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تبیینکنندههایفرزندآوریایدهآلزنانهمسردار:واگرایییاهمگرایی؟
علی قاسمی اردهائی1 

چکیده:

ــد  ــود می   خواه ــارداری خ ــک زن در طــول دوران ب ــه ی ــد دلخواهــی اســت ک ــداد فرزن ــده   آل، تع ــاروری ای ب

بــه آن تعــداد فرزنــد برســد. معمــوالً ایــن فرزنــدآوری ایــده   آل تحــت تأثیــر برخــی از موانــع و موقعیت   هــای 

اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت. هــدف مقالــه ایــن اســت تــا تعــداد فرزنــد ایــده   آل زنــان همســردار 

ــق  ــن طری ــا از ای ــرار دهــد ت ــان ق ــا برخــی متغیرهــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی آن ــاط ب را در ارتب

بتــوان بــه واگرایــی یــا هم گرایــی رفتــار بــاروری زنــان رســید. در پیمایــش ایــن تحقیــق، 760 نفــر از زنــان 

همســردار 18 الــی 50 ســاله ســاکن در نقــاط شــهری و روســتایی شهرســتان اهــر بــه روش نمونــه گیــری 

ــورد  ــان م ــک از زن ــا نشــان داد، به   طــور متوســط هری ــه   ای انتخــاب شــدند. یافته   ه ــد مرحل خوشــه   ای چن

بررســی 2.3 فرزنــد را به   عنــوان فرزنــد دلخــواه خــود عنــوان داشــتند کــه باتوجــه بــه انحــراف اســتاندارد 

ــورد بررســی اســت. از  ــان م ــده   آل زن ــاروری ای ــب ب ــدی الگــوی غال ــده )S =0.75(، دو فرزن ــه دســت آم ب

مجمــوع متغیرهــای مــورد بررســی، تنهــا دو متغیــر محــل ســکونت و ســطح تحصیــات پــدر اثــر معنــاداری 

بــر بــاروری ایــده   آل دارنــد و مجمــوع متغیرهــای مســتقل تنهــا پنــج درصــد واریانــس بــاروری ایــده   آل را 

تبییــن کرده   انــد. در جامعــه مــورد مطالعــه، نگــرش زنــان بــه رفتــار بــاروری تقریبــاًً یکســان بــوده و زنــان 

بــا ویژگی   هــای اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی متفــاوت، رفتــار بــاروری مشــابهی را از خــود بــروز داده و 

ــی رســیده   اند.  ــک هم گرای ــه ی ــه ب ــن زمین در ای

واژگانکلیدی: فرزندآوری، باروری ایده   آل، زنان همسردار، همگرایی باروری، واگرایی باروری.
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طرحمسئله

ــه شــرایط، موانــع و محدودیت   هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی موجــود در  باتوجــه ب

ــوارد  ــن(، در بســیاری از م ـّـات زوجی ــه( و ســطح خــرد )نگرش   هــا و نی ســطح کان )جامع

تفــاوت چشــمگیری بیــن ســطح بــاروری واقعــی و بــاروری ایــده   آل زوجیــن دیــده شــده و در 

اغلــب ایــن مــوارد میــزان بــاروری ایــده   آل بیشــتر از میــزان بــاروری واقعــی اســت. تــاش و 

برنامــه ریــزی بــرای پــر کــردن شــکاف بیــن ایــن دو میــزان و بــه نوعــی همگرایــی ایــن دو 

نــوع میــزان بــاروری می   توانــد بــه افزایــش ســطح بــاروری در جامعــه کمــک نمایــد.

ــت و از  ــر رشــد جمعی ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــی از مهمتری ــاروری یک ــی، ب ــات جمعیت در مطالع

مباحــث پویایی   شناســی جمعیّت بشــمار مــی   رود. رفتــار بــاروری براســاس محرک   هــا، 

اجتماعــی  رفتــاری  به عنــوان  می   توانــد  مرتبــط  نگرش   هــای  و  تصمیم   گیــری  فراینــد 

)محمودیــان، 1379( کــه در یــک محیــط اجتماعــی حــادث می   شــود، در نظــر گرفتــه شــود. 

