ُكرد همسردار ساكن شهر مهاباد است. داده ها با استفاده از 
پيمايش انجام شده در ميان 700 خانوار نمونه ی شهر مهاباد در فروردين ماه 1391 گردآوری 
شده است. نتايج نشان می دهد كه 61/4 درصد زنان قصد بر توّقف فرزندآوری دارند. بررسی 
تمايالت فرزندآوری زنان بر حسب شمار فرزندان در حال حاضر زنده ی آنها گويای آن است 
كه 39/3 درصد زنان بدون فرزند يا با يک فرزند، 77/7 درصد زنان صاحب دو تا سه فرزند 
باشند.  و 86 درصد زنان صاحب بيش از سه فرزند تمايل ندارند كه فرزند ديگری داشته 
تحليل های دو متغيّره نشان داد كه تفاوت معنی داری بر حسب تمايالت فرزندآوری در ميان 
زنان با ويژگی های اقتصادی � اجتماعی، جمعيّتی و فرهنگی متفاوت وجود دارد. نتايج تحليل 
چند متغيّره حاكی است كه مشّخصه های فرهنگی به تنهايی نمی توانند نقش تعيين كننده ای در 
پيش بينی احتمال تمايل نداشتن به فرزندآوری داشته باشند. در واقع،  تركيبی از مشّخصه های 
فرهنگی، اقتصادی � اجتماعی و جمعيّتی تبيين بهتری از تمايالت فرزندآوری زنان به دست 
می دهد. بر اساس اين يافته ها بايد گفت كه در سياست گذاری های جمعيّتی جديد، سياست های 
تشويقی برای افزايش مواليد عمدتًا بايستی معطوف و متمركز بر زنان ازدواج كرده ی بی فرزند 

يا صاحب يک فرزند باشد. 
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1- مقدمه و طرح مسئله

نوعي  جهان  نقاط  از  بسياري  در  اينکه  بر  مبني  دارد  وجود  شواهدي 

از  برخي  و  فرزندآوري  ازدواج،  به  نسبت  افراد  نگرش  در  اساسي  تغيير 

الگوهاي تاريخي حاکم بر خانواده اتفاق افتاده است. تغيير در ايستارهاي 

مربوط به زندگي خانوادگي، نقشی تعيين  کننده در روندهاي جمعيّت شناختي 

داشته است )عبّاسي شوازي و عسکري ندوشن 1384: 75-25(. در ايران نيز طّي 

باروري  اين کاهش  يافت.  باروري کاهش چشمگيري  سه دهه ي گذشته، 

به   طور همزمان در همه ی مناطق جغرافيايي و گروه هاي سنّي توليد مثل 

 .(Abbasi-shovazi & Mcdonald2005; Ibid2006: 217-237) صورت گرفت 

ايران،  باروري در  انجام  شده در طول دوره ی گذار  بر اساس بررسي هاي 

گروه هاي قومي و استآنهاي ناهمگن از نظر قومي و مذهبي سطوح متفاوت 

اّما روندهاي باروري مشابهي با سطوح و روندهاي مّلي باروري و اکثريّت 

فارس تجربه کرده اند (Abbasi-shovazi & Hosseini 2008) هر چند برنامه  ی 

تنظيم خانواده نقش مؤثری در سرعت کاهش باروری و استمرار آن از نيمه ی 

دهه ی 1360 به بعد داشته  است، اّما فرآيند گذار باروري متناسب با تحّوالتي 

بوده است که 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 

 ،Ibid( نهايت رفتارها، ايده آل ها و تمايالت فرزندآوری مردم منجر شده است

حسينی و عبّاسی شوازی 1388:  3-36(. 
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واقعيّت های جمعيّت شناختی امروز ايران نشان می دهد که هدف  برنامه ی 

تنظيم خانواده در راستای کاهش باروری و تعديل رشد ساالنه ی جمعيّت، 

زودتر از زمان پيش بينی  شده محّقق شده است )حسينی 2012(. ميزان خام 

مواليد در سال 1390 به 19 در هزار و نرخ رشد طبيعی ساالنه ی جمعيّت 

به 1/3 درصد در سال رسيد (Population Reference Bureau 2011). امروزه، 

باروری پايين تر از سطح جايگزينی و يا بسيار نزديــک به سطح جـايگزينی 

به ويژگی مسّلط در جامعه ی ايران و مناطق مختلــف آن تبديــل شده است 

(Hosseini-chavoshi & etal2007:12). بنابراين، می توان گفت عملکرد برنامه ی 

تنظيم خانواده از هدف تعيين شده فراتر رفته است. در اين شرايط، پرسش اين 

است که آيا نبايد اقداماتی برای جلوگيری از کاهش بيشتر باروری و ثبات 

باروری، دست کم در سطح جايگزينی، صورت بگيرد؟ پاسخ به اين پرسش 

و اتّخاذ هر گونه برنامه ی عمل در اين باره، مستلزم انجام مطالعات زمينه ای با 

هدف آگاهی و شناخت از تمايالت فرزندآوری زنان است. بی  ترديد، توافق 

در آرمان ها و اهداف يکي از مقّدمات ضروري براي هر نوع سياست گذاري 

است. هدف، هر چه باشد، محّقق نخواهد شد مگر اينکه يک سياست و يا يک 

برنامه ی عمل در قالب يک سياست جامع جمعيّتی به اجرا گذاشته شود. اّولين 

گام در فرمول بندی يک سياست جمعيّتی، تعيين و شناسايی دقيق وضعيّت 

فعلي جمعيّت است. با توّجه به زمينه های متنّوع قومی- فرهنگی جامعه ی 

ايران، تغييرات جمعيّتي دهه هاي اخير و ضرورت اتّخاذ سياستي مشّخص در 
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زمينه ي باروري و آهنگ رشد جمعيّت در آينده، آگاهي و شناخت از رفتارها، 

ايده آل ها و تمايالت فرزندآوری گروه هاي قومي و تعيين کننده هاي آن نقش 

مهّمي در درک پويايي هاي جمعيّت و روندهاي آن خواهد داشت. بي توجهي 

به اهميّت تفاوت هاي قومي در نگرش ها، ايده آل ها و تمايالت باروري و 

پاسخ هاي متفاوت قومي به سياست هاي جمعيّتي دولت به يک ترکيب قومي 

متفاوت منجر خواهد شد که پيامدهاي اقتصاديـ  اجتماعي و سياسي مهّمي 

در سطح منطقه اي و مّلي خواهد داشت )حسينی و عباسی شوازی 1388: 3-36(. 

از سوی ديگر، سياست گذاری و اتّخاذ هرگونه برنامه ی عمل برای افزايش 

سطح باروری، مستلزم بررسی همه  جانبه و عميق کنش های باروری زنان و 

تعيين  کننده های آن است. بر اين اساس، انجام مطالعات زمينه ای به منظور 

درک تمايالت فرزندآوری افراد و خانواده ها و عوامل و تعيين  کننده های آن 

نقش مهّمی در زمينه ی سياست گذاری جمعيّتی، دست کم در مقياس محّلی و 

منطقه ای، خواهد داشت. هدف اصلی اين مقاله، بررسی تمايالت فرزندآوری 

زنان ُکردِ ساکن در شهر مهاباد و عوامل و تعيين کننده های آن است. در اين 

راستا، تالش می شود تا به پرسش های زير پاسخ داده شود:

1( تمايل به فرزندآوری در ميان زنان ُکرد شهر مهاباد چگونه است؟ آيا 

تمايالت فرزندآوری بر حسب شمار فرزندان در حال حاضر زنده ی زنان 

متفاوت است؟
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2( تمايالت فرزندآوری در ميان زنان با ويژگی های مختلف فرهنگی ، 

اقتصادی ـ اجتماعی و جمعيتی چگونه است؟ آيا تفاوت ها از نظر آماری 

معنی دار است؟ 

3( نقش عوامل فرهنگی در پيش بينی احتمال تمايل نداشتن به فرزندآوری 

و جمعيّتی، چه  اجتماعی  ـ  اقتصادی  مشّخصه های  اثر  کنترل  با  چيست؟ 

تغييری در رابطه ی ميان عوامل فرهنگی و تمايالت فرزندآوری به وجود 

می آيد؟

2- مالحظات نظری

بسياري  مباحثه های  زمينه ساز  آن  تغييرات  و  باروري  رفتارهای  تبيين 

حوزه  اين  در  اصلي  مخالف  رويکردهاي  است.  شده  صاحب نظران  ميان 

مبتني بر تبيين هاي انتخاب عقالني و ساختاري و هنجاري ـ فرهنگي است. 

