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 60درصد از زنان تعداد فرزندان ایـدهآل آنهـا کمتـر از تعـداد موجـود اسـت (کـم
برآورده شده) و ده درصد تعداد فرزندان موجود آنها بـیش از تعـداد ایـدهآل اسـت
(بیش برآورده شده) .یکی از تعیین کننده های اصلی بیش برآورده و کم برآورده متغیر
سن در اولین ازدواج می باشند .افزایش سـن در اولـین ازدواج احتمـال قـرار گـرفتن
پاسخگو در گروه کم برآورده شده را افزایش میدهد .افزایش فشار شـبکه اجتمـاعی،
احتمال قرار گرفتن فرد در گروه بیش برآورده شده را افزایش میدهد .تـأثیر افـزایش
کنترل درک شده رفتار مطابق با انتظار بود و احتمال قرار گرفتن فـرد در گـروه بـیش
برآورده شده را کاهش می دهد .ضـرایب تعیـین مـدل حـاکی از آن اسـت کـه مـدل
رگرسیونی توانسته  36درصد از تغییرات متغیر شکاف را تبیین کند .با توجه به اینکه
اکثر افراد در نمونه مورد مطالعه هنوز بـاروری خـود را تکمیـل ننمـودهانـد ،کـاهش
شکاف بین باروری واقعی کامل شده و ایدهآل باروری مورد انتظار است.
واژگان کلیدی :شکاف ،باروری موجود ،باروری ایدهآل ،زنان ،شهر تبریز.

مقدمه و بیان مسأله
در جامعه ایران علیرغم تغییرات ساختاری و فرهنگی رخ داده در نهاد خانواده ،همچنان ازدواج
و فرزندآوری از عمومیت قابل توجهی برخوردار است و بُعدی اساسی از ارزشهای خانوادگی
محسوب میشود (عباسیشوازی و عسکریندوشن  .)1384بیشتر خانوادهها در شرایط فعلی
تمایل به داشتن دو فرزند دارند و هنجار دو فرزندی به عنوان سبک زندگی جامعه کنونی ایران
شکل گرفته است .با وجود همه نگرانیهایی که طی سالهای اخیر در مورد تمایل اندک نسل
جوان به فرزندآوری مطرح شده است ،بررسیها نشان داده فرزندآوری همچنان برای نسل جوان
و نسلهای پیش از آن دارای ارزش است و زوجین تمایل دارند دو فرزند داشته باشند .با این
حال تحوالت باروری حاکی از این است که طی دهههای اخیر باروری کاهش قابل توجهی
داشته و نتایج سرشماری سال ،1390میزان باروری کل را  1/8فرزند ،نشان میدهد
(عباسیشوازی و حسینیچاووشی .)1392
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کاهش باروری به زیر سطح جانشینی در ایران ،علـی رغـم عمومیـت ازدواج و فرزنـدآوری
به خصوص هنجار دو فرزندی ،بیانگر وجـود شـکاف بـین بـاروری واقعـی و بـاروری ایـدهآل
میباشد .تحقیقات نشان میدهد باروری ایدهآل باالتر از  2.5فرزنـد اسـت و بـاروری مشـاهده
شده همواره کمتر از بعد ایدهآل خانوادههاست (حسینیچاووشی و همکاران .)1395
درک شکاف بین تعداد واقعی و تعداد ایدهآل فرزندان موضوع مهمی است ،زیرا عدم تحقـق

و یا ناتوانی زنان برای رسیدن به باروری دلخواهشان را نشان میدهد" .ممکن است برخی تعداد
فرزندان موجودشان بیش از تعداد ایدهآلشان باشد ،این وضعیت منجر به افزایش بـارداریهـای
ناخواسته و افزایش میزانهای باروری میشود .از طرف دیگر گروهی دیگر ممکن است فرزندان
موجودشان کمتر از تعداد دلخواهشان باشد .در شرایطی که کشـور بـا چـالش نـرخ پـایین رشـد
جمعیت و باروری مواجه است ،نادیده گرفتن کمتر بودن تعداد فرزندان واقعی از ایـدهآل باعـث
تداوم کاهش میزانهای باروری میشود .در مجموع اگر این الگوها هـرکـدام در آینـده اسـتمرار
داشته باشند ،میزانهای باروری را دستخوش تغییر میکنند" (رازقی نصرآباد و میرزایی .)1391
میــدان تحقیــق ایــن مطالعــه شــهر تبریــز در اســتان آذربایجــان شــرقی مــیباشــد .اســتان
آذربایجانشرقی یکی از استان های با نرخ بـاروری پـایین و زیـر سـطح جـایگزینی مـیباشـد (
( )TFR=1.75عباسیشوازی و حسینیچاووشی  .)1392این استان بـا ترکیـب قـومی تـرک از
سال  1366وارد مرحله گذار باروری شد و با استمرار روند نزول بـاروری ،در سـال  1377بـه
باروری سطح جایگزینی و یک سال بعد از آن به زیر سطح جایگزینی رسید .میـزان بـاروری در
میان این گروه قومی در طول تقریباً  14سال  63.3درصد کاهش پیدا کرد و به ایـن ترتیـب در
مقایسه با گروههای قومی کُـرد و بلـو  ،زودتـر وارد دوره گـذار بـاروری و در نهایـت تجربـه
باروری زیر سطح جایگزین شد (حسینی و عباسیشوازی .)20 :1388 ،شـهر تبریـز بـه عنـوان
مرکز این استان ،با میزان باروری کل  1/6کمترین میزان باروری کل را در بـین شـهرهای اسـتان
دارا میباشد (عباسیشوازی و حسـینیچاووشـی  .)1392از ایـن جهـت محـیط مناسـبی بـرای
بررسی موضوع میباشد .این مطالعه با بررسی شکاف بین بـاروری ایـده آل و واقعـی بـه دنبـال
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پاسخگویی به این سواالت است :ویژگیهای جمعیتی و اجتمـاعی زنـانی کـه شـکاف بـاروری
دارند ،چیست؟ عوامل مرتبط با اختالف بین تعداد فرزندان موجود و دلخواه چیست؟
یافته های این مقاله کاربردهای اساسی دارد .ارائه شواهد تجربـی در خصـوص شـکاف بـین
باروری موجود و ایده آل ،بر لزوم مداخله سیاستگذاران و اتخاذ سیاسـتهـای جمعیتـی بـرای
رسیدن به باروری مناسب داللت مینماید .دستگاههای اجرایـی و سیاسـتگـذار ،بخصـوص در
ارتباط با سیاستگذاری های جمعیتی کشـور بـا بررسـی ایـن بعـد از مسـئله کـاهش بـاروری،
میتوانند تصمیمات جدید و متناسب و همسو با ایدهآلهای بـاروری زوجـین اتخـاذ نماینـد تـا
درطول برنامه توسعه کشور و همگام با آن بتوانند به جمعیت مطلوب کشور دسترسی پیدا کننـد.
همچنین شکاف میان تعداد مطلوب و تعداد موجود ممکن است میـزان موفقیـت برنامـه تنظـیم
خانواده را در قادر ساختن زوجین برای تعقیب ترجیحات باروری نشان دهد .بـرای نمونـه بـاال
بودن تعداد فرزندان موجود نسبت به تعداد ایده آل ،ممکن است ناشی از نیاز برآورده نشده برای
وسایل پیشگیری از بارداری باشد.

پیشینه تحقیق
اصطالح شکاف باروری 1مفهومی نوظهور و جدیدی است که در حوزه جمعیتشناسی مورد
بحث قرار گرفته است .کمتر از دو دهه است که در کشورهای مختلف موضوع تحقیق در مورد
شکاف بین نیات و رفتار باروری مورد توجه قرار گرفته است .کاسنل وال و مورگان)2003( 2
اصطالح نیات برآورده نشده باروری 3را برای نشان دادن شکاف بین باروری واقعی و نیات
باروری بکار بردند .در مطالعهای که این محققان بر روی  3172زن  40-44ساله در ایاالت
متحده امریکا انجام دادند نشان دادند که تعداد زیادی از افراد هستند که نمیتوانند نیات
باروریشان را به واقعیت تبدیل کنند .آنها از این وضعیت به عنوان از دست دادن هدف 4و یا
هدف گم شده نام بردند .نتایج این مطالعه نشان داد با این که اکثریت افراد هنجار دو فرزندی را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Fertility gap
2. Quesnel-Vallée and Morgan
3 Unmet fertility intention
4. Missing the Target
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تایید میکنند 38 ،درصد از افراد تعداد فرزندانشان کمتر از تعداد ایدهآل است آنها این گروه
را کم برآورده 1نامیدند 24 .درصد از پاسخگویان تعداد فرزندان واقعیشان بیشتر از تعداد
ایدهآل بود که به این گروه عنوان بیش برآورده 2دادند .بر اساس این مطالعه زنان و مردانی که
بعد از سن  25سالگی شروع به فرزندآوری میکنند ،تعداد فرزندان کمتری نسبت به تعداد
ایدهآل دارند و برعکس در میان کسانی که سن ازدواج آنها کمتر از  25سال است ،احتمال
حاملگی ناخواسته بیشتر است و از این رو تعداد فرزندان این افراد بیش از تعدادی است که
آنها به عنوان ایدهآل در نظر داشتند.
آدسرا )2006( 3در تحقیقی شکاف بین باروری مطلوب و واقعی در اسپانیا را در سـالهـای
 1985و  ،1999بررسی کرد .بر اساس این مطالعه شرایط اقتصادی و به طور خـاص ،بیکـاری،
تعیینکنندههای قوی شکاف بین باروری مطلوب و واقعی هستند .نرخ بیکاری باال در اسـپانیا در
طول دو دههگذشته که عدم اطمینان اقتصادی نسلهای جوان را به شـدت افـزایش داده ،باعـث
تاخیر زیاد باروری شده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که زنانی که با نرخ بیکاری بـاال در
میانه دهه بیست سالگیشان مواجه میشوند ،به کاهش به سطح کمتر از بعد ایدهآل خـود تمایـل
دارند .اندازه شکاف بین باروری مطلوب و واقعی زنان شاغل در بخش دولتی با زنان غیر شاغل،
یکسان است ،ولی نسبت به زنان شاغل در بخش خصوصی اندازه این فاصله ،کوچکتـر اسـت.
عالوه بر این ،قراردادهای موقت ،عدم اطمینان زنـان را تشـدید مـیکنـد و مـانعی بـرای تحقـق
باروری مورد انتظار زنان میباشد ،در عین حال ثبات کار در بخش دولتی ،مشکالت حفظ تعادل
میان کار و خانواده و دستیابی به ایدهآل را کـاهش مـیدهـد .تفـاوت در ترکیـب مـذهبی زن و
شوهر بر شکاف بین باروری مطلوب و واقعی اثر میگذارد .زمانی که مذهب زن و شوهر با هـم
متفاوت است ،تعداد واقعی فرزند به طور قابل توجهی ،پایینتر از تعداد فرزندانی است که یـک
زن ترجیح میدهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Underachieved
2 Overachived
3 Adsera

