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چکیده
 بســیاری از صاحب نظــران علــوم اجتماعــی؛ به ویــژه جمعیت شناســان معتقدنــد کــه رشــد جمعیــت، حاصــل ســه 
عامــل مهــم جمعیت شــناختی )مهاجــرت، مــرگ و میــر و بــاروری( اســت کــه خــود ایــن عوامــل نیــز تحــت تأثیــر 
مؤلفه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و ... می باشــند. هــدف ایــن تحقیق، بررســی عوامل فرهنگــی و اجتماعی 
مؤثــر بــر رفتــار بــاروری در بیــن زنــان شــهر ایــام اســت. جامعۀ آمــاری ایــن مطالعــه را زنــاِن حداقــل یکبــار ازدواج 
کــردۀ 15-49 ســالۀ ســاکن شــهر ایــام تشــکیل می دهنــد کــه 370 نفــر از آنــان بــر اســاس فرمــول کوکــران بــه 
ــه انتخــاب شــد. بــرای گــردآوری داده هــا از ابــزار پرسشــنامۀ محقق ســاخته و بــرای تجزیــه و  عنــوان حجــم نمون
تحلیــل داده هــا از نرم افــزار spss و روش هــای آمــاری ضریــب همبســتگی تااوبی کندال و رگرســیون اســتفاده شــد. 
یافته هــا نشــان می دهــد کــه قــدرت تبیین کننــدۀ متغیرهــای مســتقل برابــر بــا 0/546 و مقــدار )بتــا( ضرایب اســتاندارد 
متغیــر »نگــرش در مــورد اســتفاده از وســایل پیشــگیری« برابــر بــا 0/270، »طــول مــدت ازدواج« برابــر 0/211، »ســن 
ازدواج« برابــر بــا 0/232، »ســن« برابــر بــا 0/081، اســتفاده از وســایل پیشــگیری برابــر بــا 0/082 و »رضایــت از زندگی 
زناشــویی« برابــر بــا 0/063 بــوده اســت؛ امـّـا تحصیــات، درآمــد خانــواده، ترجیــح جنســی و تقدیرگرایــی، چهــار 
متغیــری هســتند کــه در ســطح 95 و 99 درصــد معنــادار نشــده بودنــد و در روش گام بــه گام در مــدل حذف شــدند.

واژگان کلیــدی: متغیرهــای فرهنگــی و اجتماعــی، بــاروری، زنــان، شــهر ایــام.
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مقدمه و بیان مسئله
جمعیــت و مســائل مربــوط بــه آن از جملــه مســائل اجتماعــی اســت که بیشــترین تشــتت آرا را بــه دنبــال دارد و 
دولت هــا نیــز در مقابــل ایــن مســئله، سیاســت های جمعیتــی متعــدد و متنوعــی دارنــد. بســیاری از صاحب نظران 
علــوم اجتماعــی؛ به ویــژه جمعیت شناســان، معتقدنــد رشــد جمعیــت، حاصــل ســه عامل مهم جمعیت شــناختی 
اســت کــه خــود ایــن عوامــل نیــز تحــت تأثیــر مؤلفه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و ... می باشــند. ایــن 
ســه عامــل کــه از آنهــا بــه عنــوان حــرکات جمعیــت، یــاد می شــود؛ عبارتنــد از: مهاجــرت1 ، مــرگ و میــر2  و 
بــاروری3 . در ایــن میــان، بــاروری، مهمتریــن مؤلفــه اســت؛ زیــرا بــا پیشــرفت هایی کــه در زمینــۀ تکنولــوژی 
پزشــکی، بهداشــت و درمــان و حمــل و نقــل، حاصــل شــده، میــزان مــرگ و میــر تــا حــد زیــادی کاهــش 
یافتــه و بــاروری بــا کاهــش مــرگ و میــر همســو بــوده اســت؛ چنانکــه بــر طبــق اولیــن سرشــماری رســمِی 
انجام شــده در ســال 1335، جمعیــت کل ایــران 18/9 میلیــون نفــر بــوده و از سرشــماری ســال 1355 تــا 1390 
نیــز ایــن آمــار از 33/7 میلیــون بــه 75 میلیــون نفــر رســیده اســت؛ همچنیــن طــی ســال های 1365 تــا 1375 نــرخ 
بــاروری از 6/5 فرزنــد بــه 2/5 و در ســال 1390 بــه 1/75 فرزنــد رســیده اســت )مقصودپــور، 1394: 84(. بــرای 
نشــان دادن ابعــاد مختلــف ایــن موضــوع، اگــر تعــداد جمعیــت جــوان اضافه شــده پــس از انقــاب را بــا توجه به 
جمعیــت 33 میلیونــی کشــور در ســال 1357 و جمعیــت 75 میلیونــی آن در حــال حاضر محاســبه کنیــم، به عدد 
اعجاب انگیــز 42 میلیــون نفــر خواهیــم رســید؛ بــه عبــارت دیگــر، تعــداد افــرادی کــه حداکثــر ســن آنهــا 34 
ســال اســت، تقریبــاً معــادل عــدد فــوق می باشــد و چنانچــه تعــداد افــراد فوت شــده در ایــن مــدت که حــدود 15 
میلیــون نفــر هســتند و افــراد متولــد شــده  ای کــه جــای آنــان را گرفته انــد تــا جمعیــت بــه 75 میلیــون نفر رســیده 
اســت، بــه 34 میلیــون نفــر بــاال اضافــه شــود، افــراد زیــر 35 ســال کشــور در حــدود 49 میلیــون نفر خواهنــد بود.

بــر پایــۀ آمارهــای حاصــل از سرشــماری ســال های 85  و 90 متوســط نــرخ رشــد جمعیــت در اســتان ایــام، 
1/2 درصــد و کمتــر از میانگیــن کشــوری بــوده اســت. نــرخ پاییــن رشــد جمعیــت در این اســتان، زنــگ بحران 

را از اکنــون بــرای چنــد دهــۀ آینــده بــه صــدا درآورده اســت.
ــتر  ــته بیش ــت؟ در گذش ــن اس ــام پایی ــت در ای ــد جمعی ــرخ رش ــرا ن ــه چ ــت ک ــن اس ــؤال ای ــال س ح
ــه عوامــل فرهنگــی،  ــد و نســبت ب ــد می کردن ــر عوامــل اقتصــادی و زیست شــناختی تأکی جمعیت شناســان ب
کم توجــه یــا بی توجــه بودنــد؛ امــا در ســالهای اخیــر، توجــه بــه عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی، نقشــی مهمــی 
در تبییــن بــاروری ایفــا کــرده اســت؛ چنانکــه »فرهنــگ می توانــد تبییــن کنــد کــه چــرا افــراد یــا جوامعــی کــه 
بــه ظاهــر از نظــر اقتصــادی در شــرایط یکســان بــه ســر می برنــد؛ ولــی از نظــر آداب و رســوم و زبــان متفــاوت 
ــح دهــد کــه  ــد توضی ــن می توان ــد؟ همچنی هســتند، در زمینه هــای جمعیت شــناختی، متفــاوت عمــل می کنن
چــرا جمعیــت یــک منطقــه در طــول زمــان از نظــر جمعیت-شــناختی یکســان عمــل می کنــد؛ هرچنــد شــرایط 

1. Emigration  
2. death
3. Fertility

زهرا رضایی نسب - سردار فتوحی
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بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار ....

اقتصــادی آنــان تغییــر یابــد؟ به کارگیــری فرهنــگ، بــه عنــوان مبنــای تحلیــل، می توانــد زمینه هــای تبییــن را بــه 
ســطحی باالتــر ارتقــا دهــد )میرزایــی، 1384: 25(. بــر همیــن اســاس، متفکــران جمعیت شناســی آفریقایی، نظیر 
کالــدول1  )1976(، ونــدی وال2  )1986( و لســتاخه3  )1983(، بــه منظــور متعــادل کــردن نگرش هــای افراطــی 
کــه ســعی داشــتند بــاروری در جوامــع پیــش از انتقــال را تنهــا بــر حســب عامل هــای زیست شــناختی تبییــن 
کننــد، بــر تأثیــر واســطه ای فرهنــگ بــر زیست شناســی، از راه شــکل دادن بــه هنجارهایــی کــه ورود بــه دورۀ 
فرزندزایــی و نیــز رفتــار بــاروری را هدایــت می کنــد، تأکیــد کردنــد )منصوریــان و خوشــنویس، 1385: 135(. 
کنفرانــس »ادغــام پژوهــش اجتماعــی- فرهنگــی در برنامه هــای جمعیــت و بهداشــت بــاروری« نیــز در ســال 
2001 بــر عوامــل اجتماعــی- فرهنگــی در مباحــث بهداشــت و بــاروری تأکیــد زیــادی داشــتند )پیــران، 1383: 
13 و 14(؛ در واقــع روابــط اجتماعــی بیــن اعضــای یــک جامعــه می توانــد ارزش هــا و هنجارهــای مرتبــط بــا 
رفتــار بــاروری را ســازمان دهــد؛ رفتــاری کــه تنهــا در بــه دنیــا آوردن فرزنــد خاصــه نمی شــود؛ بلکــه تمامــی 
جنبه هــای فرزندزایــی نظیــر ازدواج، عاقــه بــه داشــتن فرزنــد و نگــرش نســبت بــه محرک هــا بــرای تنظیــم 

ــان، 1379: 155(. ــرد )محمودی ــر می گی ــاروری را در ب ب

ضرورت انجام تحقیق
کاهــش ســریع نــرخ بــاروري و بــه هــم ریختــن موازنــۀ هــرم ســنی، می توانــد آســیب هاي اقتصــادي و اجتماعی 
جبران ناپذیــري بــر کشــور وارد کنــد. چشــم انداز سیاســت جمعیتــی بایــد بــر عوامــل مســتقیم و غیرمســتقیم 
افزایــش بــاروري متمرکــز گــردد تــا کشــور در چنیــن تنگنایــی قــرار نگیــرد. ایــن رهیافــت نیــز جــز بــا افزایــش 
مطالعــه حــول محورهــاي جمعیتــی و تعییــن مؤلفه هــاي اثرگــذار بــر میــزان بــاروري محقــق نخواهــد شــد. بــا 
تعییــن عوامــل اثرگــذار بــر بــاروري زوجیــن و پایه گــذاري سیاســت هاي جمعیتــی بــر اســاس ایــن عوامــل، 

می تــوان پنجــره اي جهــت بــرون رفــت از وضــع کنونــی گشــود.
ــی و  ــی، فرهنگ ــل اجتماع ــاروری و عوام ــر ب ــام، از نظ ــد ای ــعه یافته  مانن ــر توس ــروم و کمت ــق مح مناط
اقتصــادی مؤثــر بــر آن، بــه نــدرت مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت؛ در واقع، عــاوه بــر متغیرهای 
جمعیت شــناختی همچــون: طــول مــدت ازدواج، ســن ازدواج، فاصله گــذاری بیــن موالیــد، اســتفاده از وســایل 
ــی-  ــل اجتماع ــت و ...، عوام ــی، قومی ــتگاه اجتماع ــات، خاس ــواده، تحصی ــد خان ــن، درآم ــگیری، س پیش
فرهنگــی ای همچــون: ترجیــح جنســی، تأمیــن اجتماعی، احتــرام اجتماعــی، تقدیرگرایــی، رضایــت از زندگی 
زناشــویی و تعــداد مطلــوب فرزنــدان نیــز می توانــد رفتارهــای بــاروری4  را در مناطــق توســعه نیافته همچــون 
ســایر مناطــق، تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد و عــدم توجــه بــه ایــن متغیرهــا می توانــد باعــث شکســت هرگونــه 
برنامه ریــزی جمعیــت از یــک ســو و هرگونــه برنامه ریــزی شــهری از ســوی دیگــر شــود؛ بنابرایــن پژوهــش 
1. Caldwell
2. Van de Walle
3. Lesthaghe
4. Fertility behaviours
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زهرا رضایی نسب - سردار فتوحی

حاضــر، ســعی دارد رفتارهــای بــاروری زنــان و متغیرهای اجتماعی- فرهنگــی و جمعیتی مؤثر بر آن را در شــهر 
ایــام بــه عنــوان یکــی از مناطــق محــروم و توســعه نیافتۀ کشــور مــورد بررســی قــرار دهــد و ضمــن توصیــف 
رفتارهــای بــاروری بــه ایــن پرســش اساســی پاســخ دهــد کــه رفتارهــای بــاروری زنــان شــهر ایــام، تحــت تأثیر 
کــدام یــک از متغیرهــای فرهنگــی- اجتماعی اســت و مؤثرتریــن عوامل آن کدامنــد؟ بنابراین هــدف پژوهش 

حاضــر، شناســایی ایــن عوامــل می باشــد.