نظريه های انتخاب عقالنی در سطح وسيعي دربرگيرنده ي نظريه ي کالسيک 

پاسخ  نظريه ي  نسلي،  بين   ثروت  جريان  نظريه ي  جمعيّت شناختي،  گذار 

توّسط  پيشنهاد  شده  آستانه ي  نظريه ي  نهادي،  تبيين  رويکرد  چندوجهي، 

سازمان ملل در سال 1963، نظريه ی برابری جنسيّتی، فرضيه ي مشّخصه ها و 

تئوري هاي اقتصاد ُخرد است. بر اساس اين نظريه ها، در مقاطع زماني خاّصي 

در تاريخ يک کشور يا منطقه، شرايط ساختاري مانند شهرنشيني، صنعتي  

شدن، توسعه ي اقتصادي ـ اجتماعي و مشّخصه هاي اقتصادي ـ اجتماعي 

کار، سطح  نيروي  در  زنان  مشارکت  سرانه،  درآمد  مثل سطح  و جمعيّتي 
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تحصيالت به ويژه تحصيالت زنان، ميزان مرگ ومير اطفال، اميد به زندگي 

در بدو تولّد و ... فوايد اقتصادي داشتن خانواده ي بزرگ و پُرحجم را کاهش 

مي دهد )حسينی 1390: 120و121( و از طريق تأثير در تمايالت فرزندآوری افراد 

و خانوارها،  زمينه های کاهش باروری و کم فرزندآوری را فراهم می کنند.

از ميان نظريه های انتخاب عقالنی و تبيين ساختاری،  برای تبيين رفتارهای 

باروری گروه های قومی به فرضيه ی مشّخصه ها استناد مي شود. بر اساس اين 

به  قومي  باروری گروه هاي  رفتار  نتيجه  در  فرزندآوری و  تمايالت  فرضيه، 

تفاوت هاي موجود در ويژگي هاي اقتصادیـ  اجتماعي و جمعيّت شناختي زنان 

 (Johnson 1979:1386, Spenshade and Ye 1994:98, و همسران آنها نسبت داده می شود

(Goldscheider and Uhlenberg 1969, Nai Peng 2002, Poston & etot 2006:67-110.  در 

واقع، استدالل می شود در فرآيند نوسازي و گسترش ارتباط هاي اجتماعي، 

مرزبندي هاي قومي به هم مي ريزد و در نتيجه ی همانندي1 در ويژگی های 

اقتصادي ـ اجتماعي، رفتارهای باروری گروه های مختلف قومی به سوي 

بين شاخص هاي  رابطه ي  در  مشاهده  شده  مي کند. ضعف  ميل  همگرايي 

را به اين باور رساند تا  از تحليل گران  بسياري  باروري  متعارف توسعه و 

1- اسالي و اداي و تروواتو بين دو نوع همانندي ساختاري و همانندي در اثر فرهنگ پذيري 
تفکيک قايل  شدند. همانندي ساختاري به فرآيندي اطالق مي شود که از طريق آن زيرگروه هاي 
جمعيّتي قادرند بدون از دست  دادن مشّخصه هاي فرهنگي خود به ساختار اقتصادي اجتماعي 
آن  طريق  از  که  است  فرآيندي  فرهنگ پذيري  از  ناشي  همانندي  بيابند.  راه  اکثريّت  جامعه ي 
زيرگروه هاي جمعيّتي ارزش ها و رفتارها از جمله رفتارهاي توليدمثل فرهنگ مسّلط را مي پذيرند. 
برآيند اين وضعيّت از بين رفتن تمام ويژگي هايي است که يک زيرگروه را از ديگري متمايز 

.(Sly 1970: 443-459; Addai & trovato 1999: 409-427) مي کند
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استدالل کنند که نمي توان رفتارهای باروري را با استفاده از رويکردهاي مبتني 

(Goldscheider & Uhlen- کرد  رر مدل هاي انتخاب عقالني و تبيين ساختاري تبيين

 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: 217-247. آنها ارزيابي هاي 

اّوليه ي اقتصادي از کاهش باروري را به چالش کشيدند و در سطح کالن 

ـ  اقتصادي  مشّخصه هاي  و  اقتصادي  توسعه ي  که  دادند  نشان  اقتصادي 

اجتماعي افراد و خانواده ها نمي تواند تغيير رفتارهای باروری را پيش بيني 

پُر  کند. در نتيجه، جست وجو براي تبيين هاي جايگزين آغاز شد و برای 

کردن اين خأل، تبيين های هنجاری ـ فرهنگی باروری ارائه شد. 

فرهنگي،  ـ  قومي  تأثير  فرضيه ي  فرهنگي شامل  ـ  هنجاري  تبيين هاي 

انديشه سازانه1  و  اشاعه  نظريه هاي  و  فرهنگی  ُخرده   هنجارهای  فرضيه ی 

تغييرات  اهميّت  بر  بيشتر  که  عقالني  انتخاب  رويکرد  برخالف  است. 

ساختاري تأکيد مي کند، در رويکرد اشاعه استدالل مي شود که وقتي افراد 

اهميّت خانواده هاي کوچک را درک کنند، استفاده از وسايل پيش گيري از 

اندازه اي دست  تا  زندگي شان  اختيار  که  کنند  باور  و  بپذيرند  را  حاملگي 

1- Ideational and Diffusion Theories
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خودشان است، رفتارهای باروري مي تواند مطابق شرايط مختلف اقتصادي 

ـ اجتماعي تغيير کند )حسينی 1390: 135(. در رويکرد تأثير قومي ـ فرهنگي، 

در قالب ارزش ها و هنجارهاي ُخرده  فرهنگي رفتارهای باروری گروه هاي 

ارزش هاي  خاطر  به  قومي  گروه  هر  که  می گويند  و  مي شود  تبيين  قومی 

فرهنگي خاِص خود، رفتارهای باروري متفاوتي را تجربه مي کند. در فرهنگ 

ارزش  پُرحجم  بزرگ و  بعضي گروه هاي قومي ممکن است خانواده های 

وااليی داشته باشند، يا اينکه روش هاي معيّني از کنترل مواليد در ميان آنها 

ممنوع شده باشد،  گرايش زيادی به ترجيح فرزند پسر بر دختر وجود داشته 

باشد، زنان در تصميم گيری های باروری استقالل کمتری داشته باشند و يا 

در رفتارهای باروری شان به شّدت تقديرگرا باشند. در نتيجه، انتظار مي رود 

افراد متعّلق به يک گروه قومی، علی رغم ويژگي هاي اقتصادي ـ اجتماعي 

متفاوت رفتارها،  ايده آل ها و تمايالت فرزندآوری يکسانی را تجربه کنند. در 

اين فرضيه که از آن با عنوان فرضيه ي ُخرده  فرهنگي يا تأثيرات هنجاري نيز 

ياد مي کنند(Lopez and Sabagh 1978: 1492) بر تأثيرات ُخرده  فرهنگ ها در 

رفتارهای باروري گروه هاي قومي تأکيد مي شود. در واقع، مطابق اين فرضيه 

رفتارهای باروري گروه هاي قومي بازتاب اهميّت و نفوذ ميراث فرهنگي 

مشترک آنهاست. به تعبير همل »… فرهنگ تبيين مي کند که چرا افراد در 

جوامعي که به ظاهر از نظر اقتصادي در شرايط يکساني بسر مي برند، اّما از 

نظر آداب و رسوم و زبان متفاوت هستند، عملکردهاي جمعيّتي متفاوتي 
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دارند. فرهنگ مي تواند توضيح دهد که چرا علي رغم تغيير شرايط اقتصادي 

و اجتماعي، جمعيّت يک منطقه در طول زمان از نظر جمعيت شناختي يکسان 

عمل مي کند. به کارگيري فرهنگ به عنوان مبناي تحليل مي تواند زمينه هاي 

(Hammel 1990: 455) »... تبيين را به سطحي باالتر ارتقاء دهد

نيروهای نوسازی در جوامع،  تأثير  باورند که  اين  بر  نويسندگان مقاله 

به ويژه در جوامع چند فرهنگی، به طور ناهمزمان، در طول زمان و از مجرا 

و مسير بسترها و زمينه های فرهنگی و قومی افراد و خانوارها بر رفتارها، 

واقع، چارچوب  در  تأثير می گذارد.  آنها  فرزندآوری  تمايالت  و  ايده آل ها 

نظری اين تحقيق بر رويکرد هنجاری ـ فرهنگی تبيين رفتارهای باروری 

متمرکز است و بر اين فرض استوار است که مشّخصه های فرهنگی نقش 

تعيين کننده ای در پيش بينی احتمال تمايل نداشتن به فرزندآوری دارند، به 

 طوری که پس از کنترل اثر مشّخصه های اقتصادیـ  اجتماعی و جمعيّتی، اين 

عوامل فرهنگی هستند که همچنان در احتمال تمايل نداشتن به فرزندآوری 

تأثير معنی داری دارند.