 48نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال دوازدهم ،شماره بیستم و سوم ،بهار و تابستان 1396

ایبیزومی و همکاران ( )2011با استفاده از دادهای تلفیقـی جمعیـت شـناختی و نظرسـنجی
بهداشت سال  2013 ،1999 ،1990نیجریه به شکاف میان باروری ایـدهآل و بـاروری واقعـی
زنان  49-15ساله پرداختند .در این مطالعه دو سوم از نمونه مورد مطالعه نیات باروری برآورده
نشده دارند .در میان اکثریت زنان تعداد فرزندان واقعی کمتر از تعداد ایدهآل می باشد .بر اسـاس
این مطالعه زنان در واحدهای چند همسری ،زنانی که تحصیالت رسمی پـایینی دارنـد ،زنـان بـا
مذهب کاتولیک و زنان از خانوارهای فقیر احتمال کم برآورده شدن ایدهآلهـای بـاروری بیشـتر
است .زنانی که درون واحدهای تک همسری زندگی میکنند ،از ترس اینکه همسرانشان ،همسر
دیگری اختیار کند ،تعداد فرزندان بیشتری دارند ،اگر چه خود این افـراد تمـایلی بـه تعـداد زیـاد
ندارند.
کولو و استیل ،)2011( 1در مطالعه ای تمایالت ،انتظارات و نتایج بـاروری زنـان اسـترالیا را
بررسی کردند .از نظر این محققان عوامل تعیینکننده میزان باروری زنان استرالیا ،بـه طـور کامـل
قابل فهم نیستند و این مسأله به خوبی شناخته نش ده کـه آیـا نـرخ پـایین بـاروری ،یـک نتیجـه
«خواسته» از رفتار باروری زنان است یا یک نتیجه «ناخواسـته» .ایـن مطالعـه بـر روی  569زن
 34-30ساله استرالیایی انجام گرفتـه اسـت .نتـایج نشـان مـی دهـد اغلـب زنـان دارای تعـداد
فرزندانیکمتر از آنچه آنها تمایل دارند ،میباشند و از نظر بسیاری از آنها اگر شـرایط زنـدگی
متفاوت می بود و به لحاظ اقتصادی اجتماعی و خانوادگی شرایط فرزندآوری تسهیل میگردیـد،
فرزندان بیشتری میخواستند.
مک آلیستر و همکاران )2012( 2در مطالعهای به بررسی اندازهی ایـدهآل خـانواده زنـان در
جمعیت با باروری طبیعی تسیمانه و بولیوی ،پرداختهاند .در این مطالعه دادههای مربوط به سابقه
باروری و نیات باروری آینده  305زن  15-44سـاله از سـال  2002تـا  2008جمـعآوری و
تجزیه و تحلیل شد .بر اساس این مطالعه اندازه ایدهآل خانواده زنان بـا محـیط اجتمـاعی آنهـا،
سابقه باروری ،شرایط مادر و اندازهی ایدهآل خانواده از نظر شوهر پیشبینی مـیشـود .یافتـههـا
نشان داد که باالتر بودن اندازه ایدهآل باروری از باروری واقعی ،به طور معکوس با فاصله محل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Kulu & Steele
2 McAllister,
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سکونت از شهر در ارتباط است .زوجهایی که در نزدیکی شهر سکونت داشتند ،تعـداد فرزنـدان
ایدهآلشان کمتر از تعداد فرزندان موجودشان بود.
گلدستاین و همکاران )2003( 1خاطرنشـان مـیکننـد کـه در کشـورهای صـنعتی بـاروری
مشاهده شده همیشه کمتر از تعداد ایدهآل می باشد .این اختالف ترکیبی از موانع غیر منتظـره در
زندگی ،شکست در زندگی زناشویی ،مشکالت جسمانی ،مشکالتی در پیشـگیری از بـارداری و
مسائل شغلی را منعکس میکند .این محققین اشاره میکنند که در آلمان و اتریش افراد جوان که
در بستری از باروری زیر سطح جایگزینی زندگی می کنند ،ایدهآل باروری آنها به کـمتـر از دو
فرزند کاهش یافته است .از نظر آنها شرایط نسلی باروری یک چرخش رو به پایینی از باروری
ایدهآل را باعث میشود به گونهای که تعداد ایدهآل فرزندان هر نسل تحت تـأثیر رژیـم بـاروری
است که آنها در آن رشد یافتهاند .از نظر این محققان در شرایط باروری پـایین هـر دو بـاروری
واقعی و ایدهآل روند کاهشی مشابهی را ولو در سطوح غیر یکنواخت طی میکنند.
مرور ادبیات تحقیق نشان میدهد در ایران تحقیقات زیادی در مورد تعداد فرزنـدان بـه دنیـا
آورده و همچنین تعداد ایده آل فرزند در ایران انجام شده است (برای مثال مراجعه کنید به باقری
و همکاران  ،1393حسینی و بگی  ،1391کاظمیپور  ،1394عباسیشـوازی و خـانی ،)1395
اما تحقیقات اندکی شکاف بین فرزندان ایدهآل و موجود را مورد توجـه قـرار دادهانـد .یکـی از
مطالعاتی که بهطور خاص این موضوع را مورد توجه قرار داده است ،مطالعـه رازقـی نصـرآباد و
میرزایی ( )1391میباشد .در این مطالعه نمونه شامل زنـان  35-44سـاله ازدواج کـرده از سـه
استان هرمزگان ،سمنان و کهگیلویه و بویراحمد میباشد .یافته های این مطالعه نشان داد متوسـط
تعداد فرزندان به دنیا آورده زنان در هر سه استان باالی دو فرزند است .در استان سمنان متوسط
باروری موجود کمتر از دو استان دیگر است ،بعد ایدهآل نیز کمتر است .در این اسـتان اکثریـت
زنان توانستند به ایدهآلهای باروری خود دست یابند و الگوی برآورده شـده مشـهود اسـت .در
استانهای هرمزگان و کهگیلویه و بویر احمد اکثریت زنان تعداد فرزندان موجود آنهـا بیشـتر از
تعداد ایدهآل است و دلیل اصلی آن ها حـاملگی ناخواسـته اسـت .بـر پایـه ایـن بررسـی ازدواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Goldstein
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خویشاوندی ،داشتن تعداد بیشتر فرزندان دختر ،سطح تحصیالت ابتدایی و کمتر و نگرش مثبت
به فواید فرزندان احتمال بیش برآورده شدن را افزایش میدهـد .تغییـر اولویـتهـای زنـدگی و
استفاده از سایر فرصت ها و باال بودن هزینه فرزندان دو دلیل اصـلی اسـت کـه تعـداد فرزنـدان
موجود برخی زنان کمتر از تعداد ایدهآل است.
مطالعه حاضر تالش میکند با بررسی شکاف بین باروری ایدهآل و موجـود بخشـی از خـ
تحقیقاتی را در این زمینه پر نماید .دستهای از تحقیقات (کاسنل وال و مورگان2003؛ رازقـی و
میرزایی  )1391شکاف باروری را در سالهای پایانی دوره باروری بررسی کردهاند .به زعم این
محققان انتخاب نمونه در سنین باالی  35سال این امکان را فراهم میآورد کـه جمعیـت نمونـه
عموماً باروری خود را تکمیل کرده باشند و از این طریق بهتر مشخص مـیشـود کـه آیـا آنهـا
توانستهاند ایدهآلهای باروری خود را تحقق بخشند یا خیر .با این حـال پـژوهش حاضـر ماننـد
برخی تحقیقات پیشین (مک آلیستر و همکاران 2012؛ ایبیزومی و همکاران2011؛ منکـارینی و
تنتوری2004؛ کولو و استیل  )2011شکاف باروری را در زنان  15-49ساله بررسی مـیکنـد.
شناخت نیات و رفتار باروری و بررسی عوامل مؤثر بر تحقق یا عدم تحقق ایدهآلهـای بـاروری
برای زنانی کـه هنـوز فرصـت بـاروری دارنـد ،بـرای برنامـهریـزیهـای بهداشـتی جمعیتـی و
سیاستگذاری جهت تسهیل شرایط فرزندآوری اهمیت دارد.