پیشینۀ پژوهش
مــرور پژوهش هــای پیشــین، نشــان  می دهــد کــه تاکنــون چندیــن پژوهــش در ارتبــاط با موضــوع مورد بررســی 
انجــام شــده اســت؛ امــا هیچ کــدام از آنهــا بــه طــور خــاص بــه عوامل اجتماعــی و فرهنگــی؛ بخصوص در شــهر 

ایــام نپرداخته انــد. در ادامــه، بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره می شــود:
بــر اســاس یافته هــای پژوهشــی کــه توســط رشــیدی )1379( انجــام گرفتــه اســت، درآمــد خانــواده، تأثیــر 
چندانــی بــر کاهــش یــا افزایــش بــاروری نداشــته؛ امــا عواملــی چــون: میــزان تحصیــات، نوع اشــتغال، اشــتغال 
ــواده، ســن ازدواج و طــول مــدت  ــت، آینده نگــری خان ــرل جمعی ــات و وســایل کنت ــان، آگاهــی از امکان زن
ازدواج، بــه طــور مســتقیم در امــر بــاروری مؤثــر بــوده اســت. بیگدلــی و همــکاران )1385( رشــد جمعیــت، 
ســطح بــاروری و ارتبــاط آن بــا توســعه یافتگی اقتصــادی و اجتماعــِی کشــورهای گوناگــون جهــان، به ویــژه 
ــان کــه  ــد. یافته هــای پژوهــش آن ــه ایــران را مــورد بررســی قــرار داده ان کشــورهای در حــال توســعه، از جمل
از روش تحلیــل ثانویــه بــا اســتفاده از داده هــای جمعیتــی و آمــاری موجــود در نشــریات ســازمان های جهانــی 
بــه دســت آمــده بــود، نشــان می دهــد کــه هــر انــدازه ســطح توســعه یافتگی کشــوری باالتــر باشــد، بــه همــان 
انــدازه، میــزان زاد و ولــد و در نتیجــه رشــد جمعیــت آن کشــور کمتــر خواهــد بــود؛ بــه عبــارت دیگــر، رابطــۀ 
بیــن توســعه یافتگی و نــرخ زاد و ولــد، معکــوس اســت. در ایــران نیــز اســتان های برخــوردار از رفــاه و توســعه، 
از رشــد جمعیــت کمتــری برخــوردار بوده انــد. شــیری و بیداریــان )1388( نیــز عوامــل اقتصــادی و جمعیتــی 
ــا 49 ســالۀ شــاغل در آمــوزش و پــرورش منطقــۀ 22 تهــران را مــورد ســنجش  ــان 15 ت ــاروری زن ــر ب ــر ب مؤث
قــرار داده انــد. بــر اســاس یافته هــای پژوهــش آنهــا، تحصیــات، تعــداد فرزنــدان، ســن همســر و ســن بــه هنــگام 
اولیــن بــاروری، بــر بــارداری مؤثــر هســتند و عواملــی چــون: ســن، درآمــد خانــواده، میــزان آشــنایی بــا وســایل 
ــر  ــاروری و هزینــۀ اوقــات فراغــت فرزنــدان، تأثیــر چندانــی ب ــارداری، تنظیــم فواصــل بیــن ب جلوگیــری از ب
بــاروری نــدارد؛ همچنیــن یافته هــای ایــن پژوهــش، عــدم توجــه یــا کم توجهــی بــه شــرایط اجتماعــی، ارزشــی 
و فرهنگــی حاکــم بــر فضــای جامعــه و موانــع اقتصــادی تأثیرگــذار بــر بــاروری را به عنــوان عناصر مهــم و مؤثر 
بــر بــاروری برمی شــمرد. جمشــیدیها و همــکاران )1390( بــه بررســی عوامــل اقتصــادی، اجتماعــی و جمعیتــی 
مؤثــر بــر بــاروری زنــان متأهــل 15 تــا 49 ســالۀ شــهر قــم پرداخته انــد. یافته هــای پژوهــش آنــان کــه از حجــم 
نمونــۀ 601 نفــری از زنــان حداقــل یــک بــار ازدواج کــرده بــه دســت آمــده بــود، بیانگــر وجــود تفاوت هــای 
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معنــادار بیــن وضعیــت اشــتغال زن، ســطح درآمــد خانــواده و خانــوار، ســطح تحصیــات زن و محــل تولــد 
ــا بــاروری اســت؛ امــا تفاوت هــای موجــود بــر مبنــای ایده هــای ترجیــح جنســیتی و ســکونت در  پاســخگو ب
نواحــی گوناگــون معنــادار نیســت؛ همچنیــن بیــن تعــداد موالید زنــدۀ به دنیا آمدۀ پاســخگو با ســن در نخســتین 
ازدواج، طــول مــدت ازدواج و مــرگ و میــر فرزنــدان، رابطــۀ معنــادار مشــاهده شــده اســت. عباســی شــوازی 
)1380( نیــز در تحقیقــی بــا عنــوان »همگرایــی رفتــار بــاروری در ایــران« بــه ایــن نتیجــه رســید که مناطــق فقیر و 

عقب مانــده در زمینــۀ الگوهــای بــاروری در حــال هماهنــگ شــدن بــا مناطــق توســعه یافته هســتند.
آرنولــد و همــکاران1  )1998( در مطالعــه ای تطبیقــی، بــاروری در 6 کشــور تایلنــد، آمریــکا، چیــن، کــره، 
ژاپــن و فیلیپیــن را مــورد بررســی قــرار دادانــد. بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش، داشــتن فرزنــد پســر در بیشــتر 
کشــورها بــه دلیــل امتــداد نســل، تأمیــن والدیــن و کمــک اقتصــادی بــر فرزنــد دختــر ترجیــح دارد. در ایــن 
کشــورها بیــن ترجیــح جنســی پســر و تعــداد فرزنــدان اضافــی مــورد تقاضــا همبســتگی مثبتــی ماحظــه شــده 
اســت. ابرمایــر2  )1999( هــم بــه بررســی نگرش هــای بــاروری و رفتــار کنتــرل بــاروری زنــان مراکش بر اســاس 
تحلیــل داده هــای پیمایــش بهداشــت جمعیتــی در ســال 1987 پرداختــه و بــه ایــن نتیجه رســیده اســت که بخش 
ــان در مــورد تعــداد  ــد و اولویت هــای زن ــر ترجیــح می دهن ــر دخت ــد پســر را ب ــان مراکشــی، فرزن کمــی از زن
فرزنــدان ایــده آل و ترکیــب جنســی فرزنــدان، پیش بینی کننــدۀ رفتــار آنهــا در دوره ای چهــار ســاله بــوده اســت. 
درز و مارســی3  )2000( بــه بررســی تعیین کننده هــای بــاروری را در هنــد پرداختــه و نشــان داده انــد کــه آموزش 
ــن،  ــد؛ همچنی ــن می کن ــاروری را در سرتاســر کشــور تبیی ــی اســت کــه تفاوت هــای ب ــن عامل ــان، مهمتری زن
مــرگ و میــر پاییــن فرزنــدان و ترجیح جنســی پســر، همــواره در کاهش بــاروری، تأثیرگــذار بــوده و در مقابل، 
شــاخص های عمومــی مــدرن و توســعه، از قبیــل: شهرنشــینی، کاهــش فقــر و باســوادی مــردان، پیوســتگی قابل 
توجهــی بــا بــاروری نداشــته اســت. ادهیــکاری4  )2010( نیــز عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی مؤثــر بــر 
رفتار هــای بــاروری در نپــال را مــورد بررســی قــرار داده و در پژوهــش خــود از داده هــای حاصــل از سرشــماری 
و پیمایــش ســامت اســتفاده کــرده اســت. بــر اســاس نتایــج پژوهــش او، تفــاوت  قابــل ماحظــه ای در میانگیــن 
تعــداد کــودکان متولــد شــده بــا توجــه بــه محیط  هــای فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی زنــان وجــود دارد. نتایج 
تحلیــل رگرســیونی نیــز نشــان دهندۀ آن اســت کــه ســن در اولیــن ازدواج، ایــدۀ تعــداد نــوزاد، محــل اقامــت، 
وضعیــت ســوادی، مذهــب، رســانه های جمعــی، به کارگیــری متدهــای برنامه ریــزی خانــواده، بعــد خانــوار و 

مــرگ و میــر فرزنــدان، مهمتریــن متغیرهــای تبیین کننــدۀ واریانــس بــاروری بــوده اســت.
چنانکــه مشــاهده شــد، بیشــتر پژوهش هــای انجــام شــده بــه بررســی رابطــۀ عوامــل جمعیتــی و اقتصــادی یــا 
عوامــل فرهنگــی- اجتماعــی بــا متغیــر بــاروری پرداخته انــد. بــا توجــه به اینکــه آمار پاییــن نــرخ  زاد و ولــد زنان 
در شــهر ایــام و عوامــل اجتماعــی، فرهنگــی و جمعیت شــناختی ایــن شــهر در پژوهش هــای پیشــین مغفــول 

1. Arnold & et al
2. Obermeyer 
3. Dreze & murthi  
4. Adhikari

بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار ....
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مانــده اســت، پژوهــش حاضــر بــه طــور خاص بــه بررســی عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی مؤثر بــر بــاروری زنان 
ــردازد. می پ

چارچوب نظری تحقیق
پژوهش هــای انجــام گرفتــه در زمینــۀ بــاروری نشــان می دهنــد کــه تنهــا عامــل اقتصــادی نیســت کــه بــاروری 
را تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد؛ بلکــه مجموعــه ای از عوامــل اجتماعــی، فرهنگــی و ... در ایــن امــر دخیــل 
هســتند. تبییــن ایــن امــر نیــز نیازمنــد دیدگاه هــای متفاوتــی اســت کــه در زیــر بــه برخــی از آنها اشــاره می شــود: 
نظریــۀ کالــدول )1987( کوششــی اســت در ترکیــب رویکردهــای اقتصــادی و جامعه شــناختی در مــورد 
بــاروری. او علــت کاهــش بــاروری را جریــان ثــروت از نســل های مســن تر بــه کــودکان می دانــد. جریانــی کــه 
قبــل از کاهــش ســطوح بــاروری معکــوس بــود. ایــن معکــوس شــدن جریــان ثــروت بیــن نســلی، خــود تحــت 
تأثیــر ظهــور و جایگزینــی تفکــر فرهنگی خانوادۀ هســته ای بــه جای خانوادۀ گســترده اســت. خانــوار در جوامع 
ســنتی، بــه فرزنــدان خــود بــه عنــوان ســرمایۀ زندگــی، عصای پیــری، منبــع حمایــت و اعتبــار می نگــرد. از آنجا 
کــه انتقــال نســلی ثــروت در جوامــع ســنتی، کنــد اســت و معمــوالً ثــروت در خانــوار می مانــد، فرزنــداِن بیشــتر، 
ســرمایۀ خانــوار )ســرمایۀ اقتصــادی و اجتماعــی( را افزایــش می دهنــد؛ در حالــی کــه در جوامــع مــدرن معموالً 
ثــروت، محــدود بــه خانــوادۀ هســته ای اســت و بــه دلیــل گســترش بیمه هــای اجتماعی و بازنشســتگی، نیــازی به 