3- روش شناسی تحقیق و داده ها

اقتباس  )فروردين 1391(  مهاباد  باروری  پيمايش  از  مقاله  اين  داده های 

شده است که در آن اّطالعات از طريق پرسش نامه ی ساخت يافته گردآوری 

شد. جمعيّت آماری تمامی خانوارهای معمولی ساکن در شهر مهاباد، واحد 

نمونه گيری خانوار و برای تعيين حجم نمونه از داده های نتايج سرشماری 
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عمومی نفوس و مسکن 1385 شهرستان مهاباد استفاده شد. واحد تحليل، 

زنان حّداقل يک  بار ازدواج  کرده ی 49-15 ساله ی همسردار است که در 

داخل خانوار شناسايی  شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 700 

خانوار تعيين شد. روش نمونه گيري، ترکيبي از روش هاي خوشه اي چند 

مرحله اي، تصادفي و تصادفي سيستماتيک بود. ابتدا شهر به سه خوشه  بر 

حسب موقعيّت اقتصادي اجتماعي مناطق شهر )باال، متوّسط و پايين( تفکيک 

شد. براي انتخاب بلوک ها در هر يک از خوشه ها، ابتدا بلوک هايي که تعداد 

خانوارهاي آن کمتر از 10 خانوار بود، حذف شد. سپس، با توّجه به اينکه 

در هر بلوک تنها 10 خانوار بررسي مي شد، از ميان بلوک هاي باقي  مانده در 

هر خوشه، بلوک هايي به  طور تصادفي و متناسب با حجم هر خوشه انتخاب 

شد. جدول شماره ي 1 متغيّرها و شاخص های تحليل را نشان می دهد. 
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سا جدول 1. متغّیرها و شاخص هاي تحلیل به تفكیك متغّیرهاي مستقل و وابسته

معّرفنوع متغّیر

متغیّرهاي مستقل:
و  اجتماعی  اقتصادی  مشّخصه های   )1

جمعیّتی

2( مشّخصه های فرهنگي

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

حال حاضر زنده. 

تقدیرگرایي در رفتار باروري، نگرش نسبت به منافع فرزندان، 
خانواده ی  ارزش های  به  پاي بندی  جنسي،  ترجیح  به  گرایش 
بزرگ، نسبت فامیلی زن با همسر، استقالل زنان در خانواده، 

نگرش نسبت به اشتغال زنان در فّعالیت های خارج از منزل.

متغیّر وابسته: 
تمایالت فرزندآوري

فرزند  دارید  تمایل  دارید،  که  فرزندانی  جز  به  آیا  سؤال: 
دیگری به دنیا بیاورید؟

0 : بلی                                               
 1: خیر

در پيمايش باروری مهاباد )1391( پرسش نامه ي تحقيق از چهار بخش 

تشکيل شده بود؛ بخش اّول دربرگيرنده ي اّطالعات بارداري و شيردهي زنان،  

بخش دّوم شامل سؤاالت مرتبط با تنظيم خانواده، بخش سّوم دربر گيرنده ی 

سؤاالت مرتبط با نگرش زنان نسبت به تنظيم خانواده، ايده آل ها و تمايالت 

فرزندآوري زنان و بخش چهارم به مشّخصات پاسخ گويان اختصاص يافته 

بود. بخشي از سؤاالت پرسش نامه  با پرسش های پيمايش گذار باروري در 

در  باروری  پيمايش  و سالمت  (DHS)و  جمعيّت  پيمايش   ،(IFTS) ايران 

شهرستان اروميه مشترک است )عبّاسی شوازی و حسينی 1387(. بنابراين، روايی 

شاخص های فرهنگی مثل تقديرگرايی در رفتار باروری، نگرش نسبت به 

منافع فرزندان، گرايش به ترجيح جنسي، پاي بندی به ارزش های خانواده ی 
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بزرگ، استقالل زنان در خانواده و نگرش نسبت به اشتغال زن در فّعاليت های 

خارج از منزل پيشتر از طريق آزمون آلفای کرونباخ سنجيده شده است1. 

زنان واقع در سنين توليد مثل، از نظر توانايي زايش در يک دسته بندی 

کّلی به دو گروه عمده تقسيم می شوند: زنان عقيم يا نابارور و زنان بارور يا 

توانمند براي فرزندآوری. در اين مقاله، تمايالت فرزندآوری زنانی بررسی 

از  بنابراين،  داشته اند.  فرزندآوری  توان  پيمايش،  زمان  در  که  شد  خواهد 

 15  -49 زن   666 اّطالعات  تنها  گردآوری  شده،  پرسش نامه های  مجموع 

ساله ی همسردار تجزيه و تحليل شده است. پردازش و تجزيه و تحليل داده ها 

با استفاده از نرم افزار20SPSS انجام شد. در ارائه ی يافته ها، ابتدا ويژگی های 

زنان و تمايالت فرزندآوری آنها بر حسب مشّخصه های اقتصادیـ  اجتماعی، 

جمعيّتی و فرهنگی بررسی خواهد شد. سپس، به منظور تعيين تأثير هر يک 

از متغيّرهای مستقل بر متغيّر وابسته از تکنيک رگرسيون لجستيک استفاده 

می شود. 

1- برای آگاهی بيشتر درباره ی چگونگی تهيّه ی اين شاخص ها و و روايی آنها رجوع کنيد به 
عبّاسی شوازی و حسينی )1387( و حسينی )1387(. 
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4- یافته هاي تحقیق

4-1- تمايالت فرزندآوری

به  فرزندآوری  تمايالت  بر حسب  دارند  فرزندآوری  امکان  که  زناني 

سه گروه تقسيم می شوند: زناني که عالوه بر فرزندانی که تا زمان بررسی 

داشته اند، نمی خواهند فرزند ديگری داشته باشند؛ زناني که می خواهند به 

زودی يعنی در طول دو سال آينده1 فرزند ديگری داشته باشند و زناني که 

تمايل دارند از بعد از دو سال پس از تحقيق بّچه دار شوند. شکل شماره ي 1، 

توزيع زنان را بر حسب وضعيّت عقيمی و تمايالت فرزندآوری آنها نشان 

می دهد. 

  توزیع زنان بر حسب وضعیّت عقیمی و تمایالت فرزندآوری. 1شکل 

بارور 
 نفر 666

تمامی زنان همسردار 
نفر  700

عقیم یا نابارور هستند 
 نفر 34

 
 **خواهند بسودی فرزند دیگری می

 درصد 6/17/   نفر 117
* خواهند میدر آینده فرزند دیگری 

درصد  21نفر  140
 
 

 درصد 21/ نفر 140
 خواهند فرزند دیگری نمی

 درصد 4/61/ نفر 409

 . خواهددر دو سال آینده فرزند دیگری می  **              .خواهدبعد از دو سال فرزند دیگری می *

 

1 - با توّجه به زمان انجام پيمايش باروری مهاباد )فروردين 1391(، اين گروه از زنان کساني 
را در بر می گيرد که اظهار کرده اند تا فروردين 1393 می خواهند فرزند ديگری به دنيا بياورند.



134

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

زم
 / 

58
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا

از مجموع زنان بررسی شده، 4/9 درصد عقيم يا نابارور بوده اند. بنابراين، 

نسبت درصد زنانی که در زمان بررسی امکان باروری داشته اند معادل 95/1 

درصد است. بر اساس اّطالعات مندرج در شکل شماره ي 1، در پاسخ به 

اين پرسش که »آيا تمايل داريد عالوه بر فرزندانی که اآلن )زمان بررسی( 

داريد، فرزند ديگری به دنيا بياوريد؟« کمتر از 39 درصد زنان اظهار کرده اند 

که می خواهند در آينده فرزند ديگری داشته باشند. در اين ميان، 21 درصد را 

آنهايی در بر می گيرند که بيش از دو سال زمان را برای داشتن فرزند بعدی 

اعالم کرده اند. به اين ترتيب،  می توان اميدوار بود که اگر اين زنان بر قصد 

خود باقی بمانند، تنها 17/6 درصد زنانی که در زمان پيمايش باروری مهاباد 

امکان فرزندآوری داشته اند، در طول دو سال پس از زمان بررسی يعنی تا  

1393 بّچه دار شوند. 