ــاروری    در ســطح  ــزان ب ــروزه بســیاری از کشــورهای توســعه   یافته و در حــال توســعه می ام

ــه  ــز از جمل ــران نی ــد. ای ــه می   کنن ــر از ســطح جانشــینی را تجرب ــی پایین   ت جانشــینی و حت

ــود  ــاروری خ ــای ب ــدیدی را در نرخ   ه ــت ش ــر اف ــه اخی ــد ده ــه در چن ــت ک ــورهایی اس کش

داشــته اســت. براســاس مطالعــات انجــام شــده )عباسی شــوازی و همــکاران،1392؛ 

ــرده  ــتمر ک ــش مس ــه کاه ــروع ب ــال 1364 ش ــور از س ــاروری کل در کش ــزان ب 1384( می

ــد در ســال 1367 و در ســال 1375  ــه 5.5 فرزن ــد ب ــران از 6.9 فرزن ــاروری در ای اســت. ب

بــه 2.8 رســید. برآوردهــا براســاس پیمایــش جمعیـّـت و ســامت ســال 1379 نشــان داد 

کــه میــزان بــاروری کل در دوره    79-1377 بــه نزدیــک ســطح جایگزینــی یعنــی حــدود 2.3 

فرزنــد بــرای هــر زن رســیده اســت. ســرانجام در ســال 1385 بــه زیــر ســطح جایگزینــی 

یعنــی حــدود 1.9 فرزنــد بــرای هــر زن رســید. در ســال 1395و براســاس نتایــج سرشــماری 

ــاروری افزایــش یافــت و  ــران، بطــور مقطعــی ب ــار ای ــز آم عمومــی نفــوس و مســکن مرک

ــه شــواهد  ــک شــد. البت ــد( نزدی ــی )2.1 فرزن ــه عــدد ســطح جایگزین ــاروری کل ب ــزان ب می

ــا ســال 1400( شــاخص  ــرای ســال      های بعــد از 1395 )ت آمــاری حاکــی از آن اســت کــه ب

میــزان بــاروری کل دوبــاره رونــد کاهشــی در پیــش گرفتــه و از ســطح بــاروری جایگزینــی 

ــه گرفتــه اســت. فاصل

بــا درنظــر گرفتــن حــوزه روانشناســی اجتماعــی، می   تــوان گفــت کــه نگرش   هــا مهمتریــن 

ــن  ــه ای ــت ک ــر داش ــد درنظ ــه بای ــوند. البت ــوب می   ش ــار محس ــده رفت ــکل دهن ــل ش عوام

موضــوع را نمی   تــوان بــا قطعیــت پذیرفــت، زیــرا فــرد در شــرایطی ممکــن اســت رفتــاری از 

خــود نشــان دهــد کــه بــا نگــرش وی متفــاوت و متضــاد باشــد. هــدف مقالــه ایــن اســت تــا 

تعــداد فرزنــد ایــده   آل زنــان همســردار 18 الــی 50 ســاله شهرســتان اهــر را در ارتبــاط بــا 

برخــی متغیرهــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی آنــان قــرار داد، تــا از ایــن طریــق بتــوان 

بــه واگرایــی یــا هــم گرایــی رفتــار بــاروری زنــان رســید. همچنیــن، ازطریــق یافته   هــای ایــن 

مقالــه می   تــوان بــه یــک بــرآوردی از میــزان بــاروری واقعــی زنــان جامعــه مــورد مطالعــه در 

آینــده دســت یافــت. 

مبانینظریوپیشینهتحقیق

نظریــه نوســازی بــه تبییــن تغییــر و تحــوالت در نظــام خانــواده و بــه ویــژه بــاروری پرداختــه 

ــدن،  ــی ش ــان صنعت ــه جری ــق س ــاختاری از طری ــرات س ــه، تغیی ــن نظری ــق ای ــت. طب اس

ــی و  ــاط دارد )صادق ــاروری ارتب ــای ب ــر الگوه ــا تغیی ــی ب ــات همگان ــینی و تحصی شهرنش

ــاوت  ــر تف ــر ب ــی موث ــادی و فرهنگ ــی- اقتص ــل اجتماع ــکاری، عوام ــرایی، 1395(. ادهی س

بــاروری در نپــال را بررســی کــرده اســت. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه تفاوت   هــای 

ــه محیط   هــای فرهنگــی،  ــا توجــه ب ــد شــده ب چشــمگیری در میانگیــن تعــداد کــودکان متول

اقتصــادی و اجتماعــی زنــان وجــود دارد. نتایــج تحلیــل رگرســیونی نشــان دهنــده آن اســت 

ــت باســوادی،  ــوزاد، محــل اقامــت، وضعی ــداد ن ــده تع ــان، ای ــن ازدواج زن ــه ســن در اولی ک

ــوار  ــواده، بعــد خان ــزی خان ــری روش   هــای برنامه   ری ــه کارگی مذهــب، رســانه های جمعــی، ب

و مــرگ و میــر فرزنــدان مهمتریــن متغیرهــای تبیین   کننــده واریانــس بــاروری بــوده اســت 

ــادی،  ــی اقتص ــوان بررس ــا عن ــه، ب ــدی گنج ــی حمی ــکاران، 1395(. در بررس ــازی و هم )نی

اجتماعــی، جمعیتــی موثــر بــر تمایــل زنــان 49- 15 ســاله بــه داشــتن فرزنــد دوم، تحلیــل 