مبانی نظری تحقیق
مطالعات گوناگون چگونگی تاثیر عوامل اقتصادی ،اجتماعی و نگرشی بر شکاف باروری را در
چارچوب رویکردهای ساختاری و یا ایدهای مورد توجه قرار دادهاند .یکی از تبیینهای
ساختاری ،نظریه اقتصاد خرد باروری است .عنصر اساسی در این نظریه انگیزه یا منطق خواستن
خانواده بزرگ و یا کوچک است و تحلیلهای هزینهـ فایده در تصمیمات باروری نقش اصلی
دارد .در این رویکرد افراد به عنوان عامالن منطقی در نظر گرفته میشوند که این توانایی را در
ارزیابی شرایط خود داشته و سعی در باال بردن منافع خود دارند .این نظریه مبتنی بر دو اصل
اساسی است .نخست اینکه والدین ،هنگام تصمیمگیری درباره تعداد فرزندانی که میخواهند
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داشته باشند ،به یک شیوه عقالنی رفتار میکنند .دوم این که فرزندان از سوی والدین به عنوان
کاالهای مصرفی در نظر گرفته میشوند (اندورکا.)27 :1978 1
اشپنگلر )1966( 2در طرح مفهومی که برای تحلیل عوامل مؤثر بـر تصـمیم بـرای داشــتن
فرزنـدان پیشنهاد داده است ،تصمیمگیری برای داشتن یک فرزند بیشتر را تـابعی از سـه متغیــر
«نظـام ترجیحـات»« ،نظـام قیمتهـا» و «درآمـد» میداند .منظـور از نظـام ترجیحـات ،ارزشـی
است که یک زوج برای داشتن یک فرزنــد بیشـتر در مقایــسه بــا ارزش ســایر کاالهـا قایـل
هستند .منظور از هزینه در نظام قیمتی داشتن یک فرزند اضـافی در مقایسـه بــا هزینــه دیگــر
کاالهـای قابل اکتساب است و شامل هزینههای مالی ،فرصتهای زمانی و فعالیتهـا مـیشـود.
منظور از درآمد نیز میـزان زمـان و انرژی است کـه یـک زوج بـرای پیگیـری اهـداف خـود در
زندگی در اختیار دارند .به نظر میرسـد احتمـال تـصمیمگیـری برای داشتن یک فرزند دیگر ،با
ارزش نسبی فرزند و میزان منابع در اختیار برای دسـتیابی بـه اهـداف ،رابطـهای مــستقیم و بـا
هزینهی پیشبینی شده (مورد انتظار) رابطه معکوس دارد (منصوریان و خوشنویس.)1385 ،
یکی از تبیینهای ایدهای مهم ،نظریه انتقال دوم جمعیتی 3است که توسط ونـدکا و

لسـتهاق4

مطرح شده است .بر اساس این رویکرد کاهش باروری و رسـیدن بـه زیـر سـطح جانشـینی بـا
تغییرات در سیستم ارزشی و نگرشی ،هنجارها و رفتارها همراه شده است .ایـن پدیـدهای اسـت
که به منزلۀ تغییرات تشکیل خانواده و فرزندآوری تأکید میشود .این نظریه بحث میکند که دلیل
کاهش باروری و رسیدن آن به سطح زیر جانشینی ،تغییر ارزشها ،ایدئولوژی توسعه فردی و یا
خودتحقق بخشی ،اهمیت آزادی اجتماعی و فردگرایی است (وندکا.)1987 5
از نظر بونگارت )2001(6تعداد بچههایی که یک زن در زمان انجام پژوهش تعیین مـیکنـد،
مبتنی بر ارزیابی اش از هزینه ها و فواید فرزندآوری و با ارزیابی از کنتـرل کامـل روی بـاروری
است .بر این اساس میتوان گفت رتبه دلخواه تحت تاثیر مجموعهای از عواملی که هـم تسـهیل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Andorka
2 Spengler
)3 Second Demographic Transition (SDT
4 Lesthaeghe and Van de Kaa
5 Van de Kaa, D. J.
6 Bongaarts, J
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کننده و هم بازدارنده است ،از جمله اختالالت باروری ،موالید ناخواسته ،داشتن شریک جنسی و
ترکیب جنسیتی قابل قبول و عامل نهایی هزینههای فرصت از دست رفته می باشد.
مدل دیگری که برای تبیین رفتارهای باروری بهکار رفته اسـت ،نظریـه رفتـار برنامـه ریـزی
شده 1است .بر اساس این نظریه قصد ،تعیینکننده مستقیم رفتار است که خود متاثر از چند عامل
است .اولین عاملی که بر روی قصد افراد برای انجام و یا عدم انجام رفتار تأثیر دارد ،نگرشها و
گرایشها هستند که عامل شخصی نیز نامیده میشود (آیزن .)1987 ،2دومین عاملی که بـر روی
قصد افراد برای انجام و یا عدم انجام رفتار تأثیر دارد ،هنجارهای ذهنـی هسـتند کـه مربـوط بـه
عامل اجتماعی میباشد .هنجارهای ذهنی با فهم یا درک شخص از فشارهای اجتماعی در ارتباط
میباشد که بر شخص وارد میشود تا کاری را انجام بدهد یـا انجـام ندهـد (آیـزن و

فیشـباین3

 .)1972سومین عاملی که بر روی قصد افراد برای انجام و یا عدم انجام رفتار تأثیر دارد ،مربوط
به کنترل رفتاری درک شده میباشد .در نظریه رفتار برنامهریزی شده ،کنترل رفتـاری درک شـده
به عنوان ارزیابی فرد از سخت بودن یا آسان بودن یک رفتار تعریـف مـیشـود .کنتـرل رفتـاری
درک شده هنگامی تعیینکنندهی رفتار میباشد که منعکس کننـده کنتـرل واقعـی افـراد بـر روی
رفتار مورد نظر باشد .تعدادی از عوامل محیطی و سازمانی وجود دارند که میتوانند انجام شـدن
رفتاری مشخص را آسانتر یا مشکلتر سازند (آیزن.)1991 ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Theory of Planned Behavior
2 Ajzen, I.
3 Ajzen, I., & Fishbein, M.
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نمودار  .1مدل نظری تحقیق

از نظر محققان زیادی هنجارهای اجتماعی نظیر استانداردهای زندگی ،نوع خانواده ایدهآل و
تعداد مناسب فرزند از نظر خانواده و جامعه بزرگتر بـر تصـمیمات و رفتارهـای بـاروری تـاثیر
میگذارد .در همین راستا مطالعات زیادی به تاثیر بعد ایدهآل خانوار بـر نگـرشهـا و رفتارهـای
باروری افراد اشاره کردهاند (فریدمن و همکاران 1980؛ الیف بروئر 2009؛ سوبوکا و

بیجـون1

 .)2014در جوامعی که خانوادههای بزرگ به لحاظ اجتماعی کـمتـر مـورد پـذیرش و تشـویق
هستند ،افراد ممکن است تعداد فرزندان ایدهآلشان کمتر از جوامعی باشـد کـه هنجـار خـانواده
گسترده رواج دارد .مبتنی بر این مطالعات پذیرش و رواج نحوه زندگی جدید نظیر کاهش تعداد
فرزندان ،بیفرزندی و تکفرزندی خواسته و تاکید بر خودشکوفایی با کـاهش بـاروری ارتبـاط
می یابد .تعداد فرزندان تا حدودی ناشی از هنجار مرتبط با تعداد فرزنـدان کـه بایـد خـانوادههـا
داشته باشند ،است .هنجارها میتوانند محدودیتهایی را در تحقق نیات بـاروری باعـث شـوند.
مکانیزم های کنترلی نیز ممکن است مستقیم و یا غ یـر مسـتقیم افـراد را بـه سـمت همنـوایی بـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sobotka and Beaujouan
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هنجارهای موجود سوق دهد واکنش متفاوت افراد به این مکانیزمها و هنجارهـا کـه بسـتگی بـه
تحمل افراد در برابر فشار اجتماعی موجود دارد رفتارهای متفاوتی را موجب میشود.
همانطور که مالحظه شد تنوعی از نظریات وجود دارد کـه در تبیـین ایـده آلهـا و رفتارهـای
باروری مورد استفاده قرار میگیرند .در مجموع تصمیمات و رفتارهای باروری تحت تأثیر ترکیبـی
از عوامل ساختاری ،نگرشی میباشند .مدل مفهومی کـه در مطالعـه حاضـر پیشـنهاد شـده تمرکـز
بیشتری بر عناصر بکار رفته در مدل رفتار برنامه ریزی شده دارد .متغیرهایی نظیر نگرشهای فردی
و هنجارهای اجتماعی درک شده از عناصری هستند که تصمیمات و ایدهآلهـا و نیـات رفتـاری را
تحت تأثیر قرار میدهند و کنترل رفتاری درک شده نیز در توانایی فرد برای کنترل و تنظـیم برخـی
رفتارها اهمیت دارد .با الهام از این نظریه در این مطالعه ،اثر این متغیرها روی شکاف بـین بـاروری
ایدهآل و واقعی مطالعه میشوند .البته به لحاظ متغیر تبیینی و متغیر تابع این مقاله تفاوت اساسی بـا
نظریه رفتار برنامه ریزی شده دارد .در مدل رفتار برنامه ریزی نشده اثر قصد به عنوان متغیـر پـیش
بین رفتار باروری بررسی میگردد .در حالی که در این مطالعه متغیر قصد وارد مـدل نشـده اسـت.
همچنین در بحث نگرشها ،فردگرایی ،ارزش فرزند و نگرش به اشتغال زنان بـا الهـام از نظریـات
تئوری انتقال دوم جمعیتی و نظریه اشپنگلر وارد مدل شده است.