جدول شماره ي 2 تمايالت فرزندآوری زنان را بر حسب شمار فرزندان 

در حال حاضر زنده ی آنها نشان می دهد. در مجموع، می توان گفت که بيشتر 

پاسخ گويان تمايلی به داشتن فرزندی ديگر عالوه بر فرزندانی که در زمان 

بررسی داشته اند ندارند، هرچند زنان بدون فرزند يا صاحب يک فرزند، بيش 

از ديگر زنان تمايل خود را برای داشتن فرزندی ديگر اظهار کرده اند. 32/2 

درصد زنانی که فرزندی نداشته يا يک فرزند داشته اند، اعالم کرده اند که 

قصد دارند در دو سال آينده بّچه دار شوند، ولی اين نسبت در ميان زناني که 

بيش از سه فرزند داشته اند، تنها 3/5 درصد بوده است. 
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شمار فرزندان در 
حال حاضر زنده

تمایالت فرزندآوری

جمع
فرزند دیگری 
نمی خواهند

به زودی می خواهند 
بّچه دار شوند

می خواهند بعداً 
بّچه دار شوند

فراوانی
فراوانی 

نسبی
فراوانی

فراوانی 
نسبی

فراوانی
فراوانی 

نسبی

بدون فرزند یا 
11639/39532/28428/5295دارای یک فرزند

224477/7206/45015/9314 تا 3 فرزند

4986/023/5610/557بیش از 3 فرزند

ــه طبقه ی  ــته اند، در ميان س ــته يا يک فرزند داش زنانی که فرزندی نداش

ــاوي توزيع شده اند؛ هرچند بيشتر آنها  ــبت مس تمايالت فرزندآوری، به نس

ــرايط در  )39/3 درصد( اعالم کرده اند که فرزند ديگری نمی خواهند. اين ش

ــمار فرزندان در حال حاضر زنده نيز صدق می کند؛ به  مورد ديگر طبقات ش

طوری که بيشتر زنان صاحب دو تا سه فرزند )77/7 درصد( و يا بيش از سه 

فرزند )86 درصد( نيز اعالم کرده اند که تمايلی به داشتن فرزند ديگر ندارند. 

4-2- مشخصه هاي تمايالت فرزندآوری بر حسب مشّخصه های فرهنگی

جدول شماره ي 3 تمايالت فرزندآوری زنان را بر حسب مشّخصه های 

فرهنگی آنها به تصوير می کشد. نتايج آزمون های آماری نشان می دهد که 

به جز متغيّر نگرش نسبت به ارزش های خانواده ی بزرگ، تمامی متغيّرها 
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از لحاظ آماری رابطه ای معنی دار با متغيّر وابسته دارند. نتايج نشان می دهد 

که استقالل زنان در جنبه های مختلف تصميم گيری در خانواده، در تمايالت 

باروری زنان تأثير زيادی مي گذارد. زنانی که در تصميم گيری های خانواده 

استقالل بيشتری دارند در مقايسه  با ساير زنان به نسبت بيشتری تمايل به 

فرزندآوری ندارند. ضريب همبستگی مشاهده  شده بين گرايش به ترجيح 

جنسی و تمايالت فرزندآوری پايين است، اّما زنانی که گرايش متوّسطی به 

ترجيح جنسی دارند بيشتر از ديگران تمايل دارند که در دو سال آينده فرزند 

ديگری داشته باشند. بر اساس اّطالعات مندرج در جدول شماره ي 3، نسبت 

ارزيابی  آنها  از هزينه های  منافع فرزندان را کمتر  از زنانی که  چشمگيري 

می کنند و بر اين باورند که فرزندان در شرايط کنونی بيشتر بر والدين هزينه 

تحميل می کنند، تمايل ندارند در آينده بّچه دار شوند. 
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سا جدول 3. تمایالت فرزندآوری زنان بر حسب مشخّصه های فرهنگی

مشّخصه ها
 سطوح
متغّیر

تمایالت فرزندآوری

جمع
فرزند دیگری می خواهند

فرزند دیگری
نمی خواهند

 در دو سال آینده
 فرزند دیگری
می خواهند

 بعد از دو سال، فرزند

دیگری می خواهند

استقالل زنان

17/844/437/8100/0کم

17/619/662/8100/0متوّسط

17/321/170/5100/0زیاد

 آزمون
 = Sig = 0/0005Cramer’s Vآماری

0/248 χ2 =  41/022 

 گرایش
 به ترجیح
جنسی

14/920/864/4100/0کم

22/019/658/4100/0متوّسط

11/324/664/1100/0زیاد

 آزمون
 = Sig = 0/042Cramer’s Vآماری

0/086 χ2 = 9/888

 نگرش
نسبت

 به منافع
فرزندان

19/217/863/0100/0کم

14/629/955/6100/0متوّسط

9/130/361/6100/0زیاد

 آزمون
 = Sig = 0/007Cramer’s Vآماری

0/103 χ2 =14/140

تقدیرگرایی
 در رفتار
باروری

4/424/471/1100/0کم

21/314/963/8100/0متوّسط

17/024/059/0100/0زیاد

 آزمون
 = Sig = 0/010Cramer’s Vآماری

0/141 χ2 =13/317
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مشّخصه ها
 سطوح
متغّیر

تمایالت فرزندآوری

جمع
فرزند دیگری می خواهند

فرزند دیگری
نمی خواهند

 در دو سال آینده
 فرزند دیگری
می خواهند

 بعد از دو سال، فرزند

دیگری می خواهند

 نگرش
نسبت به

اشتغال زنان

23/219/457/4100/0منفی

15/319/864/9100/0میانه رو

10/029/061/0100/0مثبت

 آزمون
Sig = 0/008Cramer’s V =0/102 χ2 =13/835آماری

 پایبندی به
 ارزش های
 خانواده ی

بزرگ

18/220/261/5100/0کم

17/819/362/9100/0متوّسط

12/533/953/6100/0زیاد

 آزمون
Sig = 0/166آماری

Cramer’s V 
=0/070 χ2 =6/478

 نسبت
 فامیلی با
همسر

21/020/558/5100/0غیرخویشاوند

11/721/966/4100/0خویشاوند

 آزمون
 = Sig = 0/010Cramer’s Vآماری

0/118  χ2 =9/308 

بررسی تمايالت فرزندآوری زنان بر حسب گرايش به تقديرگرايی در 

تصميم گيری های  در  که  زنانی  ميان  در  که  است  آن  بيانگر  باروری  رفتار 

باروری کمتر تقديرگرا هستند، درصد چشمگيري اظهار کرده اند که تمايل 

ندارند در آينده فرزند ديگری داشته باشند. در مقابل، 41 درصد زنانی که 

در سطح بااليی از تقديرگرايی در رفتار باروری قرار دارند، اظهار کرده اند 

بياورند.  دنيا  به  ديگری  فرزند  آينده  سال  دو  در  دست کم  می خواهند  که 
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نگرش نسبت به اشتغال زنان در فّعاليّت های خارج از منزل يکی ديگر از 

انتظار  مؤلّفه های فرهنگی مؤثّر در تمايالت فرزندآوری زنان است. اصوالً 

می رود زنان بر حسب نگرش نسبت به اشتغال زنان در فّعاليّت های خارج از 

منزل، تمايالت فرزندآوری متفاوتی داشته باشند. آماره ی کای اسکور و سطح 

معنی داری اين انتظار را تأييد مي کند. 42/6 درصد زنانی که نگرش منفی 

نسبت به اشتغال زنان در فّعاليّت های خارج از منزل دارند، اظهار کرده اند 

که تمايل دارند دست کم در دو سال آينده فرزند ديگری به دنيا بياورند. در 

مقابل، نسبت های متناظر در ميان زنانی که نگرشي در حّد متوّسط به باال 

نسبت به مشارکت زنان دارند، کمتر از 40 درصد است. همچنين نتايج نشان 

می دهد که اگرچه بر خالف انتظار رابطه ی بين متغيّر پای بندی به ارزش های 

خانواده ی بزرگ با تمايالت فرزندآوری از لحاظ آماری معنی دار نيست، اّما 

بيش از 46 درصد زنانی که پای بندی بيشتری به ارزش های خانواده ی بزرگ 

دارند، تمايل دارند دست کم در دو سال آينده فرزند ديگری داشته باشند. 