لوجســتیک بــرای بررســی احتمــال تمایــل بــه داشــتن فرزنــد دوم نیــز نشــان داد کــه ســن 

ازدواج زنــان و وضعیــت فعالیــت آن هــا و جنــس فرزنــد اول تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر 

ــد اول  ــس فرزن ــی جن ــر اجتماع ــد دوم دارد. متغی ــه داشــتن فرزن ــا ب ــل آن ه ــال تمای احتم
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ــه  ــان، در تمایــل ب ــر اقتصــادی وضعیــت فعالیــت و متغیــر جمعیتــی ســن ازدواج زن و متغی

ــر شــناخته شــد )صادقــی و همــکاران، 1395(.  ــد دوم موث داشــتن فرزن

ــاروری  ــان و ب ــن اشــتغال زن ــاش می   شــود رابطــه    بی ــوار، ت ــد خان ــه اقتصــاد جدی در نظری

تبییــن شــود. بــر اســاس ایــن نظریــه، والدیــن طبقــات مرفه   تــر بــرای خریــد کاال و شــرکت 

پــرورش  بــرای  بنابرایــن،  دارنــد.  بیشــتری  موقعیت   هــای  وقت   گیــر،  فعالیت   هــای  در 

ــگری  ــد )عس ــدود کنن ــد مح ــا را بای ــداد آن ه ــان، تع ــورد نظرش ــای م ــا معیاره ــی ب فرزندان

ــد  ــه 4 درص ــان داد ک ــی )1393( نش ــای محمودیان ــکاران، 1394(. یافته   ه ــن و هم ندوش

ــه  ــردد. در جامع ــن گ ــد توســط متغیرهــای مســتقل تبیی ــده   آل می   توان ــاروری ای ــس ب واریان

مــورد بررســی نگــرش زنــان بــه رفتــار بــاروری تقریبــاً یکســان می   باشــد. بدیــن معنــا کــه 

ــاروری مشــابهی  ــار ب ــد رفت ــف قصــد دارن ــی اقتصــادی مختل ــا ویژگی   هــای اجتماع ــان ب زن

ــم در  ــد ک ــتن فرزن ــه خواس ــود ک ــه می   ش ــه گرفت ــن، نتیج ــد. بنابرای ــروز دهن ــود ب را از خ

ــه عباســی شــوازی  ــج مطالع ــل شــده اســت. نتای ــب تبدی ــک الگــوی غال ــه ی ــر اشــاعه ب اث

ــای ســن، محــل  ــا متغیره ــراه ب ــی اقتصــادی هم ــه ناامن و صالحــی )1392( نشــان داد ک

ــان  ــن در می ــاروری پایی ــای ازدواج و ب ــده ایده   آل   ه ــراد، تبیین   کنن ــات اف ــکونت و تحصی س

دو نســل اســت. بــه منظــور جلوگیــری از کاهــش بیشــتر ایده   آل   هــا و در نتیجــه پیشــگیری 

از شــکل   گیری بــاروری بســیار پاییــن، سیاســت   های جمعیتــی بایســتی بــا توجــه بــه 

ــم شــوند و  ــاروری تنظی ــن در ســنین ب ــان در ســن ازدواج و زوجی ــت اقتصــادی جوان وضعی

ــده  ــهیل کنن ــوده و تس ــن نم ــان را تضمی ــادی جوان ــت اقتص ــه امنی ــی ک ــای حمایت برنامه   ه

ــد. ــرار گیرن ــت ق ــند، در اولوی ــدآوری می   باش ــای ازدواج و فرزن ــق ایده   آل   ه تحق

لــی ویــن و اســکریم شــاو، بــر نقــش هنجارهــای فرهنگــی تأکیــد می   کننــد و معتقدنــد کــه 

ــاروری  ــار ب ــرای انســان   ها موقعیــت مجــاز و غیرمجــاز رفت عقانیــت فرهنگــی اســت کــه ب

ــه  ــتان زن او را ب ــاوندان و دوس ــق خویش ــی از طری ــط فرهنگ ــر محی ــد. اگ ــن می   کن را تعیی

تشــویق داشــتن فرزنــد دیگــر کننــد، گرایــش او نیــز بــه داشــتن فرزنــد دیگــر بیشــتر از زنــی 

اســت کــه هیــچ تشــویقی از نزدیــکان دوســتان خــود دریافــت نمی   کننــد )همــان(. بررســی 

پژهــان و عــرب، نشــان داد کــه تقدیرگرایــی در رفتــار بــاروری و نگــرش نســبت بــه هزینــه 

فرزنــدان از جملــه متغیرهایــی اســت کــه رابطــه معنــاداری را بــا تعــداد فرزنــدان ایــده   آل و 



بــاروری، هــم در بیــن زنــان شــاغل و هــم در بیــن زنــان غیــر شــاغل دارد. عــاوه بــر ایــن، 