حمایــت فرزنــدان در زمــان پیری وجــود نــدارد« )کلیلنــد و ویلســون، 1989: 16(. 
»هــاروی لیبنشــتاین در چارچــوب تئــوری اقتصــادی، اســتدالل می کنــد کــه منفعــت و هزینــۀ فرزنــدان، 
عواملــی هســتند کــه بــر تصمیم گیــری والدیــن در مــورد شــمار فرزنــدان تأثیــر می گذارنــد. او ضمن برشــمردن 
دو نــوع هزینــه، از ســه نــوع منفعــت در مــورد شــمار فرزنــدان نــام می بــرد: نخســت، فرزند بــه عنــوان کاالیی که 
می توانــد منبــع لــذت بــرای والدیــن باشــد )کاالی مصرفــی(؛ دوم، فرزنــد بــه عنــوان نیــروی کار که می تــوان از 
او بــه گونــۀ مجانــی در فعالیت هــای کشــاورزی و دامــداری اســتفاده کرد؛ ســوم، تأمیــن و نگهــداری والدین در 
ســنین کهولــت یــا وضعیت هــای دیگــری، مثــل بیمــاری یــا از کار افتادگــی؛ لــذا لیبنشــتاین، بــاروری را در بُعد 
منفعــت و رضایــت تعریــف می کنــد« )حســینی، 1386: 71(. بــر مبنــای ایــن نظریه، رضایــت از زندگــی و تعداد 

مطلــوب فرزنــدان، عامــل اصلــی در بــاوری زنــان تلقــی می گــردد.
ــای  ــکل گیری رفتاره ــی در ش ــای هویت ــا و نظام ه ــش ارزش ه ــر نق ــاروری«1  ب ــگ ب ــای فرهن  »تئوری ه
بــاروری و بعــد مطلــوب خانــواده تأکیــد دارنــد. رویکــرد فرهنگــی مربــوط بــاروری تــاش می کنــد تأثیــر و 
نفــوذ زمینــۀ اجتماعــی و فرهنگــی رفتــار بــاروری را در نظــر بگیــرد و بــر عواملــی کــه در ایجــاد و تغییــر ایــن 
ارزش هــا و نظام هــای هویتــی مهــم هســتند، تأکیــد کنــد. عملکــرد بــر مبنــای ارزش ها بــرای افــراد، بُعــد منزلتی 
و احتــرام اجتماعــی بــه ارمغــان خواهــد داشــت؛ در واقــع تئوری هــای فرهنــگ بــاروری بــر نهــاد خانــواده بــه 

1. theories of fertility culture

زهرا رضایی نسب - سردار فتوحی
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عنــوان یــک ارزش کــه اولویت هــای جنســی در آن امکان پذیــر می شــود، تأکیــد می کنــد )مردانــی و خانــی، 
1388: 38(؛ لــذا مطابــق ایــن رویکــرد، فرزنــدآوری، نوعــی ارزش تلقــی می شــود و از آن بــه عنــوان احتــرام 
اجتماعــی یــاد می کننــد؛ همچنیــن ترجیــح جنســی در نهــاد خانــواده از جملــه جامعۀ ایرانــی، تنها شــیوۀ ممکن 

اســت کــه تخطــی از ارزش هــا تلقــی نمی-گــردد.
نظریــات اشــاعه، بــر گســترش ایده هــا و هنجارهــای اجتماعــی جدیــد در مــورد اولویت هــای بعــد خانــوار 
و وســایل تنظیــم خانــواده از طریــق شــبکه های رســمی و غیررســمی ارتبــاط اجتماعــی اشــاره دارد و به ویــژه 
نقــش گروه هــای مرجــع را مهــم می دانــد. بــر مبنــای تئــوری »منزلــت اجتماعــی«، میــزان بــاروری هــر خانــواده 
و جامعــه، مبتنــی بــر جایــگاه و منزلــت والدیــن یــا ســاکنان آن جامعــه اســت. خانــواده بــا توجــه بــه پیشــرفت و 
ترقــی حاصل شــده در جامعــه و موقعیتــی کــه بــه عنــوان یــک عضــو دارد بــه فرزنــدآوری می اندیشــد؛ حــال 
اگــر فرزنــدآوری باعــث حرکــت صعــودی خانــواده  شــود آن را ادامــه می دهــد؛ ولــی اگــر آن را مانع پیشــرفت 
و توســعه و موقعیــت اجتماعــی خــود بدانــد آن را بــه طــرق گوناگــون کنتــرل می کنــد )رشــیدی، 1379: 11(. 
تئــوری کمیــت و کیفیــت فرزنــدان، معتقــد اســت کــه والدیــن، عقایــی هســتند کــه بر اســاس تحلیــل هزینه- 
فایــده، تعــداد مطلــوب فرزنــدان خــود را تعییــن می کننــد؛ در واقــع فرزنــدان در کنــار ســایر کاالهــا و خدمات، 
تابــع مطلوبیــت والدیــن می شــوند و جریانــی از مطلوبیــت را بــرای والدیــن خــود فراهــم می ســازند. کمیــت و 
کیفیــت فرزنــدان دو کاالی جانشــین هســتند؛ بنابرایــن والدینــی کــه توجــه بیشــتر بــه کیفیــت فرزنــدان خــود 
دارنــد، تمایــل بــه تعــداد محدودتــری فرزنــد دارنــد. کیفیت فرزنــدان از طریــق افزایش ســرمایۀ انســانی از جمله 

تحصیــات و ســامت ســنجیده می شــود )حســینی، 1386: 79(.
بــر اســاس الگــوی دیویــس و بلیــک1  ســه مرحلــه بــرای بــاروری مطــرح شــده اســت کــه در هریــک از 
آنهــا متغیرهــای متعــددی تأثیرگــذار هســتند. هــر یــک از ایــن متغیرهــا بــه نحــوی عمــل می کننــد کــه موجــب 
افزایــش یــا کاهــش زاد و ولــد شــوند. بدیــن وســیله ســطح زاد و ولــد جامعــه توســط ارزش هــا و معیارهــای 
فرهنگــی مربــوط بــه ایــن متغیرهــا تعییــن می شــود. از ایــن ســه مرحلــه، مرحلــۀ نخســت مربــوط بــه متغیرهــای 
تأثیرگــذار بــر تشــکیل خانــواده اســت؛ نظیــر: ســن، ازدواج، میــزان ازدواج، میــزان طــاق، میــزان تجــرد قطعــی 
و میــزان مــرگ و میــر کــه جنبه هــای فرهنگــی تمامــی آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد؛ مرحلــۀ دوم مربــوط 
بــه متغیرهــای تأثیرگــذار بــر انعقــاد نطفــه اســت کــه مــواردی چــون: بــاروری، نازایــی موقــت بعــد از زایمــان، 
فاصلــۀ بیــن موالیــد و عقیم ســازی را در برمی گیــرد. آنهــا اضافــه می کننــد کــه هرچنــد برخــی از ایــن متغیرهــا 
صرفــاً متأثــر از جنبه هــای بیولوژیکــی هســتند؛ ولــی جنبه هــای فرهنگــی نیــز می توانــد بر آنهــا تأثیرگذار باشــد 
و باالخــره مرحلــۀ ســوم را متغیرهــای مؤثــر بــر دورۀ حاملگــی تشــکیل می دهنــد. انعقــاد نطفــه لزومــاً بــه معنای 
والدت نیســت و در طــول دورۀ حاملگــی، ســقط عمــدی یــا غیرعمــدی، می توانــد مانعی بر ســر راه تولــد نوزاد 
زنــده ایجــاد کنــد. در ایــن مرحلــه نیــز مجموعــۀ پیچیــده ای از عوامــل بیولوژیــک، عقیدتی و فرهنگــی دخالت 

1. Deivis & Belik
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دارنــد )میرزایــی، 1384: 93(. از دیگــر تئوری هــای مرتبــط بــا فرزنــدآوری می تــوان بــه مــدل جامعه شــناختی 
تبییــن بــاروری اشــاره کــرد. جامعه شناســان بــر ایــن باورنــد کــه تبییــن پدیــدۀ بــاروری بایــد در دو ســطح خــرد 
و کان صــورت بگیــرد. در یــک نــگاه کان نگرانــه عوامــل مؤثــر بــر بــاروری در حقیقــت، فرهنــگ جامعــه و 
عوامــل محیطــی - اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و مذهبــی هســتند. در ســطح خــرد هــم بــر ایــن باورنــد کــه 
ــاروری  ــر رفتارهــای ب ــد ب ــراد، طــرز تلقــی آنهــا و ... می توان انگیزه هــای شــخصی، ســلیقه ها، نگرش هــای اف
اثــر بگــذارد. در ایــن ســطح بیشــتر گرایش هــا، انگیزه هــا و ســلیقه های زوجیــن اســت کــه حرکــت بــاروری را 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد تــا محیــط اجتماعــی و فرهنگــی. در کشــورهای در حــال توســعه، عوامل انگیزشــی 
بــه دو صــورت در میــزان بــاروری مؤثرنــد: از یــک ســو، بــه خاطــر وجــود میــزان بــاالی مــرگ و میــر اطفــال، 
والدیــن ســعی می کننــد بــه منظــور ادامــۀ حیــات خانــواده، فرزنــدان بیشــتری بــه دنیــا آورنــد و از ســوی دیگــر، 
بــه خاطــر انگیزه هایــی چــون: ترجیــح و برتــری جنســی فرزنــدان پســر و منافــع اقتصــادی فرزنــدان، بــاز هــم 
بــاروری در ســطح باالیــی قــرار می گیــرد )حســینی، 1386: 79(. پارســونز1  )1994( در کتــاب خــود بــا عنــوان 
»ســاخت کنــش اجتماعــی«، اهمیــت و نقــش ارزش هــای اجتماعــی را در رابطــه بــا کل نظــام اجتماعــی2  در 
نظــر می گیــرد. از نظــر وی، کنــش اجتماعــی در قالــب هنجارهــا و ارزش هــای اجتماعــی ســازمان می یابــد و 
هنجارهــای اجتماعــی، کنــش فــرد را در جهــت هم نوایــی نهایــی بــا نظــام ارزش هــای اجتماعی ســوق می دهد. 
در ایــن نظریــه، فــرد در تحلیــل نهایــی، همیشــه روشــی را پیــش می گیــرد کــه خواســت نظــام اجتماعــی در آن 
منظــور شــده اســت )چلپــی، 1386: 101(. نظریــۀ لــی ویــن و شــاو نیــز از نظریه هایــی اســت کــه در تبییــن رفتــار 
بــاروری، بــه مفهــوم فرهنــگ و نقــش هنجارهــا و اولویت هــا در رفتــار اشــاره کــرده اســت. ایــن دو معتقدند که 
الگوهــای فرهنگــی، باورهــا و انتظــارات مشــترک یــک جمعیــت را دربــارۀ بــاروری و مــرگ و میــر منعکــس 
می کننــد. مفهــوم مــورد تأکیــد در ایــن مدل هــا عقانیــت فرهنگــی اســت؛ ایــن مفهــوم آشــکار می ســازد کــه 
بــرای مثــال، بــاروری در کــدام موقعیــت، مجــاز اســت و در کــدام موقعیــت بایــد بــا محدودیــت همــراه باشــد. 
بــرای یــک جمعیــت خــاص، عقانیــت فرهنگــی الگــوی بــاروری شــامل مجموعــه ای از مفروضــات فرهنگی 
ــدۀ هنجارهــای ســنتی(  ــی )بازتاب دهن ــی و برخــی دیگــر غیرمنطق ــا منطق اســت کــه اگرچــه برخــی از آنه
هســتند؛ امــا همــۀ آنهــا در مجمــوع از ســوی مــردم پذیرفتــه شــده اند و فعالیت هــای مرتبــط بــا بــاروری نظیــر: 
تولــد، شــیردهی، فاصلــۀ فرزنــدان، مراقبــت از کــودک و ... را شــکل می دهنــد و می تــوان گفــت کــه یکــی 
از متغیرهــای فرهنگــی مــورد توجــه در ایــن رابطــه، تقدیرگرایــی اســت؛ تقدیرگرایــی، پذیــرش بــی چــون و 
چــرای وقایــع و تســلیم در برابــر آنهاســت، بــه ایــن دلیــل کــه وقایــع را خــارج از حیطــۀ تســلط انســان می دانــد. 
منظــور از تقدیرگرایــی در رفتــار بــاروری، اعتقــاد بــه ایــن امــر اســت کــه فرزنــدآوری، خــارج از اختیــار فــرد 
و کامــاً خواســتۀ خداونــد اســت )حســینی و بگــی، 1391: 9(؛ در واقــع لــی ویــن و شــاو معتقدنــد کــه مطالعــه 

1. Parsons
2. Social system
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و شــناخت محیــط فرهنگــی عامــان، بــه عنــوان بســتر شــکل گیری کنــش و بررســی هنجارهــای حاکــم بــر 
رفتــار کنشــگران، توضیــح مناســبی در مــورد وضعیــت عوامــل مؤثــر بــر رفتار ارائــه خواهــد کــرد )منصوریان و 

خوشــنویس، 1385: 136(.