انتظار می رود تمايالت فرزندآوری در ميان زنانی که با همسرشان  اصوالً 

مطابق  اما  که غيرخويشاوندند،  باشد  آنهايی  از  بيشتر  دارند  فاميلی  نسبت 

انتظار است. آماره ی کای اسکور نشان  نتايج برخالف  جدول شماره ي 3 

می دهد که تفاوت های مشاهده  شده تصادفي نبوده و از نظر آماری معنی دار 

با همسرشان رابطه ی خويشاوندی دارند و  است. نسبت درصد زنانی که 

نمی خواهند در آينده فرزند ديگری داشته باشند )66/4 درصد( به مراتب 
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بيشتر از آنهايی است که غيرخويشاوندند )58/5 درصد(.

4-3- تمايالت فرزندآوری بر حسب مشّخصه هاي اقتصادی � اجتماعی و جمعّيتي

حسب  بر  را  زنان  فرزندآوری  تمايالت  توزيع   ،4 شماره ي  جدول 

ويژگی های اقتصادی ـ اجتماعی و جمعيّتی آنها نشان می دهد. آماره ی کای 

اسکور و سطح معنی داری آن حاکي است که تفاوت های مشاهده  شده در 

و  اجتماعی  ـ  اقتصادی  ويژگی های  بر حسب  زنان  فرزندآوری  تمايالت 

به  زنده  فرزندان  و شمار  زنان  اشتغال  استثنای وضعيّت  به  آنها،  جمعيّتی 

دنيا آمده، در ساير موارد از نظر آماری معنی دار است. بر اساس اّطالعات 

مندرج در جدول شماره ي 4، تمايالت فرزندآوری زنان بر حسب سن به 

هنگام بررسی و تعّلق زنان به گروه های هم دوره ی ازدواجی متفاوت است. 

از طرفی، تمايل به فرزندآوری پيرو افزايش سن کاهش می يابد. کمی بيش 

از 70 درصد زنانی که بين 24-15 سال سن دارند گفته اند که می خواهند 

آينده فرزند ديگری، عالوه بر فرزندانی که در زمان بررسی داشته اند،  در 

داشته باشند. از 25 سالگی به بعد، با افزايش سن بر نسبت درصد زنانی که 

نمی خواهند فرزند ديگری داشته باشند افزوده می شود. از سوی ديگر، نسبت 

درصد زنانی که نمی خواهند فرزند ديگری داشته باشند در ميان گروه های 

هم دوره ی ازدواجی دهه ی 1360 و 1370 به ترتيب و به مراتب بيشتر از 

نسبت متناظر در ميان زنانی است که در دهه ی 1380 ازدواج کرده اند. اين 

گروه های  به  که  آنهايی  و  زنان مسن تر  که  واقعيّت اند  اين  گوياي  يافته ها 
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هم دوره ی ازدواجی قديمی تري تعّلق دارند، شمار فرزندان مطلوب و مورد 

نظرشان را به دنيا آورده و به ايده آل های خود در مورد شمار فرزندان دست 

يافته  اند. 

نتايج به دست آمده درباره ی تمايالت فرزندآوری زنان بر حسب وضع 

سواد و سطح تحصيالت آنها برخالف انتظار است؛ اصوالً، انتظار مي رود 

که تمايالت فرزندآوری در ميان زنان باسواد کمتر از زنان بی سواد باشد، اما 

براساس اّطالعات جدول شماره ي 4 حدود 77 درصد زنان بی سواد تمايل 

ندارند که فرزند ديگری داشته باشند. در مقابل، بيش از 42 درصد زنانی که 

تحصيالت فوق ديپلم و باالتر دارند گفته اند که قصد دارند در آينده فرزند 

ديگری به دنيا بياورند. ممکن است اين امر ناشی از اين واقعيّت باشد که 

بيشتر زنان بی سواد در سنين پايين تری ازدواج کرده و به گروه های هم دوره ی 

ازدواجی قديمی تر تعّلق دارند و برعکس زنان با تحصيالت فوق ديپلم و 

باالتر بيشتر کسانی هستند که در سال های اخير ازدواج کرده و کمتر از 30 

سال سن دارند. در نتيجه، با توّجه به اينکه هنوز به شمار فرزندان ايده آل خود 

دست نيافته اند، انتظار می رود همچنان خواستار فرزندآوری باشند. بررسی 

تمايالت فرزندآوری زنان بر حسب محّل تولّد آنها نشان می دهد که زنان 

با خاستگاه شهری در مقايسه با زنان با خاستگاه روستايی، تمايل کمتری به 

فرزندآوری حتّی در طول دو سال پس از بررسی دارند. وضعيّت زنده  ماندن 

نوزادان زنده به دنيا آمده يکی از عوامل جمعيّت شناختی مؤثّر در تقاضا برای 
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فرزندآوری می باشد. وقتی کودکی در خانواده ای فوت می کند، والدين سعی 

می کنند تا با فرزندآوری دوباره فرزندان ديگری را جايگزين کنند. نتايج به 

دست آمده انتظارات تحقيق را تأييد مي کنند. بيش از 81 درصد زنانی که 

سه فرزند و بيشتر داشته اند، تمايلی ندارند که در آينده فرزند ديگري داشته 

باشند. حدود 4 درصد اين زنان اظهار داشته اند که می خواهند در طول دو 

سال آينده بّچه دار شوند.
جدول 4. تمایالت فرزندآوری زنان بر حسب مشخّصه های اقتصادی اجتماعی و  جمعّیتی

سطوح متغّیرمشّخصه ها

تمایالت فرزندآوری

جمع

فرزند دیگری می خواهند

فرزند دیگری
نمی خواهند

 در دو سال
 آینده فرزند

 دیگری
می خواهند

 بعد از دو سال،

 فرزند دیگری

می خواهند

 سن هنگام
بررسی

29/940/229/9100/0کمتر از 25 سال

25-3423/919/356/8100/0

35-446/513/979/6100/0

450/009/490/6100/0 و باالتر

Sig = 0/0005آزمون آماری
Cramer’s V 

= 0/299 χ2 =  119/094

 گروه
 هم دوره ی
ازدواجی

1/57/790/8100/0دهه ی 1360 و قبل

10/415/873/9100/0دهه ی 1370

30/531/238/3100/0دهه ی 1380

 Sig = 0/0005Cramer’sآزمون آماری
V = 0/316 χ2 = 132/859
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سطوح متغّیرمشّخصه ها

تمایالت فرزندآوری

جمع

فرزند دیگری می خواهند

فرزند دیگری
نمی خواهند

 در دو سال
 آینده فرزند

 دیگری
می خواهند

 بعد از دو سال،

 فرزند دیگری

می خواهند

 وضع سواد
 و سطح

تحصیالت

7/415/776/9100/0بی سواد

14/423/062/6100/0ابتدایی

25/121/253/7100/0راهنمایی و متوّسطه

21/121/157/9100/0فوق دیپلم و باالتر

 Sig = 0/0005Cramer’sجمع
V = 0/135 χ2 = 24/255

 وضعیّت
اشتغال

23/420/256/4100/0شاغل

16/621/262/2100/0غیرشاغل

 Sig = 0/272Cramer’sآزمون آماری
V = 0/063 χ2 = 2/607

 خاستگاه
شهری

یا روستایی

23/421/654/9100/0روستا

9/620/270/2100/0شهر

 Sig = 0/0005Cramer’sآزمون آماری
V = 0/190 χ2 =24/109

 شمار فرزندان
 زنده به دنیا

آمده

0/00100/00/00100/0بدون فرزند

117/520/362/1100/0 تا 2 فرزند

317/721/361/0100/0 فرزند و بیشتر

 Sig = 0/105Cramer’sآزمون آماری
V = 0/076 χ2 =7/649
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سطوح متغّیرمشّخصه ها

تمایالت فرزندآوری

جمع

فرزند دیگری می خواهند

فرزند دیگری
نمی خواهند

 در دو سال
 آینده فرزند

 دیگری
می خواهند

 بعد از دو سال،

 فرزند دیگری

می خواهند

 شمار فرزندان
 درحال حاضر

زنده

116/919/863/3100/0 تا 2 فرزند

34/314/281/5100/0 فرزند و بیشتر

 Sig = 0/0005Cramer’sآزمون آماری
V = 0/256 χ2 =87/321

در مجموع، نتايج تحليل های دو متغيّره حاکي است که زنان بررسی شده 

بر حسب مشّخصه های اقتصادی ـ اجتماعی، جمعيّتی و فرهنگی تمايالت 

فرزندآوری متفاوتی دارند و در بيشتر موارد تفاوت ها از نظر آماری معنی دار 

با  زنان  ميان  در  فرزندآوری  به  تمايل  نبود  گفت  می توان  بنابراين،  است. 