ــر مســتقیم  ــزرگ تأثی ــواده ب ــه ارزش   هــای خان ــر پایبنــدی ب ــان غیرشــاغل، متغی در بیــن زن

و معنــاداری بــر ایــده   آل بــاروری داشــته اســت )پژهــان و عــرب، 1395(. آرنولــد و دی گــود 

هــوری، در مطالعــات خــود در مــورد ترجیــح جنســیتی در کشــورهای در حــال توســعه، بیــان 

ــی،  ــه شــدت خــود در کشــورهای آســیای جنوب ــوز ب ــد پســر هن ــح فرزن ــه ترجی ــد ک می   کنن

شــرقی و خاورمیانــه و شــمال آفریقــا باقــی مانــده اســت )شــهبازین و همــکاران، 1393(. 

بــا توجــه بــه تبیین   هــای مختلــف در ایــن زمینــه، شــواهدی از بــاروری ایــده   آل و مقایســه 

آن بــا بــاروری واقعــی می   توانــد بــه درک بهتــر تغییــرات بــاروری کمــک کنــد. در یــک 

ــاروری  ــه شــد کــه تمایــات ب ــه، نتیجــه گرفت ــای نیجری بررســی )Bankole, 1995( در یوروب

پیش بینــی کننــده مهــم رفتــار بــاروری زوجیــن بــوده اســت. مطالعــات نشــان داده   انــد کــه 

بــاروری واقعــی کمتــر از ترجیحــات اولیــه اســت کــه دالیــل ایــن کاهــش در بــاروری واقعــی 

می   توانــد ریشــه در رقابــت بــرای کار، اختــال در رابطــه زناشــویی و نابــاروری داشــته باشــد 

)Bongaarts, 2001(. بکــر )1991( معتقــد اســت کــه تغییــرات عمــده در بــاروری بــه تغییرات 

در تقاضــا بــرای فرزنــد برمی   گــردد، کــه ایــن تقاضــا نیــز بــه نوعــی بــه نیــات بــاروری افــراد 

اشــاره دارد.

روشتحقیق

ــان  ــی زن ــامل تمام ــاری ش ــه آم ــش و جامع ــوع پیمای ــر از ن ــه حاض ــق مطالع روش تحقی

همســردار50-18 ســاله شهرســتان اهــر اســت. بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری خوشــه   ای 

چنــد مرحلــه   ای تعــداد 760 نفــر از زنــان جامعــه آمــاری پیمایش شــدند. روســتاها براســاس 

ـُـش و گویجــه  ــا، بزک ــان، اوچ هاچ ــه دهســتان   های آذغ ــد ک دهســتان خوشــه بندی گردیدن

ــور،  ــتان   های مذک ــن دهس ــدی در بی ــه در گام بع ــدند ک ــاب ش ــه انتخ ــوان خوش ــل، بعن ب

روســتاهای آذغــان، کســانق، قلنــدر، زندآبــاد، کقالــق و خونیــق بعنــوان روســتاهای نمونــه 

ــردار 18-50  ــتاها 20 زن همس ــن روس ــک از ای ــد، از هری ــه بع ــدند. در مرحل ــاب ش انتخ

ســاله بصــورت تصادفــی مــورد پیمایــش قــرار گرفتنــد. شــهر اهــر نیــز ابتــدا بــه 5 منطقــه 

ــد. در ادامــه، هــر  ــوب، شــرق و غــرب تقســیم گردی ــی مرکــز شــهر، شــمال، جن جغرافیای

یــک از ایــن مناطــق بــه 10 منطقــه آمــاری تقســیم شــدند کــه از هــر یــک از ایــن مناطــق 
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ــز  ــز 2 منطقــه بصــورت تصادفــی انتخــاب شــدند. در نهایــت در شــهر اهــر ني ــه نی 10 گان

داده   هــا از 640 زن همســردار 50-18 ســاله جمــع   آوري گرديــد. پیمایــش از طریــق اجــرای 

ــه  ــا تجرب ــده و ب ــوزش دی ــران زن آم ــیله مصاحبه   گ ــره و بوس ــه چه ــره ب ــای چه مصاحبه ه

ــنامه   ها در  ــی پرسش ــده در تمام ــع   آوری ش ــای جم ــتی داده   ه ــار و درس ــد. اعتب ــام ش انج

چندیــن مرحلــه یعنــی در حضــور پاســخگو، هنــگام ورود داده   هــا بــه رایانــه و هنــگام تجزیــه 

و تحلیــل، مــورد مداقــه قــرار گرفــت. ســطح تحصیــات، وضعیــت اشــتغال، ســن ازدواج، 

ــه  ــزان درآمــد، فاصل ــدر، ســطح تحصیــات مــادر، می محــل ســکونت، ســطح تحصیــات پ

ــود،  ــامل می   ش ــق را ش ــن تحقی ــتقل ای ــای مس ــد، متغیره ــی فرزن ــح جنس ــد و ترجی موالی

متغیــر وابســته نیــز شــمار فرزنــدان ایــده   آل اســت. بــرای ســنجش بــاروری ایــده   آل ســؤال 

شــده اســت »شــما دوســت داریــد چنــد فرزنــد داشــته باشــید؟«. توصیــف و تحلیــل داده   هــا 

بــا اســتفاده از نــرم افــزار Spss صــورت گرفتــه اســت. 