روش تحقیق
دادههای این مقاله حاصل مطالعهای پیمایشیـ مقطعی است که با استفاده از پرسشنامۀ
ساختیافته در سال  1395جمعآوری شده است (محسنینژاد  .)1395جامعه آماری تحقیق،
زنان 15-49ساله دارای همسر شهر تبریز هستند که براساس اطالعات سرشماری نفوس و
مسکن  1390تعداد آنها  463395نفر میباشند .با استفاده از فرمول کوکران بر این اساس،
تعداد  384زن  15-49ساله ازدواج کرده دارای همسربه عنوان حجم نمونه انتخاب شد .با
توجه به روش نمونه گیری تصادفی خوشهای سیستماتیک چند مرحلهای و نیاز به دسترسی به
اطالعات بیشتر ،حجم نمونه بیشتری ضرورت داشت .لذا با در نظر گرفتن  Design effectبرابر
با ( 1.2با در نظر گرفتن هزینه و زمان) حجم نمونه  550نفر برآورد گردید.
جدول  .1تعداد و نمونه تخصیص یافته به نسبت مناطق دهگانه شهرداری تبریز
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مناطق  10گانه شهر

زنان متاهل

تعداد

تبریز

 49-15ساله

نمونه

1

منطقه یک

69002

81

14.8

2

منطقه دو

54822

64

11.7

زعفرانیه ،ولیعصر ،آبرسان

3

منطقه سه

71605

84

15.4

منظریه ،ابوریحان ،قطران

4

منطقه چهار

100458

118

21.5

5

منطقه پنج

30358

35

6.5

باغمیشه ،آذربایجان ،مرزداران

6

منطقه شش

28684

33

6.1

بهار ،منجم

7

منطقه هفت

45450

52

9.6

شهرک اندیشه ،شهرک سهند

8

منطقه هشت

8234

10

1.7

تربیت ،بازار

9

منطقه نه

96

4

0.2

خاوران

10

منطقه ده

57967

69

12.4

شمس تبریزی ،ارم ،منبع

466676

550

100

27

ردیف

جمع

درصد

محلههای انتخابی
یوسف آباد ،ایدهلو ،سیالب ،خلیل آباد

آخونی ،استادجعفری ،نصفراه،
کوچهباغ

با استفاده از روش نمونهگیری تخصیص متناسب با حجم نمونه 1مطابق اطالعات سرشماری
سال  ،1390نمونههایی متناسب با جمعیت خانوارهای ساکن در مناطق چندگانه تبریـز انتخـاب
شدند .براساس تعداد نمونه در نظر گرفته شده برای هر منطقـه تعـدادی از محـالت بـه همـراه
آدرس و نقشه شهری در اختیار محقق قرار گرفت .بر روی نقشه هر محله بلوکها نیز مشـخص
بود یکی از بلوک ها که منطقه مسکونی بود ،به طور تصـادفی انتخـاب شـد و سـپس در جهـت
عقربه های ساعت (سمت راست) حرکت نموده و یـک در میـان منـازل دارای زن ازدواج کـرده
 49-15ساله دارای همسر که حاضر به مشارکت بودند انتخاب و پرسشنامه به صورت مصاحبه
حضوری تکمیل گردید .در صورت رسیدن به پایان بلوک ،باقی پرسشنامههـا در بلـوک سـمت
راست تکمیل شد.
سنجش متغیرهای تحقیق (که خالصهای از آن در جدول  2منعکس گردیده است) ،به شـرح
زیر صورت گرفت .در این مطالعه متغیر وابسته شکاف بین بـاروری ایـده آل و بـاروری واقعـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 Probability Proportional to Size (PPS
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است که از اختالف بین تعداد فرزندان در حال حاضر زنده (واقعی یا موجود) با تعداد فرزنـدان
دلخواه یا ایده آل به تبعیت از کاسنل وال و مورگان ( )2003محاسـبه و متغیـر شـکاف بـه سـه
مقوله برآورده شده ،1بیش برآورده 2و کم برآورده 3طبقهبندی شده است .مقادیر مثبت موارد بیش
برآورده شده را نشان می دهد و به این معنی اسـت کـه تعـداد فرزنـدان واقعـی بیشـتر از تعـداد
مطلوب است .مقادیر منفی به معنی اینکه تعداد فرزندان واقعی کمتـر از تعـداد دلخـواه اسـت و
مقادیر کمتر برآورده شده را نشان میدهد .مقدار صفر نیز موارد برآورده شده را نشان میدهد در
این حالت افراد ترجیحات باروری خود را برآورده کرده و تعداد فرزندان موجود همان تعـدادی
است که آنها تمایل داشتند.
به منظور سنجش مفهوم ارزش فرزندان از مجموع شش گویه و در سطح سنجش فاصلهای
استفاده شده است .طیف نمرات در دامنهای بین حداقل ( 6کمترین میزان ارزش فرزند ) و
حداکثر ( 30بیشترین میزان ارزش برای فرزند) نوسان دارد .برای سنجش نگرش به اشتغال
زنان از نُه گویه در قالب طیف لیکرت استفاده شد پس از بررسی مقدار آلفای اولیه ( )0/516و
به منظور دستیابی به پایایی قابل قبول سه گویه حذف گردید و مقدار آلفا به  0/735رسید و
درنهایت نگرش نسبت به اشتغال زن در خارج از منزل براساس مجموع نمرات شش گویه
عملیاتی شد .حداقل امتیاز این شاخص  6و حداکثر  30میباشد.
اندازهگیری هنجار شبکه اجتماعی در خصوص افزایش فرزند براساس مجموع نمرات پنج
گویه (با حداقل نمره  5و حداکثر نمره  25برای این شاخص) عملیاتی شد .هنجار شبکه
اجتماعی اشاره بر این دارد که یک فرد در شبکه اجتماعی خود تحت تأثیر اشخاص متعددی
قرار دارد  .در این شرایط ،احتماالً نوع عملکرد شخص به میزان زیادی به خواستههای افرادی
که نفوذ زیادی دارند و برای او افراد مهمی هستند ،بستگی خواهد داشت.
یک شاخص دیگر مورد استفاده در این مطالعه ،کنترل درک شده باروری است .کنترل رفتاری
درک شده نشان میدهد که تا چه اندازه یک فرد احساس میکند انجام یا عدم انجام رفتار ،تحت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Met
2 Overachieved
3 Underachieved
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کنترل ارادی او قرار دارد .اگر فرد عقیده داشته باشد که منابع یا فرصتهای انجام رفتاری را ندارد،
احتماالً قصد قوی برای انجام رفتار نخواهد داشت .در این بررسی ،منظور از کنترل درک شده
باروری این است که پاسخگو تا چه حد اطمینان دارد که برای داشتن تعداد مطلوب فرزندانش حق
انتخاب دارد (استقالل تصمیم گیری) و تا چه حد نسبت به عوامل تسهیلکننده و موانع پیش روی
خود برای داشتن تعداد دلخواه فرزندانش آگاه است که در پژوهش حاضر توانایی اعمال نظر خود،
داشتن توانایی مادی ،در اختیار داشتن فرصت الزم و مناسب بودن شرایط برای داشتن تعداد
مطلوب فرزند ،وضعیت درآمد ،وضعیت مالکیت مسکونی ،دسترسی به وسایل پیشگیری برای
سنجش کنترل درک شده باروری در نظر گرفته شد.
متغیر فردگرایی براساس مجموع نمرات حاصل از  6گویه پنج درجهای از طیف لیکرت
اندازهگیری شده است .نمرات این شاخص در دامنهای بین حداقل ( 6عدم گرایش به فردگرایی)
و حداکثر( 30گرایش زیاد به فردگرایی) نوسان دارد.
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جدول  .2توصیف متغیرها و شاخصهای مورد استفاده در تحلیل شکاف بین تعداد
فرزندان ایدهآل و موجود در شهر تبریز
نوع متغیر

سؤال یا گویه

دامنه
نمرات

آلفای
کرونباخ

اجتماعی و

سن ،سن ازدواج ،هم دوره ازدواجی ،وضعیت اشتغال فرد ،محل سکونت
فرد.

-

ــــــ

ویژگیهای
جمعیتی

ارزش فرزند

نگرش به
اشتغال

فشار شبکه
اجتماعی

کنترل درک
شده بر روی
داشتن فرزند

داشتن فرزند (بیشتر) ،موجب ایجاد فشارهای روحی و روانی والدین
میشود،؛ فرزند زیاد باعث ایجاد فشار مالی بر خانواده میشود؛ فرزند
بیشتر به درد والدین میخورد و در آینده کمک خرج والدین خود
هستند.؛ بعد از داشتن فرزند والدین در ارتباط با زندگی اجتماعی ،شغل
و عالیق شخصی آزادی کمتری دارند .با هربار زایمان توان جسمی زنان
کمتر میشود؛ فرزندم انگیزه بیشتری به من میدهد تا بتوانم کارم را بهتر
انجام دهم.
زن نباید بیرون از منزل کار کند چون وظیفه اش خانهداری و تربیت
فرزندان است ،برای تامین مخارج زندگی زنان هم باید به کارهای خارج
از منزل اشتغال داشته باشد ،زنان شاغل نسبت به زنان غیرشاغل برنامه
ریزی بهتری برای ساعات روزانه ارند ،مردان شاغل از توانایی فکری
باالتری برخوردار هستند و عملکرد بهتری دارند؛ زنان شاغل دارای فرزند
موفقیتهایشان در زمینه شغلی محدودتر است؛ زنانی که شاغل و
استقالل مالی دارند میتوانند برای تربیت فرزندانشان نظر بدهند و
تصمیم بگیرند.
به عقیده خویشاوندانم تعداد فرزندانم کم است؛ خانواده شوهرم مخالف
کم فرزندی هستند و اصرار دارند فرزند (دیگری) داشته باشم؛ مادر و
خواهرانم هم فرزند بیشتری دارند و مرا به داشتن فرزند بیشتری ترغیب
میکنند؛ همسرم تمایل دارد فرزند بیشتری داشته باشیم و مرا به داشتن
فرزند ترغیب میکند .در دینم سفارش زیادی به فرزندآوری شده است.
ارزیابی داشتن شرایط برای فرزندآوری (خوب ،متوسط ،بد) ،مالکیت
منزل مسکونی (ملکی ،مجانی ،رهن و اجاره) ،درآمد (باال ،متوسط ،پایین)
و استقالل تصمیم گیری در مورد هزینه کرد درآمد ،استقالل در
تصمیم گیری در امور زندگی و فرزندآوری ،ارزیابی در خصوص دسترسی
به وسایل پیشگیری و تصمیم گیری در شیوه کنترل باروری (زیاد ،متوسط
و کم).