ويژگی های مختلف اقتصادیـ  اجتماعی، جمعيّتی و فرهنگی متفاوت است. 

4-4- تحليل چند متغّيره

با توّجه به نتايج به دست آمده، سؤال اين است که نقش عوامل فرهنگی 

تأثير  با کنترل  در پيش بينی احتمال نبود تقاضا برای فرزندآوری چيست؟ 

مشّخصه های اقتصادی ـ اجتماعی و جمعيّتی، چه تغييری در رابطه ی ميان 

منظور  به  می آيد؟  به وجود  زنان  فرزندآوری  تمايالت  و  فرهنگی  عوامل 

بررسی چگونگي تغيير احتمال نبود تمايل به داشتن بّچه بر اساس طبقات 
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هر يک از متغيّرهاي مستقل، با توّجه به سطح سنجش متغيّر وابسته )اسمی 

دو وجهی(،  از تکنيک رگرسيون لجستيک استفاده   شد. در اين مرحله، به 

دليل هم خّطی و همبستگی به نسبت باال بين شماری از متغيّرهای پيش بين، 

تصميم بر آن شد تا متغيّرهای نگرش نسبت به منافع فرزندان، پای بندی به 

ارز ش های خانواده ی بزرگ و شمار فرزندان زنده به دنيا آمده در تحليل 

رگرسيونی وارد نشود. مدل هاي مطرح شده، احتمال پيش بيني هر يک از 

متغيّرهاي مستقل را در مورد تمايل نداشتن زنان به فرزندآوری نشان مي دهد 

)جدول شماره ي 5(. در مدل اّول، متغيّرهای فرهنگی وارد تحليل رگرسيونی 

وارد  ترتيب  به  جمعيّتی  و  اجتماعی  ـ  اقتصادی  متغيّرهاي  سپس،  شدند. 

مدل هاي دّوم و سّوم شدند تا تأثير همزمان متغيّرهاي فرهنگي، جمعيّتی و 

ـ  اجتماعی ارزيابي شود. جدول شماره ي 5 کسرهای برتری1 به  اقتصادی 

دست آمده از رگرسيون لجستيک را نشان می دهد.

در مدل اّول، تأثير هم زمان متغيّرهاي استقالل زنان، گرايش به ترجيح 

جنسي، تقديرگرايي در رفتار باروري، نگرش نسبت به اشتغال زنان و نسبت 

فاميلی با همسر )ازدواج خويشاوندی( بر نبود تمايل به فرزندآوری بررسی 

شده است. همان طور که مشاهده مي شود، از ميان مجموع عوامل فرهنگی 

وارد شده در مدل رگرسيونی، دو متغيّر تقديرگرايي در رفتار باروری و ترجيح 

جنسي تأثير معنی داری در احتمال نبود تمايل به فرزندآوری در ميان زنان 

1- Odds ratio 
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ندارند. به بيان ديگر، قرار گرفتن در هيچ يک از طبقات دو متغيّر فوق احتمال 

توقّف فرزندآوری را تغيير نمي دهد. کسر برتري متغيّر استقالل زنان بيانگر 

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

افزايش استقالل زنان، احتمال تمايل نداشتن به فرزندآوری افزايش می يابد. 

به بيان ديگر، زناني که استقالل متوّسط و زياد دارند به ترتيب 2/41 و 3/55 

برابر بيشتر از زناني که استقالل کم دارند، احتمال دارد که نخواهند فرزند 

ديگری داشته باشند. همچنين، تمايل نداشتن به فرزندآوری در ميان زنانی که 

نسبت به اشتغال زنان در فّعاليّت های خارج از منزل نگرش معتدل  و مثبت 

دارند، بيشتر از زنانی است که مخالف اشتغال زنان در فّعاليّت های خارج 

از منزل می باشند. نسبت فاميلی زن با همسر عاملی تأثيرگذار در احتمال 

تمايل نداشتن به فرزندآوری است. احتمال تمايل نداشتن به فرزندآوری 

در ميان زنانی که با همسرشان نسبت فاميلی دارند، کمتر از زنانی است که 

غيرخويشاوندند. کسر برتری متغيّر نسبت فاميلی زن با همسر نشان می دهد 

که آن دسته از زنانی که با خويشاوند خود ازدواج کرده اند،  29/5 درصد کمتر 

از زنانی که با همسرشان نسبت فاميلی ندارند، احتمال دارد که تمايلی به 

داشتن فرزند بيشتر نداشته باشند. 

در مدل دّوم، متغيّرهای تحصيالت، وضعيّت اشتغال و خاستگاه شهری 

يا روستايی )بر حسب محّل تولّد( نيز وارد تحليل رگرسيوني شدند. با ورود 

اين متغيّرها، ازدواج خويشاوندی رابطه ی معنی دار خود را با متغيّر وابسته از 
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دست داد. در مقابل، احتمال تمايل نداشتن به فرزندآوری در ميان زنانی که 

تقديرگرايی بااليی در تصميم گيری های باروری شان دارند، حدود 51 درصد 

کمتر از زنانی است که کمتر تقديرگرا هستند. مفهوم مخالف آن اين است که 

تمايل به فرزندآوری در ميان زنانی با سطح بااليی از تقديرگرايی در رفتار 

باروری بيشتر از زنانی است که در تصميم گيری ها و رفتارهای باروری شان 

کمتر تقديرگرا می باشند. متغيّرهای فرهنگی ديگر از لحاظ داشتن رابطه ی 

معنی دار در مقايسه با مدل اّول بدون تغيير باقی مانده اند، هرچند که از مقدار 

کسرهای برتری آنها کاسته شده است. 

اقتصادی ـ  تأثير هم زمان مشّخصه های فرهنگی و ويژگی های  بررسی 

کنار  در  که  نشان می دهد  فرزندآوری  به  نداشتن  تمايل  بر  زنان  اجتماعی 

ويژگی های فرهنگی، سواد و تحصيالت تأثير معنی داری در پيش بينی احتمال 

تمايل نداشتن به فرزندآوری دارند. وضعيّت اشتغال زنان تنها متغيّری است 

که تأثير تعيين کننده ی معنی داری در پيش بينی کسر برتری متغيّر وابسته ندارد. 

به بيان ديگر، با افزايش سطح تحصيالت زنان، احتمال نبود تمايل به داشتن 

فرزند افزايش می يابد، هرچند در ميان زنان با تحصيالت فوق ديپلم و باالتر 

اين رابطه معنی دار نيست. نتايج همچنين نشان می دهد که احتمال تمايل 

نداشتن به فرزندآوری در ميان زنان متولّد شهر 29/5 درصد کمتر از زنانی 

است که خاستگاه روستايی دارند. 
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جدول 5. پیش بینی احتمال تمایل نداشتن به فرزندآوری در میان زنان ُکرد همسردار 49-15 سا

ساله ی شهر مهاباد با استفاده از ُمدل رگرسیون لجستیك

متغّیر مستقل
مدل 3مدل 2مدل 1

SigExp(B)SigExp(B)SigExp(B)

استقالل زنان

کم )مرجع(

2/033**2/248**2/413**متوّسط

2/644**2/471**3/554**زیاد

گرایش به 
ترجیح جنسی

کم )مرجع(

ns0/745ns0/694ns0/659متوّسط

ns1/006ns0/775ns0/601زیاد

تقدیرگرایی در 
رفتار باروری

کم )مرجع(

ns0/719ns0/660ns0/770متوّسط

ns0/589*0/493ns0/552زیاد

نگرش نسبت 
به اشتغال زنان

منفی 
)مرجع(

1/460*1/440*1/449*میانه رو

1/146ns1/100*1/366*مثبت

نسبت فامیلی 
با همسر

غیرخویشاوند 
)مرجع(

0/705ns0/878ns1/091*خویشاوند

وضع سواد 
و سطح 

تحصیالت

بی سواد 
)مرجع(

0/665ns0/994*ابتدایی
راهنمایی و 

0/510ns0/936*متوّسطه

فوق دیپلم و 
ns0/412ns0/691باالتر
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متغّیر مستقل
مدل 3مدل 2مدل 1

SigExp(B)SigExp(B)SigExp(B)