مدل مفهومی پژوهش
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 .ددانمیتسلط انسان  ۀین دلیل که وقایع را خارج از حیطبه ا ،استهچون و چرای وقایع و تسلیم در برابر آن
 کامالً خارج از اختیار فرد و  ،منظور از تقدیرگرایی در رفتار باروری، اعتقاد به این امر است که فرزندآوری

مطالعه و شناخت که در واقع لی وین و شاو معتقدند  ؛(9: 1391، و بگی )حسینی خداوند است ۀخواست
کنش و بررسی هنجارهای حاکم بر رفتار کنشگران،  گیریشکلمحیط فرهنگی عامالن، به عنوان بستر 

: 1385)منصوریان و خوشنویس،  مؤثر بر رفتار ارائه خواهد کرد وضعیت عوامل در موردتوضیح مناسبی 
136). 
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شناختیمتغیرهای جمعیت  

 

فرضیه های تحقیق
پژوهش حاضر، دارای 2 فرضیۀ کلی و 10 فرضیۀ ویژه است که عبارتند از: 
1. متغیرهای جمعیت شناختی زنان بر رفتار باروری، تأثیر معناداری دارد.

- سن ازدواج زنان بر رفتار باروری آنان، تأثیر معناداری دارد.
- طول مدت ازدواج بر رفتار باروری، تأثیر معناداری دارد.

- استفاده از وسایل پیشگیری بر رفتار باروری، تأثیر معناداری دارد.
- تحصیات زنان بر رفتار باروری آنان، تأثیر معناداری دارد.
- درآمد خانوادۀ زنان بر رفتار باروری، تأثیر معناداری دارد.

- سن زنان بر رفتار باروری آنان، تأثیر معناداری دارد.
2. متغیرهای اجتماعی- فرهنگی زنان بر رفتار باروری، تأثیر معناداری دارد.

بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار ....
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- تقدیرگرایی بر رفتار باروری زنان، تأثیر معناداری دارد.
- ترجیح جنسی بر رفتار باروری زنان، تأثیر معناداری دارد.

- نگرش در مورد وسایل پیشگیری بر رفتار باروری زنان، تأثیر معناداری دارد.
- رضایت از زندگی زناشویی بر رفتار باروری زنان، تأثیر معناداری دارد.

روش پژوهش
ایــن پژوهــش از نــوع پیمایشــی اســت و بــرای اندازه گیــری متغیرهــا و گــردآوری داده هــای آن از پرسشــنامۀ 
محقق ســاخته اســتفاده شــد. ســؤاالت پرسشــنامه هــم بــر اســاس چارچــوب نظــری، فرضیه هــا و متغیرهــا طــرح 
گردیــد. جامعــۀ آمــاری آن نیــز شــامل زنــان حداقــل یکبــار ازدواج کــردۀ 15 تــا 49 ســالۀ ســاکن شــهر ایــام 
اســت کــه مطابــق بــا برآوردهــای موجــود در سرشــماری ســال 1390 در حــدود 43 هــزار نفــر بوده انــد. حجــم 
نمونــۀ ایــن بررســی نیــز بــر اســاس فرمــول کوکــران، 370 نفــر تعییــن شــد کــه بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری 
خوشــه ای انتخــاب شــدند. بــرای تعییــن اعتبــار از دو روش اعتبار تجربی و صوری اســتفاده شــد؛ اعتبــار صوری 
بــه ایــن مطلــب اشــاره می کنــد کــه ســؤال های آزمــون تــا چــه حــد در ظاهــر شــبیه موضوعــی هســتند کــه 
بــرای اندازه گیــری آن تهیــه شــده اند. در ایــن رابطــه تأییــد صاحب نظــران مبنــی بــر توانمنــدی ســنجش ابــزار 
اندازه گیــری از جهــت ظاهــری بایــد روشــن و بــدون ابهــام باشــد. بــرای تعییــن اعتبــار تجربــی پرسشــنامه نیــز با 
50 نفــر از زنــان ســاکن شــهر ایــام مصاحبه شــد و برخــی از اشــکاالت جزئی پرسشــنامه اصاح گردیــد. برای 
ســنجش پایایــی گویه هــا نیــز از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه پایایــی تمــام گویه هــا بــاالی 0/70 

بــرآورد گردیــد. بــرای تحلیــل داده هــا نیــز از نرم افــزار spss  بهــره گرفتــه شــد.
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بهره   spssافزار ها نیز از نرمبرای تحلیل داده .برآورد گردید 70/0ها باالی گویهاستفاده شد که پایایی تمام 
 .گرفته شد

 
 وضعیت عملیاتی و آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش .(1شمارۀ )جدول 

  متغیرهای پژوهش
تعداد 
 گویه

میزان آلفای 
 کرونباخ

نوع 
 پرسشنامه

 منبع

 - ساختهمحقق 71/0 5  ترجیح جنسی
در مورد استفاده از نگرش 

 وسایل پیشگیری
 - ساختهمحقق 77/0 5 

 (1382) رفیعی استاندارد 82/0 15  تقدیرگرایی

 استاندارد 81/0 47  زناشوییرضایت از زندگی 
به نقل ) (2004) 1انریچ

بازکیایی و از 
 (1394فرد، صداقتی

 (1372) نمازی استاندارد 73/0 18  باروری

 
 تعریف عملیاتی

 ۀپنج گوی شاملترجیح جنسی  .لیکرت سنجیده شده است پاسخی 5 های پژوهش بر مبنای طیفگویههمۀ 
همسری، تمایل به روابط دوستی جنسی با غیرهمسر، اعتقاد به روابط جنسی برون ۀمیزان تمایل به رابط

همسری گناه تلقی کردن روابط جنسی برون و به خیانت در روابط همسری نحوۀ نگرش، همسریبرون
  .است

استفاده شد که عبارتند گویه بر مبنای طیف لیکرت  5برای سنجش نگرش استفاده از وسایل پیشگیری، از 
پرهزینه احساس گناه در به کارگیری وسایل پیشگیری، مخرب دانستن وسایل پیشگیری برای بدن، از: 

آمیز دانستن وسایل مخاطرهغیراخالقی دانستن استفاده از وسایل پیشگیری، ، دانستن وسایل پیشگیری
 .پیشگیری برای نسل بشر

 

                                                           
1. Enrich  

1 . Enrich 
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تعریف عملیاتی
همــۀ گویه هــای پژوهــش بــر مبنــای طیــف 5 پاســخی لیکرت ســنجیده شــده اســت. ترجیح جنســی شــامل 
پنــج گویــۀ میــزان تمایــل بــه رابطــۀ جنســی بــا غیرهمســر، اعتقــاد بــه روابــط جنســی برون همســری، تمایــل بــه 
روابــط دوســتی برون همســری، نحــوۀ نگــرش بــه خیانــت در روابــط همســری و گنــاه تلقــی کــردن روابــط 

جنســی برون همســری اســت. 
بــرای ســنجش نگــرش اســتفاده از وســایل پیشــگیری، از 5 گویــه بــر مبنــای طیــف لیکرت اســتفاده شــد که 
عبارتنــد از: احســاس گنــاه در بــه کارگیــری وســایل پیشــگیری، مخرب دانســتن وســایل پیشــگیری بــرای بدن، 
پرهزینــه دانســتن وســایل پیشــگیری، غیراخاقــی دانســتن اســتفاده از وســایل پیشــگیری، مخاطره آمیــز دانســتن 

وســایل پیشــگیری برای نســل بشــر.

یافته های پژوهش
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 ی پژوهشهایافته
 
 

 بر حسب درصدشناختی پاسخگویان های جمعیتویژگی .(2) ۀجدول شمار

 درصد تعداد فرزندان درصد وضعیت تأهل درصد سطح تحصیالت
 1/46 نفر و کمتر 2 1/90 دارای همسر 2/29 خواندن و نوشتن

 3/43 نفر 5-3 6/5 همسر بر اثر فوتبی 4/40 سیکل
 3/7 نفر 8-6 3/4 همسر بر اثر طالقبی 1/21 دیپلم

 3/3 نفر و بیشتر 9 - - 3/9 کارشناسی و باالتر
 

 (. وضعیت شغلی پاسخگویان3) ۀجدول شمار
 درصد نوع شغل

 80 دارخانه
 20 شاغل

 
سواد خواندن و نوشتن  ،تحقیق ۀدرصد از زنان نمون 2/29د که دهمینشان  (2) ۀشماری جدول هایافته

بوده درصد نیز کارشناسی و باالتر  3/9دیپلم و  ،درصد 1/21سیکل،  از آنها درصد 4/40 مدرک و اندهاشتد
دارای همسر از آنها درصد  1/90نیز  تأهلاز نظر وضعیت  .که رقم ناچیزی را به خود اختصاص داده است

فرزند  5-2، مورد بررسی ۀدرصد از نمون 89حدود  هماز نظر تعداد فرزندان  .اندبودهو مابقی مطلقه یا بیوه 
د که دهمینشان  نیز  آنها وضعیت شغلیبررسی نتایج . اندهداشتفرزند  6بیش از  از آنهادرصد  11حدود و 
  .(3جدول شمارۀ ) اندبودهدرصد شاغل  20دار و پاسخگویان خانهاز  درصد 80
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یافته هــای جــدول شــمارۀ )2( نشــان می دهــد کــه 29/2 درصــد از زنــان نمونــۀ تحقیــق، ســواد خواندن و نوشــتن 
داشــته اند و مــدرک 40/4 درصــد از آنهــا ســیکل، 21/1 درصــد، دیپلــم و 9/3 درصــد نیــز کارشناســی و باالتــر 
بــوده کــه رقــم ناچیــزی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. از نظــر وضعیــت تأهــل نیــز 90/1 درصــد از آنهــا 
دارای همســر و مابقــی مطلقــه یــا بیــوه بوده انــد. از نظــر تعــداد فرزنــدان هــم حــدود 89 درصــد از نمونــۀ مــورد 
بررســی، 2-5 فرزنــد و حــدود 11 درصــد از آنهــا بیــش از 6 فرزنــد داشــته اند. نتایــج بررســی وضعیــت شــغلی 
آنهــا  نیــز نشــان می دهــد کــه 80 درصــد از پاســخگویان خانــه دار و 20 درصــد شــاغل بوده انــد )جــدول شــمارۀ 

 .)3
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باروری زنان بر حسب سن

14 
 

 باروری زنان بر حسب سن
 
 
 
 

 باروری زنان بر حسب سن .(4) ۀشمار جدول 

 وضعیت سن
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 29 3/48 7/51 0/0 سال 20زیر 

 88 2/35 1/59 7/5 سال 20-30

سال 30باالی   0/0  9/36  1/63  253 

 
درصد از  63سال، دارای باروری پایین هستند و  20همۀ زنان زیر دهد که ینشان م انیسن پاسخگو یبررس

 .یابدسال به باال، باوروی افزایش می 30 ازیعنی با افزایش سن  ؛دارندباروری باال  ،سال 30زنان باالی 
 

 باروری زنان بر حسب درآمد خانواده
 باروری زنان بر حسب درآمد خانواده .(5) ۀشمار جدول 