30-6

0/720

30-6

0/74

25-5

0/69

24-8

0/71
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نوع متغیر

فردگرایی

پایگاه
اجتماعی
متغیر وابسته
ایدهآل
باروری
برآورده نشده

سؤال یا گویه
افراد نباید همه عمرشان را صرف فرزند آوری کنند بلکه خودشان هم نیاز
به زندگی دارند؛ بخاطر خواست همسرم تصمیم من برای فرزندآوری
تغییر کرده است؛ دوست دارم از زندگی لذت ببرم و در کار و تحصیل
پیشرفت کنم؛ کیفیت زندگی همسرم و فرزندم بیشتر اهمیت دارد و می-
خواهم همه چیز برایشان مهیا کنم؛ پیشرفت فرزندانم برای من
مهمترین هدف است؛ کار برای من از اولویت باالیی برخوردار است و
حاضر نیستم موقعیت شغلی خودم را بخاطر فرزندانم از دست بدهم.
منزلت شغلی پاسخگو ،تحصیالت پاسخگو ،تحصیالت همسر،
درآمدماهانه خانواده ،مالکیت (منزل مسکونی ،ماشین ،مستغالت ،گارگاه/
مغازه /شرکت ،فرش دستباف ،ماشین ظرف شویی ،مبلمان) ،مقام و
جایگاه اجتماعی باال.
تعداد فرزندان در حال حاضر زنده – تعداد فرزندان ایده آل
تعداد فرزندان موجود بیشتر از ایدهآل (بیش برآورده) ،تعداد فرزندان
موجود کمتر از ایدهآل (کم برآورده) تعداد فرزندان موجود برابر با تعداد
ایدهآل( برآورده شده)

دامنه
نمرات

آلفای
کرونباخ

30-6

0/67

-

ــــــ

اسمی سه وجهی

سنجش کوهورت ازدواج به این شرح صورت گرفت .در مطالعات مقطعی این امکان وجـود
دارد که افراد را برحسب سال ازدواج طبقهبندی کنند ،که به عنوان کوهورت (همدوره) ازدواجی
نامیده میشود .این متغیر از طریق سال ازدواج ،سنجیده مـیشـود و سـال ازدواج افـراد کـه بـه
صورت فاصلهای میباشد به سه گروه تقسیم شده است .جمعیـت نمونـه درون سـه کوهـورت
ازدواجی شامل قبل از ( 1378شامل ازدواجهایی است تا این دوره صـورت گرفتـه اسـت ،ایـن
دوره دورهای بود که نرخ باروری باالی سـطح جانشـینی رسـیده بـود) ،ازدواج بـین سـالهـای
( 1379 -1389این دوره نرخ باروری همچنان زیر سطح جانشینی بود ولی دارای نوسان بود و
یک نوسان کاهشی افزایشی را تجربه کرد) قرار میگیرند و ازدواجهای سال(1390-1395که با
تغییر سیاست های جمعیتی و تشویق افزایش باروری همراه بود) این طبقه بندی با تمرکز بر نرخ
باروری شهر تبریز ،انجام شده است.
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به منظور سنجش پایگاه اقتصادی اجتماعی شاخصهای مختلفی نظیر نوع شغل (پاسـخگو و
همسر) ،سطح تحصیالت (پاسخگو و همسر) ،میزان درآمد ماهیانه (پاسـخگو و همسـر) ،منـزل
مسکونی و اتومبیل و ..مورد استفاده قرار گرفت .جدول  3متغیرهای مورد استفاده برای عملیاتی
نمودن شاخص طبقه اجتماعی را به همراه مقادیر حداقل ،حداکثر و ضرایب وزنی مورد اسـتفاده
برای هر کدام از متغیرها نشان میدهد .در این پژوهش وضعیت اشتغال پاسخگو و همسر با یک
سوال باز پرسیده شد و براساس رتبهبندی مشـاغل در دامنـهای بـین  0تـا  10صـورت گرفـت.
سطح تحصیالت پاسخگو و همسر به صورت فاصلهای و بـا سـوال تعـداد سـالهـای تحصـیل
رسمی فرد سنجیده شده و سپس در  6طبقه بیسـواد ،ابتـدایی ،راهنمـایی ،دبیرسـتان (متوسـطه
ودیپلم) ،فوق دیپلم و لیسانس و باالتر گروه بندی شده اسـت .متغیـر درآمـد ماهیانـه ،در سـطح
ترتیبی و به صورت  5طبقه سنجیده شده است .کمتراز  800هزار تومان؛ هشت صد هزارتومـان
تا  999هزار تومان؛ یک میلیون تا یک میلیون  499هزارتومـان؛ یـک میلیـون و 500تومـان تـا
2میلیون و باالتر از دو میلیون تومان .نهایتا بـرای سـنجش مالکیـت اقـالم ،در مـورد دارا بـودن
مالکیــت اقالمــی نظیــر منــزل مســکونی ،ماشــین ،مســتغالت ،گارگاه/مغــازه /شــرکت ،ماشــین
ظرفشویی ،و  ...مورد پرسش قرار گرفته است.
جدول .3متغیرهای مورد استفاده در سنجش شاخص طبقه اجتماعی ()SES
حداقل ()2

حداکثر ()3

وزنی ()4

1

منزلت شغلی پاسخگو

0

8

2

16-0

2

منزلت شغلی همسر

1

9

2

18-2

3

تحصیالت پاسخگو

0

5

3

15-0

4

تحصیالت همسر

0

5

3

15-0

5

درآمدماهانه خانواده

1

5

4

20-5

6

مالکیت اقالم

0

8

2

16-0

-

-

-

100-7

ردیف

مقدار

مقدار

ضریب

نام متغیر ()1

مجموع امتیازات شاخص
طبقه اجتماعی

دامنه
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اعتبار 1پرسشنامه صوری بوده است؛ بدین صورت که پرسشنامه طراحی شده قبل از تکمیـل،
بر اساس نظر چند تن از اساتید صاحبنظر دانشگاه اصالح شده و به منظور کسب پایایی 2نیز با
انجام پیش آزمون 3و تکمیل آن در نمونهای مقدماتی و با انجام آلفای کرونباخ به اصـالح نهـایی
گویهها پرداخته شد .برای تعیین پایایی ابزارهای اندازهگیری از ضریب آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده
شده است .بهمنظور آزمون مدل نظری در تحلیلهای دو متغیره از آزمون کای اسکوئر و ضـریب
همبستگی استفاده شد .اثر متغیرهـای مسـتقل بطـور همزمـان و بـا کنتـرل متغیرهـای جمعیتـی
اجتماعی در یک مدل چند متغیره نیز بررسی گردید .از آنجا که متغیر تـابع سـه وجهـی بـود در
تحلیل چند متغیره رگرسیون لوجستیک چندوجهی بکار گرفته شد.

یافتهها
الف) سیمای نمونه تحقیق
جدول  4توزیع نسبی پاسخگویان براساس برخی ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی را نشان
میدهد .همانطور که در جدول مشاهده میشود زنان مورد بررسی به هفت گروه سنی تقسیم
شدند .بیشترین درصد پاسخگویان در گروه سنی  25-39ساله (68/9درصد) قرار دارند.
کمترین درصد پاسخگویان نیز ( 5/1درصد) در گروه سنی  15-19ساله قرار دارد .نزدیک به
 40درصد از پاسخگویان در سنین  20-24سالگی ازدواج کردهاند .همچنین  31/8درصد از
پاسخگویان در هنگام ازدواج 15-19ساله بودهاند .کمترین درصد پاسخگویان در سنین 30-34
ساله با  3/4درصد و کمتر از 15سال با  5/9درصد ازدواج کردهاند .میانگین سن ازدواج در بین
پاسخگویان 21 ،سالگی میباشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Validity
2 Reliability
3 Pre-Test
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جدول  .4توزیع نسبی پاسخگویان براساس برخی ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی
متغیر

سن
پاسخگو

سن در
اولین
ازدواج

طبقه
اجتماعی

متغیر

طبقه

فراوانی

درصد

19-15

28

5/1

بیسواد

سال
24-20

47

8/6

ابتدایی

41

سال
29-25

104

18/8

سال
34-30

سطح

راهنمایی

59

10/7

169

30/7

تحصیالت

دبیرستان(متوسطه)

216

39/3

سال
39-35

106

19/4

فوق دیپلم

62

11/3

44-40

53

9/5

لیسانس و باالتر

151

27/3

49-45

43

7/9

کمتر از  800هزار تومان

کمتر از 15

32

5/9

 800هزار تومان تا 999

71
86
86

12/9
15/6

سال
19-15

175

31/8

هزارتومانمیلیون و
یک میلیون تا یک

147

سال
24-20

219

یک499
تومانهزار
هزار500
میلیون و

26/7

136

سال
29-25

102

18/2

تومان تا دو میلیون تومان
بیش از دو میلیون تومان

110

20/0

سال
35-30

22

3/4

شاغل در بخش خدماتی و

91

16/55

سال
پایین

146

26/5

خصوصی
دولتی

58

10/55

متوسط

295

53/6

غیر شاغل (خانه دار)