خاستگاه

روستا 
)مرجع(

0/705ns0/780*شهر

وضعیّت 
اشتغال

غیرشاغل 
)مرجع(

ns0/810ns1/031شاغل

سن در هنگام 
بررسی

کمتر از 
25 سال 
)مرجع(

25-34**1/751

35-44**3/635

5/128**45 و باالتر

تعداد فرزندان 
در حال حاضر 

زنده

بدون فرزند 
)مرجع(

1 تا 2 
3/491**فرزند

3 فرزند و 
4/726**بیشتر

* ns2/ 589 ns0/ 239 1/048مقدار ثابت

62/963/771/9درصد درستی

Chi-Square39/140 **58/601 **159/299 **

-2 Log Likelihood911/279891/819791/120

Nagelkerk R Square0/0730/1080/274

*: معنی دار در سطح 0/05      **: معنی دار در سطح ns         0/01: غیرمعنی دار
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ــن زن در هنگام بررسی و شمار فرزندان در  ــّوم، دو متغيّر س در مدل س

ــه عنوان متغيّرهای جمعيّتی که نقش کليدی در تمايل يا  حال حاضر زنده ب

بي تمايلي زنان برای فرزندآوری دارند، وارد تحليل رگرسيونی شدند. با ورود 

ــن دو متغيّر به تحليل، برخی از متغيّرهای فرهنگی و اقتصادیـ  اجتماعی  اي

ــر، وضع سواد و  ــبت فاميلی با همس مثل تقديرگرايی در رفتار باروری، نس

سطح تحصيالت زنان و خاستگاه که در مدل شماره ي 2 تأثير معنی داری در 

پيش بينی احتمال تمايل نداشتن به فرزندآوری داشتند، معنی داری خود را از 

ــت دادند. با اين وجود، بعضی متغيّرهای فرهنگی مانند استقالل زنان و  دس

نگرش نسبت به اشتغال زنان در فّعاليّت های خارج از منزل همچنان رابطه ی 

معنی دار خود را حفظ کرده اند. در کنار مشّخصه های اقتصادی ـ اجتماعی و 

فرهنگی، متغيّرهای جمعيّتی وارد شده در همه ی سطوح رابطه  ی معنی داری 

ــان می دهد که با افزايش سّن زنان، احتمال  ــته دارند. نتايج نش با متغيّر وابس

ــتن بّچه کاهش  ــتن به فرزندآوری افزايش و تمايل آن ها به داش تمايل نداش

ــدان در قيد حيات نيز صدق  ــمار فرزن ــد. اين نتايج در مورد متغيّر ش می ياب

می کند، زيرا زنانی که در زمان بررسی سه فرزند و بيشتر داشته اند، 4/72 برابر 

بيش از زنانی که فرزندی نداشته اند احتمال دارد که نخواهند بّچه دار شوند.

است  اين  برمی آيد  متغيّره  چند  تحليل  نتايج  از  که  آنچه  کّلی،  به طور 

به  تمايل  نبود  احتمال  پيش بينی  به  قادر  تنهايی  به  فرهنگی  متغيّرهای  که 

فرزندآوری نيستند. مقدار آماره ی Nagelkerk R Square در مدل شماره ي 1 
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)0/073( گويای آن است که مشّخصه های فرهنگی تنها 7/3 درصد تغييرات 

تمايالت فرزندآوری را تبيين می کنند. اين امر دو دليل عمده دارد؛ 1- همه ی 

عوامل فرهنگی تبيين کننده ی تمايالت فرزندآوری تنها محدود به متغيّرهايی 

منکر  نمی توان  است؛ 2-  پرداخته شده  آنها  به  مقاله  اين  در  که  نمی شود 

تأثير تعيين کننده های اقتصادی ـ اجتماعی و جمعيّتی در کنار ويژگی های 

  Nagelkerk Rآماره ی مقدار  بود.  زنان  فرزندآوری  تمايالت  در  فرهنگی 

Square در مدل های شماره هاي 2 و 3 نشان می دهد که در تبيين تمايالت 

فرزندآوری زنان بررسی شده، ترکيبی از مشّخصه های اقتصادی ـ اجتماعی، 

جمعيّتی و فرهنگی تبيين بهتری به دست می دهد، به  طوری که در مدل سّوم 

مجموع متغيّرهای بررسی شده توانسته اند 27/4 درصد تمايل نداشتن زنان 

به فرزندآوری را تبيين کنند. اين نتايج، همسو با نتايجی است که حسينی 

)1387(، عباسی شوازی و حسينی )1387( در آزمون فرضيه های رقيب برای 

تبيين تفاوت های قومی باروری در شهرستان اروميه به دست آوردند. استدالل 

باروری  رفتارهای  تبيين  برای  ترکيبی  اتّخاذ يک رويکرد  که  بود  اين  آنها 

گروه هاي قومی، تبيين بهتری در مقايسه با رويکرد همانندی مشّخصه ها و 

تبيين هنجاری ـ فرهنگی به دست می دهد.

5- نتیجه گیری و پیشنهادات

ايران  در  زنان  فرزندآوری  تمايالت  بررسی  برای  مختلفی  مطالعات 

صورت گرفته است که همه ی آن ها به نتايجی مشابه رسيده اند. با اين  حال، 
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با توّجه به زمينه های متنّوع قومی ـ فرهنگی در ايران و نيز اين واقعيّت که 

گروه های قومی مختلف با پيش آمدگی های متفاوت در معرض تأثير نيروهای 

نوسازی و توسعه ی اقتصادی ـ اجتماعی قرار گرفته اند، انجام بررسی های 

زمينه  ای در بسترهای گوناگون اجتماعیـ  فرهنگی می تواند نتايج ارزشمندی 

برای سياست گذاری های جمعيتی در مقياس مّلی و منطقه ای به دست دهد. 

رفتارهای باروری زنان بيش از آنکه تابع سياست گذاری ها باشد، از زمينه های 

تأثير می پذيرد. تجربه ی  اجتماعی، فرهنگی و جمعيّتی جامعه  اقتصادی ـ 

کاهش باروری در ايران در نيمه ی دهه ی 1360 و چهار سال قبل از اجرای 

گواه  اسالمی  انقالب  از  بعد  در  خانواده  تنظيم  مّلی  برنامه ی  اّولين  عملی 

اين اّدعاست. با وجود اين، به نظر می رسد عوامل قومی ـ فرهنگی نقش 

تعيين کننده ای در تبيين تغييرات باروری و رفتارهای باروری زنان در مقايسه 

در  باروری  کاهش  هم زمان  تجربه ی  باشند.  داشته  فرهنگی  غير  عوامل  با 

ميان گروه های قومی يکسان با زمينه ها و بسترهای اقتصادی ـ اجتماعی و 

جمعيّت شناختی متفاوت مؤيّد اين اّدعاست. بر اين اساس، نويسندگان مقاله 

با تدارک يک رويکرد نظری و با تأکيد بر نقش تعيين کننده ی عوامل فرهنگی 

درصدد تبيين تمايالت باروری زنان ُکرد شهر مهاباد برآمدند. 

تمايالت  تعيين کننده ی  اّدعا که مشّخصه های فرهنگی  اين  اثبات  برای 

فرزندآوری زنان است يا خير، ناگزير اثر مشّخصه های اقتصادیـ  اجتماعی و 

جمعيّتی در رابطه ی عوامل فرهنگی و تمايالت فرزندآوری کنترل شد. نتايج 
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نشان داد که 61/4 درصد زنان واقع در سنين فرزندآوری که امکان باروري 

دارند، تمايلی به داشتن فرزند در آينده ندارند. بررسی تمايالت فرزندآوری 

زنان بر حسب شمار فرزندان در قيد حيات نشان داد که 39/3 درصد زنان 

بدون فرزند يا صاحب يک فرزند، 77/7 درصد زنان صاحب دو تا سه فرزند 

و 86 درصد زنان صاحب بيش از سه فرزند اظهار داشته اند که نمی خواهند 

تمايل  زنان  درصد   38/6 تنها  ديگر،  بيان  به  باشند.  داشته  ديگری  فرزند 

دارند که در آينده بّچه دار شوند. از ميان آنها 17/6 درصد اعالم کرده اند که 

می خواهند در دو سال آينده فرزند ديگری داشته باشند. 6/4 درصد اين زنان 

دو تا سه فرزند داشتند و 32/2 درصد هم بدون فرزند يا صاحب يک فرزند 

بوده اند. 21 درصد زنان نيز اعالم کرده اند که بعد از دو سال ديگر می خواهند 

فرزند ديگری به دنيا بياورند. عرفانی در بررسی های خود در تهران به اين 

نتيجه رسيد که 40 درصد زوجين تهرانی قصد ندارند فرزند ديگری به دنيا 

بودند که تحت هيچ شرايطی  پاسخ گويان زوج هايی هم  ميان  بياورند. در 

عالقه به داشتن فرزند يا فرزند ديگر نداشتند و 34 درصد تک  فرزندها و 81 

درصد دارندگان دو فرزند، ديگر هيچ فرزندی نمی خواهند. اين بررسی نشان 

داد که زوجين حتّی در صورت داشتن شرايط ايده آل زندگی هم راضی به 

داشتن بيش از دو فرزند نيستند )عرفاني 1392(.