 وضعیت درآمد خانواده
 )درصد(

 میزان شاخص باروری )درصد(
 فراوانی

 باال متوسط پایین

 292 6/21 1/54 3/24 پایین
 33 3/30 5/54 2/15 متوسط

 45 2/22 2/47 6/20 باال
 

 ۀ آنهادرآمد خانوادکه  یزناندرصد از  22 دهد کهیمنشان  انیپاسخگو یدرآمد خانوادگ تیوضع یبررس
مقدار  نیدارند؛ همچنین ا ییباروری باالاست،  متوسط ۀ آنهادرآمد خانوادکه  یدرصد از کسان 30 ست وباال
 .درصد است 22 در حدود پایینی دارند گیدرآمد خانوادکه  یکسان یبرا

بررســی ســن پاســخگویان نشــان می دهــد کــه همــۀ زنــان زیــر 20 ســال، دارای بــاروری پاییــن هســتند و 63 
ــاوروی  ــاال، ب ــه ب ــا افزایــش ســن از 30 ســال ب ــی ب ــد؛ یعن ــاال دارن ــاروری ب ــاالی 30 ســال، ب ــان ب درصــد از زن

ــد. ــش می یاب افزای

باروری زنان بر حسب درآمد خانواده

14 
 

 باروری زنان بر حسب سن
 
 
 
 

 باروری زنان بر حسب سن .(4) ۀشمار جدول 

 وضعیت سن
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 29 3/48 7/51 0/0 سال 20زیر 

 88 2/35 1/59 7/5 سال 20-30

سال 30باالی   0/0  9/36  1/63  253 

 
درصد از  63سال، دارای باروری پایین هستند و  20همۀ زنان زیر دهد که ینشان م انیسن پاسخگو یبررس

 .یابدسال به باال، باوروی افزایش می 30 ازیعنی با افزایش سن  ؛دارندباروری باال  ،سال 30زنان باالی 
 

 باروری زنان بر حسب درآمد خانواده
 باروری زنان بر حسب درآمد خانواده .(5) ۀشمار جدول 

 وضعیت درآمد خانواده
 )درصد(

 میزان شاخص باروری )درصد(
 فراوانی

 باال متوسط پایین

 292 6/21 1/54 3/24 پایین
 33 3/30 5/54 2/15 متوسط

 45 2/22 2/47 6/20 باال
 

 ۀ آنهادرآمد خانوادکه  یزناندرصد از  22 دهد کهیمنشان  انیپاسخگو یدرآمد خانوادگ تیوضع یبررس
مقدار  نیدارند؛ همچنین ا ییباروری باالاست،  متوسط ۀ آنهادرآمد خانوادکه  یدرصد از کسان 30 ست وباال
 .درصد است 22 در حدود پایینی دارند گیدرآمد خانوادکه  یکسان یبرا

بررســی وضعیــت درآمــد خانوادگــی پاســخگویان نشــان می دهــد کــه 22 درصــد از زنانی کــه درآمــد خانوادۀ 
ــد؛  ــی دارن ــاروری باالی ــا متوســط اســت، ب ــوادۀ آنه ــد خان ــا باالســت و 30 درصــد از کســانی کــه درآم آنه

همچنیــن ایــن مقــدار بــرای کســانی کــه درآمــد خانوادگــی پایینــی دارنــد در حــدود 22 درصــد اســت.

باروری زنان بر حسب تحصیات

15 
 

 
 باروری زنان بر حسب تحصیالت

 باروری زنان بر حسب تحصیالت .(6ۀ )شمار جدول
 تحصیالتوضعیت 

 )درصد(
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 332 88 6 7/5 زیر دیپلم

 10 60 0/0 40 دیپلم و فوق دیپلم

 28 1/23 3/21 6/55 کارشناسی و باالتر
 

زنان با تحصیالت از ولی  ؛درصد( 88) اندهداشتباروری بیشتری  ،زنان زیردیپلم ،باالبر مبنای جدول 
 .انددارای باروری باال بودهدرصد  23 ،کارشناسی و باالتر

 
 آنها باروری زنان بر حسب سن ازدواج

 آنها باروری زنان بر حسب سن ازدواج .(7ۀ )شمار جدول
 وضعیت سن ازدواج

 )درصد(
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 93 5/38 1/44 4/17 سال 25زیر 

 194 2/23 5/44 3/32 سال 25-30

 83 9/7 57 9/35 سال 30باالی 
 

ولی  ؛اندهداشتباروری بیشتری اند، ازدواج کردهسال  25 ی که زیرزناندرصد از  38 با توجه به جدول باال،
 .اندهبود باالاند، دارای باروری سالگی ازدواج کرده 35باالی  زنانی کهدرصد از  8تنها 

بــر مبنــای جــدول بــاال، زنــان زیردیپلــم، بــاروری بیشــتری داشــته اند )88 درصــد(؛ ولــی از زنــان بــا تحصیــات 

زهرا رضایی نسب - سردار فتوحی



دورۀ هیجدهم ، شمارۀ 54 و 55؛ بهار و تابستان 1396

124

فصلنامه علمي- ترويجي

کارشناســی و باالتــر، 23 درصــد دارای بــاروری بــاال بوده  انــد.

باروری زنان بر حسب سن ازدواج آنها

15 
 

 
 باروری زنان بر حسب تحصیالت

 باروری زنان بر حسب تحصیالت .(6ۀ )شمار جدول
 تحصیالتوضعیت 

 )درصد(
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 332 88 6 7/5 زیر دیپلم

 10 60 0/0 40 دیپلم و فوق دیپلم

 28 1/23 3/21 6/55 کارشناسی و باالتر
 

زنان با تحصیالت از ولی  ؛درصد( 88) اندهداشتباروری بیشتری  ،زنان زیردیپلم ،باالبر مبنای جدول 
 .انددارای باروری باال بودهدرصد  23 ،کارشناسی و باالتر

 
 آنها باروری زنان بر حسب سن ازدواج

 آنها باروری زنان بر حسب سن ازدواج .(7ۀ )شمار جدول
 وضعیت سن ازدواج

 )درصد(
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 93 5/38 1/44 4/17 سال 25زیر 

 194 2/23 5/44 3/32 سال 25-30

 83 9/7 57 9/35 سال 30باالی 
 

ولی  ؛اندهداشتباروری بیشتری اند، ازدواج کردهسال  25 ی که زیرزناندرصد از  38 با توجه به جدول باال،
 .اندهبود باالاند، دارای باروری سالگی ازدواج کرده 35باالی  زنانی کهدرصد از  8تنها 

بــا توجــه بــه جــدول بــاال، 38 درصــد از زنانــی کــه زیــر 25 ســال ازدواج کرده انــد، بــاروری بیشــتری داشــته اند؛ 
ولــی تنهــا 8 درصــد از زنانــی کــه بــاالی 35 ســالگی ازدواج کرده انــد، دارای بــاروری بــاال بوده انــد.

باروری زنان بر حسب استفاده از وسایل پیشگیری

16 
 

 
 پیشگیری وسایل از باروری زنان بر حسب استفاده

 
 
 

 پیشگیری وسایل از استفادهباروری زنان بر حسب  .(8) ۀشمار جدول 
 وسایل از وضعیت استفاده

 پیشگیری )درصد(
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 79 5/43 1/41 4/15 کم

 188 1/19 1/57 8/23 متوسط

 103 6/12 6/35 8/51 زیاد
 

 ،رکمتنفر  79نفر زن،  370از مجموع دهد که ینشان م انیپاسخگو پیشگیری وسایل از میزان استفاده یبررس
 .کننداز وسایل پیشگیری استفاده می نفر زیاد 103متوسط و در حد  نفر 188

 
 ازدواج مدت باروری زنان بر حسب طول

 طول مدت ازدواجباروری زنان بر حسب  .(9) ۀشمار جدول 
 وضعیت طول مدت ازدواج

 )درصد(
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 103 6/21 45 3/33 سال 1-10

 158 5/35 1/39 4/25 سال 11-20

 109 4/38 2/36 4/25 سال 20-30

 
 10 تا 1بین ، پاسخگونفر از زنان  103 که دهدینشان م انیپاسخگو ها در خصوص طول مدت ازدواجداده

باروری باال  دارای درصد 6/21 و باروری پایین دارای از آنهادرصد  3/33 که اندزندگی مشترک داشتهسال 

بررســی میــزان اســتفاده از وســایل پیشــگیری پاســخگویان نشــان می دهــد کــه از مجمــوع 370 نفــر زن، 79 نفــر 
کمتــر، 188 نفــر در حــد متوســط و 103 نفــر زیــاد از وســایل پیشــگیری اســتفاده می کننــد.

باروری زنان بر حسب طول مدت ازدواج

16 
 

 
 پیشگیری وسایل از باروری زنان بر حسب استفاده

 
 
 

 پیشگیری وسایل از استفادهباروری زنان بر حسب  .(8) ۀشمار جدول 
 وسایل از وضعیت استفاده

 پیشگیری )درصد(
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 79 5/43 1/41 4/15 کم

 188 1/19 1/57 8/23 متوسط

 103 6/12 6/35 8/51 زیاد
 

 ،رکمتنفر  79نفر زن،  370از مجموع دهد که ینشان م انیپاسخگو پیشگیری وسایل از میزان استفاده یبررس
 .کننداز وسایل پیشگیری استفاده می نفر زیاد 103متوسط و در حد  نفر 188

 
 ازدواج مدت باروری زنان بر حسب طول

 طول مدت ازدواجباروری زنان بر حسب  .(9) ۀشمار جدول 
 وضعیت طول مدت ازدواج

 )درصد(
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 103 6/21 45 3/33 سال 1-10

 158 5/35 1/39 4/25 سال 11-20

 109 4/38 2/36 4/25 سال 20-30

 
 10 تا 1بین ، پاسخگونفر از زنان  103 که دهدینشان م انیپاسخگو ها در خصوص طول مدت ازدواجداده

باروری باال  دارای درصد 6/21 و باروری پایین دارای از آنهادرصد  3/33 که اندزندگی مشترک داشتهسال 
داده هــا در خصــوص طــول مــدت ازدواج پاســخگویان نشــان می دهــد کــه 103 نفــر از زنــان پاســخگو، بیــن 1 

بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار ....
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تــا 10 ســال زندگــی مشــترک داشــته اند کــه 33/3 درصــد از آنهــا دارای بــاروری پاییــن و 21/6 درصــد دارای 
بــاروری بــاال بوده انــد. کســانی هــم کــه طــول زندگــی مشــترک آنهــا 20 الــی 30 ســال بــوده اســت، 109 نفــر 

هســتند کــه 25/4 درصــد بــاروری پاییــن و 38/4 درصــد بــاروری بــاال داشــته اند. 

باروری زنان و ترجیح جنسی

17 
 

درصد  4/25که  هستندنفر  109 ،است بودهسال  30الی  20 آنها طول زندگی مشترککه  هم انیسک. اندهبود
  .اندداشته درصد باروری باال 4/38 و باروری پایین

 
 باروری زنان و ترجیح جنسی

 جنسی ترجیح و زنان باروری .(10) ۀشمار جدول 
 وضعیت ترجیح جنسی

 )درصد( 
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 6 0 8/66 2/33 کم

 131 4/28 5/56 1/14 متوسط

 233 7/35 3/42 22 زیاد

در  ؛اندنفر بوده 6دهند تنها زنانی که رابطۀ جنسی خارج از ازدواج را ترجیح میدهد ینشان م باالجدول 
 د. ننداراه حل مسائل جنسی میازدواج را تنها  ،نفر 233 حالی که

 
 پیشگیری وسایل از استفاده در مورد باروری زنان و نگرش

 پیشگیری وسایل از استفاده در مورد نگرش و زنان باروری .(11) ۀشمار جدول 
 از استفاده در موردوضعیت نگرش 

 )درصد( پیشگیری وسایل
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 80 10 2/56 8/33 نگرش منفی

نگرش بینابین )نه چندان مثبت و نه 
 چندان منفی(

7/26 5/34 8/28 154 

 136 45 48 9/17 نگرش مثبت

از نفر  80نگرش  که بیانگر آن است ،پیشگیری وسایل از به استفاده انیپاسخگونگرش به های مربوط داده
زنانی که نگرش مثبت  و تعدادبوده منفی  پیشگیری، وسایل از استفادهنسبت به  نفر( 370حجم نمونه )

  .نفر بوده است 136 ،نداشتهدا
 

جــدول بــاال نشــان می دهــد زنانــی کــه رابطــۀ جنســی خــارج از ازدواج را ترجیــح می دهنــد تنهــا 6 نفــر بوده اند؛ 
در حالــی کــه 233 نفــر، ازدواج را تنهــا راه حل مســائل جنســی می دانند. 