یافتهها

اطاعــات جــدول 1، نشــان می   دهــد ســن ازدواج بــرای زنــان مــورد بررســی بیــن 13 تــا 35 

ســال در نوســان بــوده و میانگیــن ســن ازدواج برابــر 20.6 ســال اســت. 84 درصــد از زنــان 

ســاکن شــهر و بقيــه در روســتا ســکونت دارنــد. از نظــر وضعیــت اشــتغال نیــز 83 درصــد 

از زنــان مــورد بررســی خانــه دار و تنهــا 17 درصــد از آنــان شــاغل هســتند، ایــن در حالــی 

اســت کــه بیــش از 31 درصــد زنــان مــورد بررســی دارای تحصیــات دانشــگاهی می   باشــند. 

بیــش از 27 درصــد زنــان مــورد تحقیــق دارای تحصیــات دیپلــم بــوده کــه در مجمــوع 58 

درصــد زنــان همســردار 50-18 ســاله از تحصیــات دیپلــم و باالتــر برخوردارنــد. بــا توجــه بــه 

مندرجــات جــدول شــماره 1، 61 درصــد زنــان داشــتن دو فرزنــد را بــرای زوجیــن مناســب 

ــورد  ــوی م ــدی الگ ــت 2 فرزن ــوان گف ــد، می   ت ــز می   باش ــبت نی ــترین نس ــه بیش ــد ک می   دانن

نظــر بیشــتر زنــان بــرای داشــتن فرزنــد می   باشــد. البتــه میانگیــن فرزنــدآوری ایــده   آل زنــان 

برابــر 2.34 بــا انحــراف اســتاندارد 0.75 اســت. 29 درصــد زنــان داشــتن پســر و 13 درصــد 

نیــز داشــتن دختــر را ترجیــح می   دهنــد. بنابرایــن داشــتن فرزنــد پســر در مقایســه بــا دختــر 

بــرای زنــان مــورد مطالعــه ارجحیــت دارد. 

جدول1.توزیعپاسخگویانبرحسبمتغیرهایتحقیق

 فاصلهدرصدفراوانیسطح تحصیالت
 شمار فرزنداندرصدفراوانیموالید

درصدفراوانیایده آل

10.1هیچ125633.7 سال628.2بی سواد

229538.81618 سال14919.6نهضت و ابتدایی

312316.2246461 سال8010.5راهنمایی

4425.5316121.3 سال263.4دبیرستان

5303.94739.6 سال20727.2دیپلم

 6 سال23631.1دانشگاهی
760100کل141.9وباالتر

760100کل760100کل

 محلدرصدفراوانیوضعیت اشتغال
درصدفراوانیسکونت

درصدفراوانیترجیح جنسی

9712.8دختر

21728.6پسر64084.2روستا12716.7شاغل

44658.7فرقی نمی کند12015.8شهر63383.3غیرشاغل

760100کل760100کل760100کل

      منبع: یافته   های تحقیق

ــن    را نشــان می   دهــد.  ــق برحســب ویژگی   هــای والدی ــورد تحقی ــه م ــع نمون جــدول 2، توزی

براســاس اطاعــات جــدول، حــدود 48 درصــد پــدران و 70 درصــد مــادران بی   ســواد هســتند. 

ایــن موضــوع بــر شــکاف ســواد در بیــن زنــان و مــردان نســل قبلــي داللــت دارد و از ســویی 

دیگــر بــا توجــه بــه ســطح ســواد نســل فعلــی، نشــانگر گســترش عنصــر ســواد و آمــوزش 

همگانــی در بیــن نســل حاضــر در مقایســه بــا نســل والدیــن آن هاســت. طــوری کــه تنهــا 

ــتند، در  ــگاهی هس ــات دانش ــدران دارای تحصی ــادران و پ ــد از م ــب 2 و 5 درص ــه ترتی ب

حالیکــه بــرای نســل کنونــی ایــن رقــم بیــش از 31 درصــد اســت. ایــن موضــوع بیانگــر ورود 

یکــی از عناصــر نوســازی در جامعــه مــورد نظــر اســت.
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جدول2.توزیعفراوانیتحصیالتوالدینپاسخگویان