تحليل های دو متغيّره نشان داد که زنان بر حسب مشّخصه های اقتصادی 

ـ اجتماعی، فرهنگی و جمعيّتی شان، تمايالت فرزندآوری متفاوتی دارند و 
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در بيشتر موارد تفاوت ها از نظر آماری معنی دار است. به طور کّلی، پای بندی 

به ارزش های خانواده ی بزرگ، وضعيّت اشتغال زنان و شمار فرزندان زنده 

به دنيا آمده تنها متغيّرهايی بودند که بر حسب آنها تفاوت معنی داری در 

تمايالت فرزندآوری زنان مشاهده نشد. با اين  حال، يکی از نتايج دور از 

انتظار در تحليل های دو متغيّره اين بود که هر چند تمايالت فرزندآوری 

زنان بر حسب وضع سواد و سطح تحصيالت از نظر آماری معنی دار است، 

مختلف  در سطوح  فرزندآوری  تمايالت  بر حسب  زنان  نسبی  توزيع  اّما 

تحصيلی برخالف انتظار است. اصوالً، انتظار می رود تمايالت فرزندآوری 

که حدود 77  در حالی   باشد.  بی سواد  زنان  از  کمتر  باسواد  زنان  ميان  در 

درصد زنان بی سواد اظهار کرده اند که تمايلی ندارند فرزند ديگری داشته 

باشند، بيش از 42 درصد زنانی که تحصيالت فوق ديپلم و باالتر دارند، 

گفته اند که قصد دارند در آينده فرزند ديگری به دنيا بياورند. در تبيين اين 

نتايج می توان گفت که عمده ي زنان بی سواد در سنين پايين تری ازدواج کرده 

و به گروه  های هم دوره ی ازدواجی قديمی تر تعّلق دارند. در مقابل، زنان با 

تحصيالت فوق ديپلم و باالتر بيشتر کسانی هستند که در سال های اخير 

ازدواج کرده و کمتر از 30 سال سن دارند. در نتيجه، با توّجه به اينکه هنوز 

به شمار فرزندان ايده آل خود دست نيافته اند، انتظار می رود همچنان خواستار 

فرزندآوری باشند. يافته ها اين اّدعا را تأييد می کند. مطابق اين بررسی، 95/6 

درصد از زنان بی سواد و 62/4 درصد زنان با تحصيالت ابتدايی، 30 سال و 
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بيشتر سن داشته اند، در حالی که اکثريت زنان با تحصيالت عالی )42 درصد( 

کمتر از 30 سال سن داشته اند. همچنين، 37 درصد زنان بی سواد و 46/7 

درصد زنان با تحصيالت ابتدايی 3 فرزند و بيشتر داشته اند، بنابراين طبيعی 

است که نخواهند فرزند ديگری داشته باشند. در مقابل 90 درصد زنان با 

تحصيالت عالی کسانی بوده اند که دو فرزند و يا کمتر داشته اند.

نتايج تحليل چند متغيّره نشان داد که اگر چه بيشتر مشّخصه های فرهنگی 

تأثير معنی داری در پيش بينی احتمال نبود تمايل به فرزندآوری دارند، اّما سهم 

اين متغيّرها در تبيين تغييرات واريانس متغيّر وابسته چشمگير نبوده و تنها 

7/3 درصد است. بررسی هم زمان تأثير مشّخصه های فرهنگی، اقتصادی ـ 

اجتماعی و جمعيّتی در پيش بينی احتمال بي تمايلي به فرزندآوری نشان داد 

که ترکيبی از مشّخصه های فرهنگی، اقتصادی ـ اجتماعی و جمعيّتی نقش 

تعيين کننده و معنی داری در پيش بينی احتمال تمايل نداشتن به فرزندآوری در 

ميان زنان دارند و ترکيبی از آنها در مجموع 27/4 درصد واريانس تمايالت 

فرزندآوری زنان را تبيين می کند. به  طور کّلی، زنانی که در تصميم گيری های 

خانوار استقالل بيشتری دارند، نگرش متعادل تری نسبت به اشتغال زن در 

فّعاليّت های اقتصادی ـ اجتماعی خارج از منزل دارند، بيشتر از 25 سال سن 

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

بيشتر از زنان ديگر احتمال دارد که تمايل به فرزندآوری نداشته باشند. بر 

اساس اين يافته ها بايد گفت که مشّخصه های فرهنگی تأثير مستقّل معنی داری 
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در تمايالت فرزندآوری زنان- دست کم در نمونه ی بررسی شده- ندارند. 

فرهنگی  گوناگون  بسترهای  در  زنان  فرزندآوری  تمايالت  تبيين  بنابراين، 

بدون توّجه به زمينه  های اقتصادیـ  اجتماعی و جمعيّتی آنها نمی تواند تبيين 

درست و دقيقی از واقعيّت مطالعه شده به دست دهد. اين يافته ها همسو 

با نتايجی است که عباسی شوازی و حسينی در شهرستان اروميه به دست 

آوردند. آنها نشان دادند که مشّخصه های اقتصادیـ  اجتماعی زنان در مقايسه 

با مشّخصه های فرهنگی آنها کاهش بيشتری در باروری زنان ُکرد و تُرک 

موجب می شوند )عباسي شوازي و حسيني 1386: 41-5(. سرايی  نيز بر اين باور 

است که با توّجه به زمينه های گوناگون قومی ـ فرهنگی در جامعه ی ايران 

و با در نظر گرفتن اين واقعيّت که گروه های مذکور به شيوه های ناهمسانی 

قرار  اجتماعی  ـ  اقتصادی  توسعه ی  و  نوسازی  نيروهای  تأثير  معرض  در 

نيروهای نوسازی در بسترهای گوناگون فرهنگی  انتظار می رود  گرفته اند، 

متفاوت عمل کنند )سرايي 1385: 60-37(.  بر اساس اين نتايج، پيشنهاد می شود 

که:

1( به جای تکيه ی ِصرف بر يک رويکرد نظری، از يک رويکرد ترکيبی 

افراد و خانوارها در بسترهای  تبيين رفتارها و تمايالت فرزندآوری  برای 

گوناگون اجتماعی ـ فرهنگی در جامعه ی ايران استفاده شود.

2( مشّخصه های فرهنگی افراد و خانوارها ميانجی تأثير نيروهای نوسازی 

و مشّخصه های اقتصادی ـ اجتماعی و جمعيّتی آنها در رفتارها و تمايالت 



157

                     فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمايالت باروری زنان کرد
13

91
ن 

ستا
زم

 / 
58

ره 
شما

 / 
هم

زد
پان

ل 
سا

و  )کّمی  ترکيبی  روش   با  مطالعاتی  انجام  بنابراين،  است.  فرزندآوری شان 

کيفی( به منظور آگاهی از زمينه های فرهنگی تغييرات جمعيّتی در بسترهای 

گوناگون قومی ـ فرهنگی ضروری است.

ـ  فرهنگی  جامعه ی ايران، انجام  3( با توّجه به زمينه های متنّوع قومی 

مطالعات زمينه ای در بسترهای گوناگون فرهنگیـ  اجتماعی با هدف آگاهی 

و شناخت از عوامل فرهنگی تغييرات جمعيّتی، در اتّخاذ سياست های مناسب 

و متناسب با زمينه های قومی ـ  فرهنگی جامعه ی ايران کمک مؤثّری خواهد 

بود. 

4( با توّجه به رابطه ی ميان ساختار جمعيّتی زنان در دامنه ی سنّی توليد 

مثل و نيز شمار فرزندان در قيد حيات آنها، بسته های تشويقی مواليد بايستی 

معطوف به زوج های جوان بدون فرزند يا صاحب يک فرزند باشد. 

5( با توّجه به کاهش چشمگير تمايالت فرزندآوری زنان در جامعه ی 

بررسی شده و تأثير آن در سطوح و روندهای باروری در آينده و در نتيجه 

تغييرات در ساختار جمعيّت بررسی شده، اتّخاذ تدابيری به منظور تسهيل 

ازدواج و تشکيل خانواده و تشويق زوج های جوان برای فرزندآوری يک 

ضرورت مهم در جمعيّت بررسی شده، می باشد.
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