401

72/90

باال

109

19/9

جمع کل

550

100

درآمد

39/8

وضعیت
اشتغال

طبقه

فراوانی

درصد

21

3/8
7/5

24/7

پاسخگویان

بیشترین درصد پاسخگویان ( 41/5درصد) در سنین  20-24ساله 23/6 ،درصـد در سـنین
 29-25ساله و  28درصد در سنین  15-19ساله فرزند اول خود را به دنیا آوردند .حدود 2/8
درصد در سنین زیر  15سال و حدود  7درصد در سنین باالی  30سال اولین فرزند خود را بـه
دنیا آوردند .حدود  73درصد زنان در نمونه حاضر غیر شـاغل و  27درصـد شـاغل بودنـد .از
مجموع پاسخگویان  11/3درصد تحصیالت ابتدایی و کمتر داشتند  ،ضمن آن که  10/7درصـد
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دارای تحصیالت راهنمایی 39/3 ،درصد تحصیالت دبیرستان 11/3 ،درصد دارای مدرک فـوق
دیپلم و  27/3درصد دارای تحصیالت لیسانس و باالتر میباشند 53/6 .درصـد از پاسـخگویان
متعلق به طبقه متوسط 36/5 ،درصد متعلق به طبقه پـایین و  19/9درصـد بـه طبقـه بـاال تعلـق
دارند.
جدول  5میانگین نمرات پاسخگویان بر اساس مؤلفههای نگرشی نشـان مـیدهـد .میـانگین
نمره شاخص نگرش به اشتغال در نمونه مورد بررسی  21/67است و بیانگر این است که زنـان
نمونه نگرش متعادلی نسبت به این شاخص دارند .در این شاخص کسانی که کمترین امتیاز را به
دست آورده اند نگرش سنتی به اشتغال زنان دارند و پاسخگویانی که بیشترین امتیـاز را داشـتند،
موافق اشتغال زنان هستند و نگرش مدرنی به اشتغال زنان دارند .باتوجه به نتایج به دسـت آمـده
از نمونه 28/4 ،درصد از زنان در نمونه حاضر نگرش مثبت به اشتغال زنان داشتند 61 ،درصـد
از زنان نیز مخالف اشتغال زنان بودند و  56درصـد دیـدگاه بینـابینی نسـبت بـه مقولـه اشـتغال
داشتند.
جدول  .5میانگین نمرات پاسخگویان بر اساس مؤلفههای نگرشی
تعداد

متغیر

فراوانی

میانگین

حداقل

حداکثر

ارزش فرزند

550

18/56

6

30

6

نگرش به اشتغال

547

19/67

7

35

7

28/4

فشار(هنجار) شبکه اجتماعی

550

14/27

5

25

5

22

43/5

فردگرایی

550

11/19

6

30

6

8/5

30/5

61

کنترل درک شده رفتار

503

17/77

8

24

8

41/8

43/5

14/7

550

2/63

0

6

-

-

-

-

میانگین تعداد ایدهآل فرزند
از نظر خانواده

گویه

باال

متوسط

پایین

33/5

60/2

6/3

56/1

16/5
34/5

میانگین نمره شاخص ارزش فرزنـد  18/56اسـت و نشـان مـیدهـد داشـتن فرزنـد ارزش
متوسطی برای زنان دارد .یک سوم از زنان برای فرزندآوری ارزش باالیی قایـل هسـتند و فقـط
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برای  6درصد از زنان در نمونه حاضر فرزندآوری ارزش پایینی دارد .شـاخص فشـار (هنجـار)
شبکه اجتماعی بیانگر این است که پاسخگویان تا چه مقدار در معرض فشارهای اطرافیان خـود
از جمله خانواده شوهر و خواهران خود در خصوص فرزنـدآوری هسـتند .کمتـرین امتیـاز ()5
نشان دهنده این است که فشاری از سوی شبکه اجتماعی در رابطه با تصمیمات فرزنـدآوری بـه
فرد وارد نمیشود .بیشترین امتیاز که  25میباشد بیانگر تأثیرپذیری و فشار بـاالی پاسـخگو از
سوی شبکه اجتماعی است .میانگین نمره فشار شبکه اجتماعی در نمونه حاضـر  14/27اسـت.
نزدیک به یک سوم از پاسخگویان در معرض فشار کمی از شبکه اجتماعی بودنـد و  22درصـد
اظهار داشتند فشار باالیی از شبکه خویشاوندی به آنها وارد است .در مجموع نمره پاسـخگویان
در این شاخص درحد متوسط رو به پایین میباشد.
شاخص دیگری که در ا ین مطالعه بررسی شده است ،فردگرایی می باشـد و بیـانگر ایـن
است چقدر پاسخگویان اهداف فردی خـود را بـه اهـداف و اولویـت هـای گـروه بزرگتـر،
خانواده و فرزندان ترجیح می دهند .این شاخص از  6گویه تشکیل شده است ،میانگین این
شاخص 11/19 ،و در سطح پایین می باشد .بـر ایـن اسـاس در صـد پـایینی از افـراد (8/5
درصد) در مقوله فردگرایـی بـاال قـرار مـی گیرنـد  30درصـد فردگرایـی متوسـط و بـاقی
پاسخگویان در رده پایین قرار می گیرند.
کنترل درک شده رفتار با متغیرهایی همچون ارزیابی داشتن شرایط برای فرزندآوری (خوب،
متوسط ،بد) ،استقالل در تصمیمگیری در امور زندگی و فرزندآوری و قدرت تصـمیمگیـری در
شیوه کنترل باروری (زیـاد ،متوسـط و کـم) و نظـایر آن طراحـی شـده اسـت 41/8 .درصـد از
پاسخگویان کنترل درک شده نسبتا باالیی بر روی فرزندآوری دارند 14/7 .درصـد کنتـرل درک
شده پایینی دارند و  43/5درصد نیز در مقوله متوسط قرار میگیرند.
میانگین تعداد فرزندان ایدهآل از نظر خانواده پاسخگو  2/63میباشد .میانگین تعداد ایـدهآل
فرزند از نظر خانواده بر اساس سه سطح متغیر شکاف نیز بـرآورده شـده اسـت (جـدول نتـایج
گزارش نشده است) .میانگین تعداد فرزندان ایدهآل از نظر خانواده در افرادی کـه در گـروه کـم
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برآورده قرار گرفتند  2/79فرزند؛ در افرادی که در گروه بیش برآورده قرار دارند  2/70فرزند و
در افرادی که در گروه برآورده شده قرار دارند  2/44فرزند است.
جدول  ،6توزیع پاسخگویان بر اساس تعداد فرزندان موجود ،تعداد فرزندان ایـدهآل و شـکاف
باروری را نشان میدهد .تعداد  85نفر (15/5درصد) از زنان ازدواج کرده بدون فرزنـد بودنـد کـه
 24نفر از آنان بنا به اظهار خودشان نابارور بودند 36/4 ،درصد از زنان دارای یـک فرزنـد بودنـد.
 32/2درصد از زنان دو فرزند 16،درصد سه فرزند و بیشتر داشتند .میانگین تعداد فرزندان موجود
زنان 15-49ساله در نمونه حاضر  1/61میباشد .توزیـع فراوانـی پاسـخگویان برحسـب تعـداد
ایدهآل فرزندان ،از عمومیت ایدهآل دو فرزند برای هر زن حکایـت دارد کـه  57/8درصـد از کـل
نمونه را شامل میشود .در مطالعات زیادی در ایران هنجار دو فرزنـدی نشـان داده شـده اسـت .از
جمله میتوان بـه کـاظمی پـور ( ،)1394عباسـیشـوازی و حسـینی ( ،)1388فـروتن (،)1389
حسینی و بگی ( )1391و ...اشاره کرد .پس از آن  19/5درصـد 3 ،فرزنـد را ایـدهآل دانسـتهانـد.
13/1درصد تعداد ایدهآل فرزند برایشان  4فرزند بود9/6 .درصد نیز تکفرزندی را ایـدهآلتـرین
حالت برای خانواده خود دانستهاند .در بررسی نمونه ،موردی برای ایدهآل بیفرزندی مشاهده نشد.
در مجموع میانگین تعداد فرزندان ایدهآل در نمونه حاضر  2/37فرزند میباشد.
جدول  .6توزیع پاسخگویان بر اساس تعداد فرزندان موجود ،ایدهآل و شکاف باروری
متغیر

تعداد فرزندان موجود

تعداد فرزندان ایدهآل

طبقه

فراوانی

درصد

بدون فرزند

85

15/5

 1فرزند

200

36/4

 2فرزند

177

32/2

سه فرزند و بیشتر

88

15/9

بیفرزندی

0

0

 1فرزند

53

9/6

 2فرزند

318

57/8

سه فرزند و بیشتر

179

32/6
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(شکاف بین تعداد
فرزندان ایدهآل و موجود)

کم برآورده ()-

330

60/0

برآورده ()0

164

29/8

بیش برآورده ()+

56

10/2

مقادیر اختالف بین باروری ایدهآل و تعداد فرزندان موجود نشان میدهد که  59/6درصد از
پاسخگویان تعداد فرزندان واقعی کمتـر از تعـداد فرزنـدان ایـدهآل مـیباشـد (کـم بـرآورده ) ،
29/8درصد از پاسخگویان (تعداد فرزندان واقعی با تعداد فرزندان ایدهآل برابر است (بـرآورده)
و 10/2درصد تعداد فرزندان واقعی بیشتر از تعداد فرزندان ایدهآل میباشد (بیش برآورده).
ب) یافتههای دومتغیره
جدول  7توزیع پاسخگویان را بر حسب مشخصههای اجتماعی به تفکیک وضعیت تحقیق
ایدهآلهای باروری (شکاف باروری) نشان میدهد .بر اساس میزان کای اسکوئر و سطح معنی
داری بین سن پاسخگو و شکاف باروری رابطه وجود دارد .درصد قابل توجهی از پاسخگویان
در گروه سنی زیر  35سال کمبرآورده هستند .در گروه سنی  15–24ساله چون در ابتدای دوره
باروری خود هستند و فرصت زیادی برای تحقق ایدهآلها دارند ،انتظار میرود در سالهای
آینده بسیاری از آنها به وضعیت برآورده شده منتقل شوند .در گروه سنی  24-34ساله نیز دو
سوم زنان کم برآورده محسوب میشوند .باروری این گروه قابل توجه است که با درنظرگرفتن
این نکته که درصد باالتری از زنان را در نمونه به خود اختصاص میدهند ،چنانچه بتوانند
باروری واقعی را به باروری ایده آل نزدیک کنند ،تأثیر قابل توجهی بر سطح باروری خواهند
داشت .علیرغم اینکه در گروه سنی زیر  35سال درصد باالیی از افراد کم برآورده بودند برای
گروه سنی باالی  35سال درصد افرادی که ایدهآلهای آنها با باروری واقعی آنها برابر است،
افزایش یافته و  44درصد از زنان در این گروه سنی را شامل میشوند .البته حدود 20درصد از
زنان بیش برآورده محسوب میشوند؛ به این معنی که تعداد فرزندان به دنیا آورده آنها بیشتر از
تعداد دلخواهشان بوده است.
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جدول  .7توزیع پاسخگویان بر حسب مشخصههای اجتماعی جمعیتی و شکاف باروری
شکاف باروری
متغیرهای جمعیتی