سطح تحصیالت والدین
مادرپدر

درصدفراوانیدرصدفراوانی

36648.253169.9بی سواد

22329.314018.4نهضت و ابتدایی

648.4293.8راهنمایی

50.760.8دبیرستان

607.9374.9دیپلم

425.5172.2تحصیالت دانشگاهی

760100760100کل

                        منبع: یافته   های تحقیق

بــرای این   کــه بتــوان اثــر هــر متغیــر مســتقل بــر میــزان بــاروری ایــده   آل را بــا کنتــرل ســایر 

متغیرهــا نشــان داد، از تحلیــل رگرســیون چنــد متغیــره اســتفاده و نتایــج در جــدول 3، ارائــه 

گردیــده اســت. بــا کنتــرل ســایر متغیرهــا و بــا افزایــش ســن ازدواج، تمایــل بــرای داشــتن 

ــر  ــا متغی ــاط ب ــد. در ارتب ــادار نمی   باش ــور معن ــه مذک ــا رابط ــود، ام ــر می   ش ــدان کمت فرزن

ترجیــح جنســی نیــز بــا کنتــرل ســایر متغیرهــا رابطــه معنــادار نشــده اســت. بــا ایــن وجــود 

زنانــی کــه ترجیــح فرزنــد پســر دارنــد، بــاروری ایده   ال   شــان نیــز باالتــر می   باشــد. براســاس 

اطاعــات جــدول معلــوم گردیــد کــه بــا کنتــرل ســایر متغیرهــا، رابطــه وضعیــت اشــتغال و 

بــاروری ایــده   ال، معنــادار نمی   باشــد. همچنیــن تحلیــل رگرســیونی نشــان می   دهــد کــه اثــر 

فاصلــه بیــن موالیــد بــر متغیــر وابســته غیرمعنــادار و معکوس اســت، یعنــی هرچقــدر فاصله 

تولدهــا از نظــر زنــان بیشــتر باشــد از تعــداد فرزنــدان ایــده   آل آن هــا کاســته می   شــود. بــا 

کنتــرل ســایر متغیرهــا معلــوم گردیــد کــه رابطــه تحصیــات بــا بــاروری ایــده   آل معکــوس و 

غیرمعنــادار اســت. یافته   هــا نشــان می   دهــد، زنــان ســاکن روســتا بــاروری ایــده   آل باالتــری 

ــز  ــدر نی ــادار اســت. تحصیــات پ ــد و ایــن رابطــه معن ــان ســاکن شــهر دارن ــه زن نســبت ب

ــه  ــی ک ــه زنان ــان دارد، طــوری ک ــده   ال زن ــدان ای ــا شــمار فرزن ــاداری ب ــوس و معن ــر معک اث

پــدر تحصیلکــرده تــری دارنــد، شــمار فرزنــد ایده   آل   شــان کمتــر اســت. تحصیــات مــادر و 

درآمــد بعنــوان دو شــاخص دیگــر از وضعیــت یــا پایــگاه خانوادگــی زنــان مــورد بررســی اثــر 

معنــاداری بــر بــاروری ایــده   آل آنــان نــدارد. بــا توجــه بــه یافته   هــای جــدول، در کل حــدود 5 

درصــد از واریانــس متغیــر وابســته توســط متغیرهــای پژوهــش تبییــن شــده اســت.

جدول3.ضرایبرگرسیونیمربوطبهاثرهرمتغیرمستقلبرتعدادفرزندایدهآلباکنترلآماری

ضرایب غیر استاندارد
 ضرایب

t.Sigاستاندارد
BStd. ErrorBeta

2.5030.3626.9240مقدار ثابت

1.9090.057-0.124-0.0550.029-تحصیالت

0.1840.854-0.011-0.250.134-اشتغال )0-شاغل 1-خانه دار(

0.2590.1160.1312.2230.027محل سکونت )0-شهر 1-روستا(

2.0480.041-0.161-0.0810.04-تحصیالت پدر

0.0560.0470.0921.1880.236تحصیالت مادر

0.0000.0000.0250.4170.677درآمد

0.2430.808-0.014-0.0030.011-سن ازدواج

1.5680.118-0.088-0.0480.031-فاصله موالید

ترجیح جنسی فرزندر )0-دختر 
1-پسر(

0.1210.0920.0731.310.191

F= 2.7                                          Sig= 0.004

R=0.276    R2=0.076   Adj.R2=0.049

منبع:یافتههایتحقیق

بحثونتیجهگیری

در ســال های اخیــر در بیشــتر کشــورها بــا ســطوح مختلــف توســعه، میــزان بــاروری کاهــش 

یافتــه اســت. در ایــران نیــز در دهه   هــای اخیــر بــاروری بطــور چشــمگیری کاهــش داشــته 

اســت، بطوری   کــه از رقــم حــدود 7 بچــه بــرای هــر زن در اوایــل دهــه 1360 بــه رقــم زیــر 