باروری زنان و نگرش در مورد استفاده از وسایل پیشگیری

17 
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  .اندداشته درصد باروری باال 4/38 و باروری پایین

 
 باروری زنان و ترجیح جنسی

 جنسی ترجیح و زنان باروری .(10) ۀشمار جدول 
 وضعیت ترجیح جنسی

 )درصد( 
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 6 0 8/66 2/33 کم

 131 4/28 5/56 1/14 متوسط

 233 7/35 3/42 22 زیاد

در  ؛اندنفر بوده 6دهند تنها زنانی که رابطۀ جنسی خارج از ازدواج را ترجیح میدهد ینشان م باالجدول 
 د. ننداراه حل مسائل جنسی میازدواج را تنها  ،نفر 233 حالی که

 
 پیشگیری وسایل از استفاده در مورد باروری زنان و نگرش

 پیشگیری وسایل از استفاده در مورد نگرش و زنان باروری .(11) ۀشمار جدول 
 از استفاده در موردوضعیت نگرش 

 )درصد( پیشگیری وسایل
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 80 10 2/56 8/33 نگرش منفی

نگرش بینابین )نه چندان مثبت و نه 
 چندان منفی(

7/26 5/34 8/28 154 

 136 45 48 9/17 نگرش مثبت

از نفر  80نگرش  که بیانگر آن است ،پیشگیری وسایل از به استفاده انیپاسخگونگرش به های مربوط داده
زنانی که نگرش مثبت  و تعدادبوده منفی  پیشگیری، وسایل از استفادهنسبت به  نفر( 370حجم نمونه )

  .نفر بوده است 136 ،نداشتهدا
 

داده هــای مربــوط بــه نگــرش پاســخگویان بــه اســتفاده از وســایل پیشــگیری، بیانگــر آن اســت کــه نگــرش 80 
نفــر از حجــم نمونــه )370 نفــر( نســبت بــه اســتفاده از وســایل پیشــگیری، منفی بــوده و تعــداد زنانی کــه نگرش 

مثبــت داشــته اند، 136 نفــر بــوده اســت. 

زهرا رضایی نسب - سردار فتوحی
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باروری زنان و تقدیرگرایی
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 باروری زنان و تقدیرگرایی
 تقدیرگرایی و زنان باروری .(12) ۀشمار جدول 

 )درصد(وضعیت تقدیرگرایی 
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 118 1/32 37 9/30 کم

 177 5/28 2/45 3/26 متوسط

 75 8/35 2/34 30 زیاد

 
 نفر 75حجم نمونه،  نفر 370از مجموع دهد که ینشان م انیپاسخگو تقدیرگراییوضعیت  یبررس

درصد از کسانی که  9/30 میزان باروری و اندنفر تقدیرگرایی پایینی داشته 118تقدیگرایی باال و 
 . بوده استباال  از آنها درصد 1/32 و پایین ،اندداشته کمتقدیرگرایی 

 
 زناشویی زندگی از رضایتباروری زنان و 

 زناشویی زندگی از رضایت و زنان باروری .(13) ۀشمار جدول 
 زناشویی زندگی از رضایتوضعیت 

 )درصد( 
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 89 5/18 42 5/39 کم

 137 4/31 3/41 3/27 متوسط

 144 4/40 4/35 2/24 باال

 
نفر حجم نمونه،  370از مجموع نفر  89 زناشوییرضایت از زندگی میزان  دهد کهینشان م جدول باال

 رضایتدارای درصد از زنانی که  5/39 همچنینمتوسط بوده است؛ نفر  137و باال  نفر 144 ،پایین
  .اندداشته باال باروری درصد از آنان 5/18تنها  باروری پایین و، اندبوده مشترکاز زندگی  پایینی

 
 های پژوهشنتایج آزمون فرضیه

 اند.بیان شده زیر جدولدر  کهدارد  ۀ ویژهفرضی 10پژوهش حاضر 

بررســی وضعیــت تقدیرگرایــی پاســخگویان نشــان می دهــد کــه از مجمــوع 370 نفــر حجــم نمونــه، 75 نفــر 
ــاروری 30/9 درصــد از کســانی کــه  ــزان ب ــی داشــته اند و می ــی پایین ــر تقدیرگرای ــاال و 118 نف ــی ب تقدیگرای

ــوده اســت.  ــاال ب تقدیرگرایــی کــم داشــته اند، پاییــن و 32/1 درصــد از آنهــا ب

باروری زنان و رضایت از زندگی زناشویی

18 
 

 باروری زنان و تقدیرگرایی
 تقدیرگرایی و زنان باروری .(12) ۀشمار جدول 

 )درصد(وضعیت تقدیرگرایی 
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 118 1/32 37 9/30 کم

 177 5/28 2/45 3/26 متوسط

 75 8/35 2/34 30 زیاد

 
 نفر 75حجم نمونه،  نفر 370از مجموع دهد که ینشان م انیپاسخگو تقدیرگراییوضعیت  یبررس

درصد از کسانی که  9/30 میزان باروری و اندنفر تقدیرگرایی پایینی داشته 118تقدیگرایی باال و 
 . بوده استباال  از آنها درصد 1/32 و پایین ،اندداشته کمتقدیرگرایی 

 
 زناشویی زندگی از رضایتباروری زنان و 

 زناشویی زندگی از رضایت و زنان باروری .(13) ۀشمار جدول 
 زناشویی زندگی از رضایتوضعیت 

 )درصد( 
 میزان شاخص باروری )درصد(

 فراوانی
 باال متوسط پایین

 89 5/18 42 5/39 کم

 137 4/31 3/41 3/27 متوسط

 144 4/40 4/35 2/24 باال

 
نفر حجم نمونه،  370از مجموع نفر  89 زناشوییرضایت از زندگی میزان  دهد کهینشان م جدول باال

 رضایتدارای درصد از زنانی که  5/39 همچنینمتوسط بوده است؛ نفر  137و باال  نفر 144 ،پایین
  .اندداشته باال باروری درصد از آنان 5/18تنها  باروری پایین و، اندبوده مشترکاز زندگی  پایینی

 
 های پژوهشنتایج آزمون فرضیه

 اند.بیان شده زیر جدولدر  کهدارد  ۀ ویژهفرضی 10پژوهش حاضر 

جــدول بــاال نشــان می دهــد کــه میــزان رضایــت از زندگــی زناشــویی 89 نفــر از مجمــوع 370 نفر حجــم نمونه، 
پاییــن، 144 نفــر بــاال و 137 نفــر متوســط بوده اســت؛ همچنیــن 39/5 درصد از زنانــی کــه دارای رضایت پایینی 

از زندگــی مشــترک بوده انــد، بــاروری پاییــن و تنهــا 18/5 درصــد از آنــان بــاروری باال داشــته اند. 

بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار ....
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نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
پژوهش حاضر 10 فرضیۀ ویژه دارد که در جدول زیر بیان شده اند.
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 های پژوهش بر اساس ضریب پیرسونآزمون فرضیه .(14شمارۀ ) جدول

 متغیرهای پژوهش
 باروری زنان

 مقدار آماره نوع آزمون
 معناداری

(sig) 

متغیرهای 
 شناختیجمعیت

 00/0 26/0 تااوبی کندال طول مدت ازدواج
 00/0 -24/0 تااوبی کندال سن ازدواج
 000/0 21/0 تااوبی کندال پیشگیریاستفاده از وسایل 

 039/0 18/0 تااوبی کندال تحصیالت
 00/0 22/0 تااوبی کندال سن

 28/0 -03/0 تااوبی کندال درآمد خانواده

متغیرهای 
 -اجتماعی
 فرهنگی

 031/0 148/0 تااوبی کندال ترجیح جنسی
 000/0 341/0 تااوبی کندال استفاده از وسایل پیشگیری

 07/0 -10/0 تااوبی کندال تقدیرگرایی
 003/0 179/0 تااوبی کندال زناشوییرضایت از زندگی 

 
« باال»و « متوسط»، «کم»با توجه به اینکه همۀ متغیرهای پژوهش )مستقل و وابسته( بر مبنای سه طیف 

 مدت متغیرهای طولرابطۀ از آزمون آماری تااوبی کندال استفاده گردیده است.  ؛ لذااندبندی شدهدسته
با  ،شناختی هستندمتغیرهای جمعیت که سن و پیشگیری، تحصیالت وسایل از ازدواج، استفاده ، سنازدواج

متغیر درآمد  ؛ امااندبر مبنای آزمون تااوبی کندال تأیید شده و مورد سنجش قرار گرفته ،متغیر باروری
 طولکه د دهمی، نشان (14) ۀجدول شمارنتایج  .نداشته و رد شده است ، ارتباطیخانواده با باروری زنان

ولی  ؛دنهمبستگی مثبتی با رفتار باروری دار ،سن و پیشگیری، تحصیالت وسایل از ازدواج، استفاده مدت
معناداری  ۀدو متغیر رابط در واقع از بعد معناداری، هر ؛است منفی ،سن ازدواج با باروریمتغیر همبستگی 

، (درصد 14اطمینان با میزان رابطۀ درصد  95)در سطح  جنسی متغیرهای ترجیحرابطۀ همچنین ؛ اندداشته
 زندگی از ( و رضایتدرصد 34اطمینان با میزان رابطۀ  درصد 99)در سطح  پیشگیری وسایل از استفاده

متغیر  در حالی که ؛معنادار بوده استبا بارداری، ( 17/0اطمینان با میزان رابطۀ  99/0)در سطح  زناشویی
فقط ، های پژوهشبه طور کلی از بین فرضیه ؛نداشته است آنانارتباطی با رفتار باروری  ،تقدیرگرایی زنان

 از: ندعبارتدو مورد رد شده است که 

بــا توجــه بــه اینکــه همۀ متغیرهــای پژوهش )مســتقل و وابســته( بر مبنای ســه طیف »کــم«، »متوســط« و »باال« 
دســته بندی شــده اند؛ لــذا از آزمــون آمــاری تااوبــی کنــدال اســتفاده گردیــده اســت. رابطــۀ متغیرهــای طــول 
مــدت ازدواج، ســن ازدواج، اســتفاده از وســایل پیشــگیری، تحصیــات و ســن کــه متغیرهای جمعیت شــناختی 
هســتند، بــا متغیــر بــاروری، مــورد ســنجش قــرار گرفتــه  و بــر مبنــای آزمــون تااوبــی کنــدال تأییــد شــده اند؛ امــا 
متغیــر درآمــد خانــواده بــا بــاروری زنــان، ارتباطــی نداشــته و رد شــده اســت. نتایــج جــدول شــمارۀ )14(، نشــان 
می دهــد کــه طــول مــدت ازدواج، اســتفاده از وســایل پیشــگیری، تحصیات و ســن، همبســتگی مثبتی بــا رفتار 
بــاروری دارنــد؛ ولــی همبســتگی متغیــر ســن ازدواج بــا بــاروری، منفــی اســت؛ در واقــع از بعــد معنــاداری، هــر 
دو متغیــر رابطــۀ معنــاداری داشــته اند؛ همچنیــن رابطــۀ متغیرهــای ترجیح جنســی )در ســطح 95 درصــد اطمینان 
بــا میــزان رابطــۀ 14 درصــد(، اســتفاده از وســایل پیشــگیری )در ســطح 99 درصــد اطمینــان بــا میــزان رابطــۀ 34 
درصــد( و رضایــت از زندگــی زناشــویی )در ســطح 0/99 اطمینــان بــا میــزان رابطــۀ 0/17( بــا بــارداری، معنــادار 
بــوده اســت؛ در حالــی کــه متغیــر تقدیرگرایــی زنــان، ارتباطــی بــا رفتــار بــاروری آنــان نداشــته اســت؛ بــه طــور 

کلــی از بیــن فرضیه هــای پژوهــش، فقــط دو مــورد رد شــده اســت کــه عبارتنــد از:
- درآمد خانواده بر رفتار باروری زنان، تأثیر معناداری دارد.