کم برآورده
فراوان
ی

سن

24-15

69

34-25

187

بزرگتر
از 35

سن در
اولین
ازدواج

کوهورت
ازدواجی

17-11

67

21-18

116

24-22

68

35-25

79

قبل از

40

1378
891379
951390
ابتدایی و
کمتر

سطح
تحصیال
ت

74

راهنمایی

165
125
22
25

دبیرستان

136

فوقدیپل

40

درصد

/0

برآورده
فراوان
ی

درصد

بیش برآورده

کای-

معنی

ضریب

فراوان

اسکوئر

داری

کرامر

ی

درصد

92
/5

5

6/7

1

1/3

70

/6

16

5/9

/6

89

39

/3

68
36
/6
53
/8
59
/6
63
/7
63
/4
29
/8

32
61
35
36
58

25
/1
44
/6
25
/4
31
/7
32
/0
29
/6

26
17

/8
20
8/8

4

3/7

9

7/3

38

/9

59
/6

17

6/2

12

8/7

1

0/7

/5

19

/6

21

/9

90
35
/4
42
/0
63
/5
64

21
72
16

34

30
/6
35
/3
33
/8
25

13

0

0

19

42
/1

94

90/579

/000

/287

23/237

/001

/142

0

0

27
/172

/000

/345

131

0

0

33
/0
22

8

3/7

6

9/7

79/291

/000

/268

0

0
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م
لیسانس
و باالتر

طبقه
اجتماعی

107

پایین

75

متوسط

194

باال

61

/9
70
/4
51
/8
65
/0
56

36
50
72
42

/8
23
/2
34
/4
24
/5
38

8

5/3

21

/4
14

29

9/8

6

5/5

16/283

/004

/118

0

0

بین سن در اولین ازدواج و شکاف باروری نیز رابطه معنی داری وجود دارد .افـرادی کـه در
سنین پایین ازدواج میکنند و باروری خود را زودتر آغاز میکنند ،نسبت به کسانی کـه بـاروری
خود را به سنین باالتر به تعویق انداختند ،درصد افراد بیش برآورده بـاالتر اسـت و بـرعکس بـا
افزایش سن در اولین ازدواج ،درصد افراد کم برآورده افزایش یافته است .همچنـین رابطـه بـین
کوهورت ازدواج و شکاف باروری نیز معنیدار میباشد .در کوهورت ازدواج سـالهـای قبـل از
 ، 1378نسبت به کوهورت های ازدواجی اخیر درصد باالیی از افراد توانستهاند به بعـد دلخـواه
خود برسند.
بین تحصیالت و شکا ف بـاروری نیـز رابطـه معنـی داری وجـود دارد .در میـان زنـانی کـه
تحصیالت آنها فوق دیپلم و لیسانس و باالتر است به ترتیـب 9/7درصـد و  5/3درصـد بـیش
برآورده هستند؛ اما  40درصد از زنان با تحصیالت ابتدایی بیش برآورده هستند .ایـن افـراد کـه
دارای سطح سواد ابتدایی و راهنمایی هستند ،در سنین پایینتر ازدواج کرده و عمدتاً در کوهورت
ازدواجی قبل از  1378قرار دارند.
بین طبقه اجتماعی پاسخگویان و شکاف باروری نیز رابطه معنـی داری وجـود دارد .در هـر
سه طبقه بیش از نیمی از افراد کم برآورده هستند .اما تفـاوتهـا در بـیش بـرآورده قابـل توجـه
است14 .درصد از افرادی که در طبقه پایین قرار دارنـد بـیشبـرآورده محسـوب مـیشـوند ،در
حالیکه در طبقات باال  5درصد بیش برآورده میباشند .البته حجـم بیشـتری از نمونـه در طبقـه
متوسط قرار گرفته از این رو درصد باالیی از افـرادی کـه بـه لحـاظ طبقـه اجتمـاعی در سـطح
متوسطی هستند ،کم برآورده هستند .ارتقا طبقه اجتماعی یعنی افزایش سـطح تحصـیالت ،ارتقـا
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منزلت شغلی ،ارتقا سطح درآمد و منابع مالی و اینها همه زمینههای تغییر نگرشهـای زنـان در
خصوص زمانبندی تشکیل خانواده و فرزندآوری ،آشـنایی بـا شـیوههـای صـحیح پیشـگیری از
بارداری و دستیابی به امکاناتی برای خلق فرصتهای اجتماعی و حتی پذیرش نقشهای جدیـد
را فراهم می کند .در چنین شرایط تغییر در زمانبندی ازدواج و موالید برای این گـروه از افـراد و
کاهش یافتن تعداد ایده آل نسبت به تعداد واقعی مورد انتظـار اسـت .از سـوی دیگـر آگـاهی و
توانایی زنان برای کنترل موثر بارداری زمینه را برای کـاهش بـیش بـرآورده فـراهم کـرده اسـت
(اسکربک2008 1؛ میترا2004 2؛ لوکاس و میـر105: 1381 ،؛ منصـوریان و همکـاران1385 ،
.)134:
ج) یافتههای تحلیل چندمتغیره
برای ارزیابی روابط موجود بین متغیرها در قالب یک تحلیل چندمتغیره ،از رگرسیون لوجستیک
چند وجهی استفاده شده است .در این تحلیل ،حالت برآورده شده متغیر شکاف که تعداد ایدهآل
فرزندان برابر با تعداد فرزندان موجود است ،به عنوان گروه مرجع در نظر گرفته شده است .با
توجه به اینکه در تحلیل دو متغیّره ،متغیّرهای تعداد مطلوب فرزند در خانواده پاسخگو،
تحصیالت ،سن ازدواج ،طبقه اجتماعی رابطه معنی داری را با متغیر شکاف باروری نشان دادند،
از این رو در تحلیل چند متغیره به منظور تعیین مهمترین متغیرهای اثرگذار بر شکاف باروری،
این متغیرها به صورت همزمان وارد مدل شدند (جدول .)8
با توجه به اینکه هدف پیش بینی عوامل موثر بر احتمال شکاف اسـت و شـکاف مـیتوانـد
حالت بیش برآورده شده یا کم برآورده شده داشته باشد ،بنابراین گـروه مرجـع حالـت بـرآورده
شده است و در اینجا هدف این است که مشخص شود افراد با مشخصههای مختلف جمعیتـی و
یا نگرشی در کدام گروه از حالتهای شکاف (بیش برآورده یا کم برآورده) قرار میگیرند.
نتایج مدل تحلیل چند متغیره نشان می دهد نگـرش مثبـت بـه اشـتغال ،و سـن در اولـین
ازدواج بطور معنی داری کم برآورده شدن را پیش بینی می کنند .متغیر نگرش به اشتغال زنـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Skirbekk
2 Mitra
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نیز بطور معنی داری احتمال قرار گرفتن در گروه کم برآورده شده را پیش بینـی مـیکنـد .بـا
افزایش نمره نگرش افراد به اشتغال احتمال کم برآورده شده افزایش می یابد بـدین معنـی کـه
احتمال اینکه افرادی که موافقت بیشتری با اشتغال زنان دارند ،در گروه کم بـرآورده هـا قـرار
گیرند ،بیشتر است.
متغیر سن در اولین ازدواج ،نیز رابطه مثبت و معنی داری با متغیر تابع دارد و هر واحد افـزایش
در سن ازدواج احتمال تعلق فرد را به گروه کم برآورده را با ضریب  1/12افزایش میدهد.
مدل پیش بینی بیش برآورده شده نشان میدهد متغیرهای فشار شبکه اجتماعی ،کنترل درک
شده رفتار ،و سن در اولین ازدواج بطور معنی داری احتمال قرار گرفتن پاسخگو در گروه بـیش
برآورده شده را پیش بینی میکند .جهت تأثیر متغیر کنترل درک شده رفتار روی این متغیر منفـی
است که نشان میدهد هر چه قدر کنترل درک شده رفتار فرد افزایش مییابد احتمال قرار گرفتن
فرد در گروه بیش برآورده شده کاهش مییابد.
متغیر سن در اولین ازدواج ،رابطه معنی دار و منفی با متغیر تابع دارد و مقـدار نسـبت خطـر
0/885است که حاکی استیک واحد افزایش در سن ازدواج احتمال تعلق فرد را بـه گـروه بـیش
برآورده را با ضریب  1/12کاهش میدهد .متغیر فشار شبکه اجتماعی رابطه معنی دار و مثبتی با
احتمال قرار گرفتن در گروه بیش برآورده شده را نشان می دهد .افرادی که با فشـار بیشـتری در
خصوص فرزندآوری از سوی شبکه اجتماعی مواجه هستند ،رفتار خود را مطابق بـا هنجارهـای
گروه و شبکه مرجع میکنند .به نحوی که علی رغم ایدهآل کمتر ،ممکن است تحت تأثیر پیامهـا
و یا فشارهای گروه خویشاوندی و یا دوستان و خانواده ،تعداد فرزنـدانی کـه بـه دنیـا آورده را
افزایش دهند.
جدول  .8پیش بینی احتمال شکاف میان تعداد فرزندان واقعی و ایدهآل با استفاده از رگرسیون
لوجستیک چند وجهی
کم برآورده