2 رســیده اســت. در یکــی دو دهــه اخیــر، میــزان بــاروری در ســطح شهرســتان اهــر هــم 

به   طــور چشــمگیری کاهــش یافتــه و بــه زیــر ســطح جایگزینــی رســیده اســت. بــه مــوازات 

ــان نیــز دچــار  ــاروری در ایــن ســال ها، ویژگی هــای اجتماعــی افــراد خصوصــاً زن کاهــش ب
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ــده  ــان داده ش ــات )Abdollahyan 2004( نش ــی مطالع ــاً در برخ ــت. مث ــده اس ــی ش تغییرات

اســت کــه ســهم زنــان در تحصیــات عالــی در کشــور ســیر صعــودِی قابــل توجهــی داشــته و 

سهم   شــان در تحصیــات دانشــگاهی بیشــتر از مــردان اســت. 

یافته   هــای ایــن بررســی حاکــی از ورود گســترده زنــان در ســطوح عالــی دانشــگاهی اســت، 

ــرای ورود  ــا وجــود ایــن پیشــرفت در آمــوزش هنــوز زیرســاخت   های الزم ب امــا از ســویی ب

زنــان تحصیل   کــرده بــه بــازار کار در جامعــه مــورد مطالعــه محقــق نشــده اســت. یافته   هــا 

نشــان می   دهــد در جامعــه مــورد مطالعــه فرزنــد پســر بــر دختــر ارجحیــت دارد و می   تــوان 

ــل  ــل تأم ــه قب ــمار آورد. نکت ــه به ش ــن جامع ــی ای ــای فرهنگ ــی را از ویژگی   ه ــح جنس ترجی

ــی  ــج فرزندخواه ــوی رای ــدی الگ ــوی دو فرزن ــر الگ ــورد نظ ــه م ــت، در جامع ــن اس ــر ای دیگ

بشــمار مــی   رود. ایــن یافتــه بــا نتیجــه برخــی مطالعات دیگــر )حســینی و بگــی، 1393؛2005 

Hagewen and Morgan( همســو اســت.

اکابــری و همــکاران )1387( در مطالعــه خــود در بیــن زنــان اســتان آذربایجان غربــی نشــان 

داده   انــد، زنــان جوان   تــر تمایــل بــه فرزنــد کمتــری دارنــد. امــا در ایــن تحقیــق بــا افزایــش 

ســن در هنــگام ازدواج، ایــده   آل بــاروری زنــان کمتــر شــده اســت. بــه عبارتــی دیگــر، زنــان 

ــداِن  ــداد فرزن ــتن تع ــه داش ــش ب ــود، گرای ــن   تر خ ــان مس ــا همتای ــه ب ــر در مقایس جوان   ت

ــاروری  ــر ب ــاداری ب ــر معن ــز اث ــه ســن نی ــادآوری اســت ک ــه ی ــه الزم ب ــد. البت بیشــتری دارن

ــورد  ــان م ــد، زن ــح داده ش ــین توضی ــطرهای پیش ــه در س ــوری ک ــدارد. همان   ط ــده   آل ن ای

ــان  ــود زن ــث می   ش ــی باع ــح جنس ــد. ترجی ــر دارن ــد پس ــه داشــتن فرزن ــش ب ــی گرای بررس

فرزنــدآوری خــود را تــا رســیدن بــه فرزنــد دلخــواه خــود ادامــه دهنــد. هــر چنــد بیــن ترجیــح 

جنســی و بــاروری ایــده   آل رابطــه معنــاداری یافــت نشــد، امــا یافته   هــای توصیفــی نشــان 

ــا  ــه دنی ــتری ب ــه بیش ــد بچ ــل دارن ــته   اند، تمای ــر داش ــی پس ــح جنس ــه ترجی ــی ک داد، زنان

بیاورنــد. ایــن یافتــه بــا نتیجــه مطالعــه شــهبازی )1997( کــه نشــان داد ترجیــح جنســی بــا 

بــاروری ایــده   آل رابطــه معنــاداری نــدارد، هماهنــگ اســت. 

الم )2007( نشــان داده اســت، اشــتغال بــر بــاروری اثــر معنــادار دارد. درحالی   کــه در ایــن 

تحقیــق رابطــه دو متغیــر مــورد بررســی معنــادار نگردیــد. بــا ایــن وجــود، زنــان خانــه   دار بــه 

داشــتن حــدود 2.3 بچــه و زنــان شــاغل بــه داشــتن 2.2 بچــه تمایــل دارنــد. لــذا ایــن یافتــه 

ــان ازدواج  ــد زن ــه دریافته   ان ــری، 1392( ک ــی و مه ــی طباطبای ــات )قاض ــی مطالع ــا برخ ب

ــدآوری  ــه فرزن ــا همتایــان غیرشــاغل خــود گرایــش کمتــری ب کــرده شــاغل، در مقایســه ب

دارنــد، هــم ســو اســت. 