- تقدیرگرایی بر رفتار باروری زنان تأثیر معناداری دارد.

زهرا رضایی نسب - سردار فتوحی
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ــر  ــر ب ــی مؤث ــی- فرهنگ ــل اجتماع ــناختی و عوام ــل جمعیت ش ــورد عوام ــره در م ــد متغی ــیون چن رگرس
ــان ــاروری زن ب

بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر یــک پژوهــش تبیینــی اســت، لــذا از رگرســیون چندمتغیــره بــرای تحلیــل 
متغیرها اســتفاده گردید. تأثیر متغیرهای مدت ازدواج، ســن ازدواج، اســتفاده از وســایل پیشــگیری، تحصیات، 
ــویی و  ــی زناش ــت از زندگ ــگیری، رضای ــایل پیش ــتفاده از وس ــی، اس ــح جنس ــواده، ترجی ــد خان ــن، درآم س
تقدیرگرایــی بــر »بــاروری زنــان« نیــز از طریــق رگرســیون چندگانــه تشــریح شــده اســت کــه در قالــب جــدول 

شــمارۀ  )15( نشــان داده می شــود.
میــزان ضریــب همبســتگی چندگانــه )R( متغیــر بــاروری زنــان در یــک ترکیــب خطــی بــا متغیرهــای 
وارد شــده )مســتقل( در معادلــه، برابــر 73 درصــد و ضریــب تعییــن )R2( حاصــل کــه قــدرت تبیین کننــدۀ 
 )adj.R2( ــن تعدیل شــده ــب تعیی ــا 54 درصــد اســت. ضری ــر ب ــد براب ــر مســتقل را نشــان می ده 10 متغی
ــس  ــع حــدود 53 درصــد درصــد از واریان ــی در واق ــا 53 درصــد گــزارش شــده اســت؛ یعن ــر ب ــز براب نی
متغیــر بــاروری زنــان بــه وســیلۀ متغیرهــای مســتقل پژوهــش تبییــن و توجیــه شــده اســت )جــدول شــمارۀ 
15(. 46/4 درصــد باقیمانــده هــم متعلــق بــه متغیرهایــی اســت کــه در پژوهــش لحــاظ نشــده اســت. مــدل 
ــرا  ــادار اســت؛ زی ــل پراکنــش انجــام شــده، خطــي و معن ــون تحلی ــق آزم ــز طب رگرســیوني تبیین شــده نی
ــا 56/38 در  ــر ب ــان، براب ــاروری زن ــر ب ــر متغیرهــاي مســتقل ب ــاداري اث ــن معن ــراي تعیی مقــدار آزمــون F ب

ــان می باشــد )جــدول شــمارۀ 15(. ســطح 99 درصــد اطمین
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 .تأثیر معناداری دارد زنان، باروری رفتار درآمد خانواده بر -

 .تأثیر معناداری داردتقدیرگرایی بر رفتار باروری زنان  -

 
فرهنگی مؤثر بر باروری  -شناختی و عوامل اجتماعیعوامل جمعیت در موردرگرسیون چند متغیره 

 زنان
ینی است، لذا از رگرسیون چندمتغیره برای تحلیل متغیرها یتب یک پژوهشبا توجه به اینکه پژوهش حاضر 

پیشگیری، تحصیالت، سن،  وسایل از ازدواج، استفاده ازدواج، سن متغیرهای مدت ریثتأ. استفاده گردید
و تقدیرگرایی بر  زناشویی زندگی از پیشگیری، رضایت وسایل از استفادهجنسی،  درآمد خانواده، ترجیح

نشان داده ( 15شمارۀ  ) در قالب جدول ت کهستشریح شده ا نیز از طریق رگرسیون چندگانه« باروری زنان»
 .ودشمی

در یک ترکیب خطی با متغیرهای وارد شده  باروری زنان( متغیر Rهمبستگی چندگانه )میزان ضریب 
متغیر مستقل را  10کنندۀ ( حاصل که قدرت تبیینR2درصد و ضریب تعیین ) 73)مستقل( در معادله، برابر 

ارش درصد گز 53نیز برابر با  (R2.adj)شده درصد است. ضریب تعیین تعدیل 54دهد برابر با نشان می
به وسیلۀ متغیرهای مستقل  باروری زناندرصد درصد از واریانس متغیر  53حدود شده است؛ یعنی در واقع 

متعلق به متغیرهایی است هم درصد باقیمانده  4/46 .(15جدول شمارۀ ) تبیین و توجیه شده استپژوهش 
 ،شده انجام پراکنش تحلیل آزمون طبق نیز دهشنتبیی رگرسیونی مدل. که در پژوهش لحاظ نشده است

برابر  ،باروری زنان بر مستقل متغیرهای اثر اریادمعن تعیین برای F آزمون مقدار زیرا است؛ معنادار و خطی
 (.15)جدول شمارۀ  باشددرصد اطمینان می 99سطح  در 38/56با 
 

 باروری زنانتبیین  در موردآزمون رگرسیون چندگانه  .(15شمارۀ ) جدول
همبستگیضریب   

(R) 

 تعیین ضریب

(R2) 

 شدهتعدیل تعیین ضریب

R2 adj 
F 

 خطای معیار
(S.E) 

 سطح معناداری

(sig) 
739/0 546/0 536/0 38/56 42/11 000/0 

 
مقدار ضرایب غیراستاندارد )b( (b) مقدار ضرایب غیراستاندارد

ــه دســت آمــده نشــان می دهــد کــه ضریــب رگرســیون متغیــر نگــرش در مــورد اســتفاده از وســایل  نتایــج ب
پیشــگیری برابــر بــا 1/82، طــول مــدت ازدواج برابــر 1/75، ســن ازدواج برابــر بــا 1/58، ســن برابــر بــا 0/908، 
اســتفاده از وســایل پیشــگیری برابــر بــا 0/807 و رضایــت از زندگــی زناشــویی برابــر بــا 0/338 بــوده اســت. 

)beta( مقدار ضرایب استاندارد
ضرایــب اســتاندارد )beta( شــکل کامــل شــده b می باشــد؛ زیــرا کــه میانگیــن و دامنــۀ تغییــرات متغیرهــای 
مســتقل بــا هــم متفــاوت اســت؛ امـّـا در بتــا، میانگیــن و دامنــۀ تغییــرات ثابتــی بــرای همــۀ متغیرهــا در نظــر گرفته 
ــا  ــر ب ــر »نگــرش در مــورد اســتفاده از وســایل پیشــگیری« براب ــا( ضرایــب اســتاندارد متغی می شــود. مقــدار )بت
0/270، »طــول مــدت ازدواج« برابــر 0/211، »ســن ازدواج« برابــر بــا 0/232، »ســن« برابــر بــا 0/081، اســتفاده از 

بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار ....
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وســایل پیشــگیری برابــر بــا 0/082 و »رضایــت از زندگی زناشــویی« برابــر بــا 0/063 بوده اســت؛ امّا تحصیات، 
درآمــد خانــواده، ترجیــح جنســی و تقدیرگرایــی، چهار متغیری هســتند کــه در ســطح 95 و 99 درصــد معنادار 
نشــده بودنــد و در روش گام بــه گام  در مــدل حــذف شــدند. میــزان خطــای معیــار و آزمــون t و معنــاداری هــر 

یــک از متغیرهــای مؤثــر، در جــدول شــمارۀ )16( بیــان شــده اســت. 

21 
 

نگرش در مورد استفاده از وسایل پیشگیری  متغیرد که ضریب رگرسیون دهمیه دست آمده نشان نتایج ب
استفاده از  ،908/0سن برابر با  ،58/1برابر با  سن ازدواج ،75/1برابر  طول مدت ازدواج ،82/1با برابر 

  .بوده است 338/0برابر با  زناشوییرضایت از زندگی  و 807/0برابر با  وسایل پیشگیری
 

 (beta) مقدار ضرایب استاندارد
با  متغیرهای مستقلتغییرات  ۀباشد؛ زیرا که میانگین و دامنمی bشکل کامل شده  (betaاستاندارد )ضرایب 

مقدار  .شودمتغیرها در نظر گرفته می ۀتغییرات ثابتی برای هم ۀامّا در بتا، میانگین و دامن ؛استهم متفاوت 
طول مدت »، 270/0برابر با « نگرش در مورد استفاده از وسایل پیشگیری»ضرایب استاندارد متغیر  )بتا(

، استفاده از وسایل پیشگیری برابر 081/0برابر با « سن»، 232/0برابر با « سن ازدواج»، 211/0برابر « ازدواج
 خانواده، ترجیح ، درآمدصیالتتحامّا  ؛بوده است 063/0برابر با « زناشوییرضایت از زندگی »و  082/0با 

در روش گام بودند و  درصد معنادار نشده 99و  95که در سطح ی هستند متغیر چهارجنسی و تقدیرگرایی، 
در  ،و معناداری هر یک از متغیرهای مؤثر tمیزان خطای معیار و آزمون  .شدنددر مدل حذف  1به گام

  .بیان شده است (16جدول شمارۀ )
 

 بر مبنای روش گام به گام رگرسیونی معادلۀ در متغیرهای مستقل یباضر .(16شمارۀ ) جدول

                                                           
1 . stepwise 

مستقل متغیرهای  معناداری tمقدار  هشد استاندارد ضریب خام ضرایب 

(Sig) B Std. Error Beta 
-8/14 ثابت مقدار  14/9  - 62/1-  104/0  

استفاده از وسایل  در مورد نگرش
 پیشگیری

82/1  304/0  270/0  99/5  000/0  

75/1 طول مدت ازدواج  360/0  211/0  87/4  000/0  

58/1 سن ازدواج  318/0  232/0  000/5  000/0  

908/0 سن  092/0  081/0  25/2  024/0  

807/0 استفاده از وسایل پیشگیری  376/0  082/0  14/2  032/0  

338/0 زناشوییرضایت از زندگی   067/0  063/0  02/2  045/0  
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 های برازش مدل پژوهششاخص .(17جدول شمارۀ )

 X2 DF RRMR GFI NFI AGFI RMSEA هاشاخص

 57/1 میزان
22/11 
آزادی  درجۀ

9 
08/0 98/0 99/0 95/0 39/0 

 مالک
کمتر از 

2 
- 

کمتر از 
1/0 

بیشتر از 
90/0 

بیشتر از 
90/0 

بیشتر از 
90/0 

 05/0کمتر از 

 تفسیر
 برازش
 مطلوب

 برازش
 مطلوب

 برازش
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

 
 برابر با مجموع مجذور خی ،5/1 برابر با (X2) مقدار خی دوکه دهد نشان می (17جدول شمارۀ )نتایج 

، با توجه به اینکه مهمترین آمارۀ برازش، آمارۀ مجذور خی است .باشدمی 9 برابر با و درجۀ آزادی 22/11
به حجم نمونه بسیار  و گیردمشاهده شده و برآورد شده را اندازه می این آماره، میزان تفاوت ماتریس

 و باشد، مناسب است 2از  کمتر، اگر نتیجه ؛دشومیبنابراین مقدار آن بر درجۀ آزادی تقسیم  ؛حساس است
 نیکویی ،اهشاخص از دیگر .استکمتر  2از  ، این مقدارشدمشاهده ( 17جدول شمارۀ )همانگونه که در 

دهندۀ نشان که دشو( حاصل میRMSEA, RRMR)برازش  ( و بدی,AGFI NFI,GFI)برازش 
( نیکویی برازش RMSEA) برآورد خطای اتمیانگین مربع مقدار .برازش قابل قبول و مطلوب مدل است

دهندۀ تأیید مدل قابل قبول و نشان ،باشدمی 05/0کمتر از  ،این مقداربا توجه به اینکه  .است درصد 39
  .کنندمناسب بودن مدل را تأیید می نیز هاشاخصسایر  .استپژوهش 

 
 گیرینتیجه

شناختی فرهنگی و جمعیت -با هدف بررسی عوامل اجتماعی که این تحقیقمهمترین نتایج بخش توصیفی 
 از درصد 89 :، به این شرح استشهر ایالم صورت گرفت ۀسال 49-15 تأهلتأثیرگذار بر باروری زنان م

نیز  نیافتهتوسعهد که باروری در مناطق محروم و دهمیاین امر نشان  .فرزند داشتند 5تا  2تحقیق، بین  ۀنمون
 هاین نتیجه ب .اندیافتهبا جوامع توسعه انطباق هماهنگ شدن ودر حال کاهش است و این مناطق در حال 

  .رفتارهای باروری نزدیک استدر مورد همگراشدن  (1380تحقیق عباسی شوازی )

نتایــج جــدول شــمارۀ )17( نشــان مي دهــد کــه مقــدار خــي دو )X2( برابــر بــا 1/5، مجمــوع مجــذور خــی 
برابــر بــا 11/22 و درجــۀ آزادی برابــر بــا 9 می باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه مهمترین آمــارۀ بــرازش، آمــارۀ مجذور 
خــی اســت، ایــن آمــاره، میــزان تفــاوت ماتریــس مشــاهده شــده و بــرآورد شــده را انــدازه مي گیــرد و بــه حجم 
نمونــه بســیار حســاس اســت؛ بنابرایــن مقــدار آن بــر درجــۀ آزادي تقســیم مي شــود؛ اگــر نتیجــه، کمتــر از 2 
باشــد، مناســب اســت و همانگونــه کــه در جــدول شــمارۀ )17( مشــاهده شــد، ایــن مقــدار از 2 کمتــر اســت. از 
دیگــر شــاخص ها، نیکویي بــرازش ),AGFI, NFI,GFI( و بــدی بــرازش )RMSEA, RRMR( حاصل 
می شــود کــه نشــان دهندۀ بــرازش قابــل قبــول و مطلــوب مــدل اســت. مقــدار میانگیــن مربعــات خطاي بــرآورد 
)RMSEA( نیکویــی بــرازش 39 درصــد اســت. بــا توجــه بــه اینکــه این مقــدار، کمتــر از 0/05 می باشــد، قابل 

زهرا رضایی نسب - سردار فتوحی
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قبــول و نشــان دهندۀ تأییــد مــدل پژوهــش اســت. ســایر شــاخص ها نیــز مناســب بــودن مــدل را تأییــد می کننــد. 

نتیجه گیری
ــی و  ــی- فرهنگ ــل اجتماع ــی عوام ــدف بررس ــا ه ــه ب ــق ک ــن تحقی ــی ای ــش توصیف ــج بخ ــن نتای مهمتری
جمعیت شــناختی تأثیرگــذار بــر بــاروری زنــان متأهــل 15-49 ســالۀ شــهر ایــام صــورت گرفــت، به این شــرح 
اســت: 89 درصــد از نمونــۀ تحقیــق، بیــن 2 تــا 5 فرزنــد داشــتند. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه بــاروری در مناطق 
محــروم و توســعه نیافته نیــز در حــال کاهــش اســت و ایــن مناطــق در حــال هماهنــگ شــدن و انطبــاق بــا جوامع 
ــاروری  ــای ب ــورد همگراشــدن رفتاره ــق عباســی شــوازی )1380( در م ــه تحقی ــن نتیجــه ب توســعه یافته اند. ای

نزدیــک اســت. 
ــۀ یــک،  ــرار داد؛ در فرضی ــه را مــورد آزمــون ق ایــن تحقیــق در قســمت یافته هــای اســتنباطی، ســه فرضی
رابطــۀ بیــن متغیرهــای جمعیت شــناختی بــا بــاروری مــورد ســنجش قــرار گرفت. نتایــج آن نشــان داد کــه متغیر 
»طــول مــدت ازدواج«، همبســتگی مثبــت و »ســن ازدواج«، همبســتگی منفــی بــا رفتــار بــاروری زنــان در شــهر 
ایــام دارد؛ بــه عبــارت دیگــر، زنانــی کــه طــول زندگــی مشــترک آنهــا بیشــتر بــوده اســت، تمایــل بیشــتری بــه 
فرزنــدآوری داشــته اند و زنانــی کــه در هنــگام ازدواج سنشــان بــاال بــوده اســت، نســبت بــه زنانــی کــه دارای 
ــا پژوهش هــای رشــیدی )1389( و  ســن پاییــن بوده انــد، تمایــل کمتــری بــه بــاروری داشــته اند. ایــن نتیجــه ب
جمشــیدیها و همــکاران )1390( مطابقــت دارد. فرضیــۀ دوم تحقیــق، ایــن بــود کــه بیــن متغیرهای فــردی زنان و 
رفتــار بــاروری، رابطــۀ معنــادار وجــود دارد کــه در ایــن تحقیــق، متغیرهــای ســن، درآمــد خانــواده، تحصیات، 
خاســتگاه اجتماعــی و شــغل بــه عنــوان متغیرهــای فــردی در نظــر گرفتــه شــدند. نتایــج نشــان داد کــه متغیــر 
»ســن«، همبســتگی مثبــت و معنــاداری بــا متغیــر وابســته دارد؛ ولــی همبســتگی بین درآمــد خانــواده و بــاروری، 
معکــوس اســت و معنــادار نیســت و ایــن، نتیجــۀ پژوهــش جمشــیدیها و همــکاران )1390( را نقض می کنــد؛ اما 
از آنجــا کــه بیــن ســطوح تحصیــات و نــرخ بــاروری، تفــاوت معنادار مشــاهده شــد، نتیجۀ تحقیق جمشــیدیها 
و همــکاران )1390( تأییــد می شــود. فرضیــۀ آخــر نیــز ایــن بــود کــه بیــن متغیرهــای اجتماعــی و فرهنگــی زنان 
بــا رفتــار بــاروری آنهــا رابطــۀ معنــادار وجــود دارد. نگــرش به وســایل پیشــگیری، ترجیح جنســی، تقدیرگرایی 
و رضایــت از زندگــی زناشــویی از جملــه متغیرهــای اجتماعــی و فرهنگــی بودنــد کــه در ایــن پژوهــش، مــورد 
بررســی قــرار گرفتنــد. نتایــج نشــان داد کــه همبســتگی بیــن تقدیرگرایــی و بــاروری، معکــوس اســت و ایــن 
رابطــه، معنــادار نیســت. نــرخ بــاروری بــر اســاس متغیر هــای ترجیــح جنســی و رضایــت از زندگی زناشــویی نیز 
متفــاوت و معنــادار بــود کــه ایــن نتیجــه، پژوهــش جمشــیدیها و همــکاران )1390( را نقــض می کنــد؛ همچنین 

نتایــج نشــان داد کــه متغیرهــای تأمیــن اجتماعــی و احتــرام اجتماعــی تأثیــر معنــاداری بــر بــاروری ندارند.

پیشنهادات و راهکارها

بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار ....
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نتایــج تحقیــق نشــان می دهــد کــه پارامترهــای جمعیت شــناختی، اجتماعــی و فرهنگــِی مــورد بررســی در 
ایــن پژوهــش بــر نــرخ بــاروری در جامعــه تأثیرگــذار هســتند کــه می تــوان بــا کنتــرل آنهــا، نــرخ بــاروری را در 
جامعــه بــه طــور غیرمســتقیم، تحــت نظــر و کنترل داشــت و متناســب بــا امکانــات، منابع و شــرایط جامعــه، نرخ 
مناســب بــاروری را در جامعــه حفــظ کــرد. با توجــه به اینکه ســن ازدواج و طــول مــدت ازدواج در امــر باروری 
مهــم اســت، بــرای ازدیــاد بــاروری، ســازمان های مختلــف بایــد بــا هــم همــکاری داشــته باشــند و بــا عنایــت بــه 
راهکارهایــی چــون: تســهیل در پرداخــت وام بــه زوجیــن، در نظــر گرفتن تســهیاتی از ســوی دانشــگاه ها برای 
ازدواج دانشــجویان، در نظــر گرفتــن امتیازاتــی در کنکــور و آزمون هــای اســتخدامی برای افــراد متأهــل و ... در 

پاییــن آمــدن ســن ازدواج مؤثــر واقــع شــوند کــه در ایــن صــورت طــول مــدت ازدواج نیــز افزایــش می یابــد.
یکــی دیگــر از نتایــج پژوهــش ایــن بــود کــه زنانــی کــه نگــرش منفــی در مــورد وســایل پیشــگیری دارنــد، 
بــاروری بیشــتری داشــته اند؛ بنابرایــن الزم اســت بــرای بــاروری بیشــتر، نگــرش منفــی در خصــوص اســتفاده از 
وســایل پیشــگیری از بــاروری را تقویــت کــرد کــه ایجــاد و تقویــت چنیــن نگرشــی از طریــق نظــام پزشــکی و 
نظــام دینــی میســر خواهــد بــود؛ بــه عبــارت دیگــر، بایــد از طریــق ایــن نظام هــا بــر عواقــب اســتفاده از وســایل 

پیشــگیری صحه گذاشــت.
نتایــج تحقیــق همچنیــن حاکــی از ایــن بــود کــه رضایــت از زندگــی زناشــویی بر بــاروری زنــان مؤثــر بوده 
اســت؛ بنابرایــن الزم اســت تحقیــق بیشــتری در ایــن خصــوص صــورت گیــرد تا به این ســؤال پاســخ داده شــود 

کــه چگونــه می تــوان رضایــت از زندگــی زناشــویی در بیــن زنــان ایــام را تقویــت کرد؟
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ساختار »فعل« در گویش خزلی

مسلم خزلی 1
سکینه آزادی 2

چکیده
گویــش خزلــی یکــی از گویش هــای کــردی جنوبــی اســت کــه گســترۀ آن بخش هایــی از اســتان های ایــام، کرمانشــاه 
و همــدان می باشــد. بدیهــی اســت شــرایط اقلیمــی، فرهنگــی و اجتماعــی متفاوتــی کــه گویشــوران خزلــی بــا آن در ارتبــاط 
هســتند، باعــث می شــود کــه در ایــن گویــش،  لهجه هــای متعــددی بــه وجــود آیــد و ایــن خــود باعــث تمایــز ســاختار زبانــی 
ایــن گویــش می شــود؛ بنابرایــن، بررســی ســاختار و نظــام صــرف فعــل در ایــن گویش، جهت شــناخت هــر چه بهتر و بیشــتر 
آن، ارزشــمند و ضــروری بــه نظــر می رســید. در ایــن مقالــه گاهــی بــه اقتضــای کام، بــه شــباهت ها و تفاوت هــای ســاختار 

فعلــی گویــش خزلــی بــا گویــش کلهری اشــاره شــده اســت.
روش انجــام پژوهــش حاضــر، توصیفــی- تحلیلــی بــوده و بــرای گــردآوری اطاعــات نیــز از منابــع کتابخانــه ای اســتفاده 
شــده اســت. بــر اســاس یافته هــای پژوهــش، دســتگاه فعلــی گویــش خزلــی دارای ویژگی هــای مشــترکی با گویــش کلهری 
ــل  ــز دســتگاه فع ــر اســتقال و تمای ــی ب ــا را کــه دلیل ــن تفاوت ه ــا آن دارد. ای ــز ب ــی نی ــن حــال، تفاوت های اســت و در عی
در گویــش خزلــی از دیگــر گویش هاســت، می تــوان در جایــگاه قرارگیــری شناســه ها و نحــوۀ ســاخت و حتــی صــرف 
فعل هایــی چــون: مرکــب، متعــدی، الزم، معلــوم، مجهــول و ... بــه وضــوح دیــد. در برخــی مــوارد، فعل هــا از نظــر شــخص و 
شــمار یکســان هســتند؛ چنانکــه دو صیغــۀ  دوم و ســوم شــخص جمــع در هــر دو وجــه امــر و نهــِی حاضــر و امر و نهــِی غایب، 
ســاختار یکســانی دارنــد؛ همچنیــن ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ســاخت فعــل مجهــول در زمــان ماضــی بــا قاعــده و در زمــان 
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