بــا اعمــال کنتــرل آمــاری رابطــه بیــن فاصلــه مناســب بیــن موالیــد و بــاروری ایــده   آل، بــا 

توجــه بــه ضریــب تعییــن بــه دســت آمــده، متغیرهــای مــورد نظــر تنهــا حــدود 5 درصــد از 

تغییــرات بــاروری ایــده   آل زنــان را تبییــن می   کننــد. لــذا مــدل اســتفاده شــده یــا به عبارتــی 

متغیرهــای مــورد بررســی قــدرت تبیین   کنندگــی پایینــی دارنــد. همچنیــن براســاس بتاهــای 

ــب  ــه ترتی ــق ب ــتقل تحقی ــای مس ــن متغیره ــه در بی ــود ک ــه می   ش ــه گرفت ــتاندارد، نتیج اس

ــوان  ــرد بعن ــکونت ف ــل س ــی و مح ــگاه خانوادگ ــاری از پای ــوان معی ــدر به عن ــات پ تحصی

ــط  ــا رواب ــه تنه ــر وابســته داشــته   اند ک ــر متغی ــر را ب ــرد، بیشــترین اث ــگاه ف ــاری از پای معی

ــز می   باشــند.  ــده نی ــه دســت آم ــادار ب معن

می   تــوان نتیجــه گرفــت، نوعــی همگرایــی در بیــن زنــان در زمینــه نگرش   شــان بــه بــاروری 

ــون از  ــت اشــتغال و ســطح ســواد گوناگ ــا وضعی ــراد ب ــن اف ــر بی ــه اســت. دیگ شــکل گرفت

ــه نوعــی در مطالعــه  ــه ب ــن یافت ــدارد. ای ــاداری وجــود ن ــده   آل تفــاوت معن ــاروری ای نظــر ب

عباسی   شــوازی و همــکاران )2002( در بیــن زنــان یــزدی نیــز بــه دســت آمــده اســت. کــم 

ــذا  ـُـرم تبدیــل شــده اســت و درون جامعــه اشــاعه یافتــه اســت. ل فرزندخواهــی بــه یــک ن

تصــور می   شــود کــه بهتریــن تبییــن بــرای چنیــن رفتــار بــاروری   ای تأکیــد بــر نظریــه اشــاعه 

ایده   هــا اســت. ایــده اصلــی پشــت ســر تئــوری اشــاعه ایــن اســت کــه تعامــل یــک ســاز 

وکار کلیــدی اســت کــه از آن طریــق پذیــرش نوآوری   هــا، ایده   هــا و رفتارهــای جدیــد اتفــاق 

می   افتــد )Reed and Casterline, 1999(. مــدل اشــاعه، پذیــرش تغییــر یــا نــوآوری بوســیله 

ــاروری در نتیجــه  ــوری، کاهــش ب ــن تئ ــق ای ــد. طب ــف می   کن ــان را توصی ــردم در طــول زم م

افزایــش شــیوع نگــرش و رفتارهایــی اســت کــه در جامعــه پیــش از ایــن بســیار نــادر بــوده 

و یــا وجــود نداشــته   اند و افزایــش شــیوع آن هــا از پیامدهــای گســترش ایــن نگرش   هــا و 

)Casterline, 2001( ــه بخش   هــای دیگــر اســت ــت ب رفتارهــا از بخشــی از جمعی

از آنجایی   کــه بســیاری از عوامــل ارزشــی همچــون فردگرایــی در ایــن بررســی مــورد 

ــذا  ــی   رود(، ل ــمار م ــی بش ــای بررس ــی از محدویت   ه ــه یک ــت )ک ــه اس ــرار نگرفت ــه ق مطالع
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ــال بررســی  ــه دنب ــی ب ــات آت ــر اســت مطالع ــده بهت ــج به   دســت آم ــان از نتای ــرای اطمین ب

ــه  ــا در جامع ــا و نگرش   ه ــر ارزش   ه ــی و تغیی ــد فردگرای ــر همانن ــای دیگ ــذاری متغیره اثرگ

مــورد مطالعــه باشــند. در پایــان بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه موفقیــت سیاســت   های 

تشــویق موالیــد در چنیــن جامعــه   ای راه بســیار ســختی در پیــش دارد. لــذا پیشــنهاد می   شــود 

ــاروری ایــده   آل  ــد ب ــان بتوانن ــا زن زمینه   هــای فرهنگــی و اقتصــادی مناســب فراهــم نمــود ت

خــود کــه حــدود 2.3 فرزنــد بــوده اســت را تحقــق بخشــند تــا حداقــل بــا ایــن کار بتــوان 

ــاروری ســطح جایگزینــی را حفــظ نمــود. ب
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