بیش برآورده
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فاصله

متغیرها
Exp
)(B

Sig

فردگرایی

1/057

0/352

فشار شبکه اجتماعی

1/066

0/228

ارزش فرزند

1/063

0/318

کنترل درک شده رفتار

1/000

0/987

اطمینان
Exp

1/141و
1/406

 0/919و
0/992

 0/943و
1/200

 0/973و
1/028

فاصله
Exp
)(B

Sig

اطمینان
Exp

1/045

0/604

1/072

0/042

0/949

0/229

0/955

0/018

 0/884و
1/237

 1/003و
1/161

 0/873و
1/032

0/919و
0/992
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ادامه جدول  .8پیش بینی احتمال شکاف میان تعداد فرزندان واقعی و ایدهآل با استفاده از
رگرسیون لوجستیک چند وجهی
بیش برآورده

کم برآورده
فاصله
متغیرها

Exp
)(B

Sig

تعداد ایدهآل فرزند در خانواده

1/319

0/059

نگرش مثبت به اشتغال

1/115

0/001

سن در اولین ازدواج

1/125

0/000

طبقه اجتماعی

1/004

0/591

فاصله
Exp
)(B

اطمینان
Exp

0/990و
1/758

 1/046و
1/190

 1/056و
1/188

 0/991و
1/017

اطمینان

Sig

Exp

1/185

0/401

0/966

0/474

0/885

0/007

0/983

0/083

 0/797و
1/762

 0/877و
1/063

 0/810و
0/967

 0/964و
1/002

نسبت درست نمایی مربوط به

2Loglikelihood

chi-square

sig

برزاش مدل

745/285

249/538

0/000

Cox and Snell

Nagelkerke

McFadden

0/365

0/436

0/251

ضریب تعیین

در مجموع ضریب تعیین مدل نشان میدهد متغیرهای مستقل تا چه میزان از واریانس متغیـر
وابسته را تبیین میکنند .مقادیر دو آماره برابر با  0/436و  0/365بدسـت آمـده اسـت و بـدین
معنا است که مدل فوق توانسته  36تا  43درصد از تغییرات متغیر شکاف را تبیـین کنـد .نتـایج
آزمون نسبت درست نمایی مربوط به بـرازش مـدل نیـز نشـان مـیدهـد آمـاره  -2LLبرابـر بـا
 ،745/285مقدارکای اسکویر برابر با  249/538و سطح معناداری0/000میباشـد کـه حـاکی
است برازش مدل خوب است.

بحث و نتیجه گیری
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این مطالعه شکاف بین تعداد فرزندان واقعی و ایده آل زنان در شهر تبریز و عوامل تعیینکننده
آن را مورد بررسی قرار داد .در ایـن مطالعه ،شکاف باروری به عنوان متغیر وابسته متاثر از
مولفه های نگرشی ،هنجاری ،کنترل درک شده و متغیرهای جمعیتی اقتصادی و اجتماعی
فرض شد.
نتایج مطالعه حاکی از این است که شکاف زیادی بین تعداد فرزندان واقعی و ایدهآل وجـود
دارد و این شکاف از نوع کم برآورده میباشد .تقریبـا  60درصـد از پاسـخگویان کـم بـرآورده
(تعداد فرزندان موجود کمتر از تعداد ایدهآل)30 ،درصد از پاسخگویان برآورده (تعداد فرزنـدان
موجود برابر تعداد ایدهآل) و 10/4درصد بیش برآورده (تعداد فرزندان موجـود بـیش از تعـداد
ایده آل) هستند .بنابراین نتایج مطالعه فـرض عمومیـت بیشـتر کـم بـرآورده شـده را در شـرایط
باروری زیر سطح جانشینی تایید میکند .این یافتـه همسـو بـا مطالعـه (کولـو و اسـتیل 2011؛
پیترسون  ،1995کاسنل وال و مورگان  )2003میباشد .با این حـال تفـاوت قابـل تـوجهی بـا
مطالعه رازقی نصرآباد و میرزایی ( )1391دارد .در مطالعه این محققان نمونه تحقیق ،زنـان -44
 35سال را شامل میشد .بنابراین اکثر آنها در سالهـای پایـانی حیـات بـاروری خـود بـوده و
باروری خود را کامل کرده بودند .در این مطالعه در استانهای هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد
درصد بیش برآورده ها باال بـود و مهمتـرین عامـل بـاال بـودن درصـد بـیش بـرآورده ،حـاملگی
ناخواسته ناشی از شکست در استفاده از وسایل پیشگیری و باال بـودن هزینـه فرزنـدان گـزارش
شده است .از آنجا که در این مطالعه باروری ایدهآل در زمان تحقیق مد نظر بوده اسـت ،از نظـر
این محققان تاثیر پذیری ایدهآلهای بـاروری زنـان از ایـدهآلهـای بـاروری پـایین زمـان حـال
( )1391محتمل است.
یافته ها در خصوص تعداد فرزندان ایده آل از عمومیـت ایـدهآل دو فرزنـدی بـرای هـر زن
حکایت دارد که  57/8درصد از کل نمونه را شامل میشود .در مطالعات زیادی در ایران هنجـار
دو فرزندی نشان داده شده است ،از جمله میتوان به عباسیشوازی و عسکری ندوشن ()1384
حســینی و عباســیشــوازی ( ،)1388فــروتن ( ،)1389حســینی و بگــی ( ،)1391فــروتن و
همکاران( ،)1393عسکری ندوشـن ،حسـینی و کریمـی ( ،)1394کـاظمی پـور ( )1394و ...
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اشاره کرد .همچنین حدود  10درصد از زنان در این مطالعـه ،تـکفرزنـدی را بـه عنـوان بعـد
ایــدهآل خــانواده مطــرح کردنــد .در ایــن مطالعــه همچنــین ماننــد بســیاری تحقیقــات دیگــر
(حسینیچاووشی و همکـاران1395؛ عسـکری ندوشـن و همکـاران 1394؛ مـدیری و رازقـی
نصرآباد )1394بیفرزندی در ترجیحات باروری زنان جایگاهی ندارد و در مطالعه حاضـر نیـز
موردی برای ایدهآل بیفرزندی مشاهده نشد.
همچنین یافتهها نشان داد شکاف بین باروری ایـدهآل و بـاروری واقعـی در کوهـورتهـای
ازدواجی  1380به بعد بیش از سایر کوهورتها است .اکثر ایـن افـراد هنـوز بـاروری خـود را
تکمیل ننمودهاند و اکثریت یا بدون فرزند و یا تکفرزند هستند ،از این رو شکاف بـاروری ایـن
گروه ممکن است موقت باشد و در آینده درصدی باالیی از آنها فرزند بیشتری به دنیا بیاورند و
باروری واقعی را به باروری ایده آل نزدیک کنند .با این حال رسیدن به اهداف بـاروری مسـتلزم
درک از علل و تعیینکننده های تاخیر در باروری و یا حتی توقف باروری و اتخاذ سیاستهـایی
به منظور تسهیل شرایط فرزندآوری زوجین جوان میباشد .چنانچه زمینـه هـای تحقـق بـاروری
ایده آل و خواسته زوجین فراهم نشود ،کـاهش کـم بـرآورده هـا و دسـتیابی بـه بـاروری سـطح
جانشینی نیز امکانپذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر در زنان باالی  40سال که عمدتا در کوهورتهای ازدواجی دهه  60هسـتند.
بخشی از باال بودن میزان بیش برآورده به دلیل تأثیرپـذیری ایـدهآلهـای فـردی از ایـدهآلهـا و
هنجارهای باروری در سطح جامعه است .در بستری که باروری به سـطح جانشـینی و یـا کمتـر
میرسد ایدهآلهای باروری نیز با کمی اختالف از سطح واقعی نـرخ بـاروری کـاهش مـییابـد
(گلدستاین و همکاران  .)2003با این حال گروهی از زنان نیز اظهار داشتند بیش برآورده ناشی
از حاملگی ناخواسته بوده که یـا بـه دلیـل عـدم اسـتفاده از روش پیشـگیری و یـا همزمـان بـا
بکارگیری روش ،باردار شده بودند (محسنینژاد  .) 1395بـر اسـاس ایـن یافتـه و بـا توجـه بـه
گسترش ایده بعد کوچک خانواده ،پایین بودن تعداد فرزند ایدهآل و نداشـتن قصـد فرزنـدآوری
بسیاری از زنان در سنین پایین (زیر  20سال) و باال (باالی  35سال) ،پیشـنهاد مـیشـود اطـالع
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رسانی و ارائه خدمات پیشگیری به این گروه از زنان برای زمانبندی حـاملگیهـا از برنامـههـای
اولویت دار بخش سالمت و بهداشت باشد.
نتایج مطالعه حاکی بود که افرادی که در سنین پایین ازدواج میکنند تعداد فرزندانی که دارند
از تعداد دلخواهشان باالتر است .این یافته با نتایج مطالعه ایبزومی و همکاران ( )2011رازقـی و
میرزایی ( )1391همسو میباشد .بر اساس این مطالعات حاملگی ناخواسـته عامـل اساسـی بـاال
رفتن بیش برآورده این گروه از زنان میباشد .بسـیاری از آنهـا در سـنین پـایین ،توانـایی و یـا
آمادگی پذیرفتن نقش های مادری را نداشته حتی به دلیل نداشـتن آگـاهی از شـیوههـای تنظـیم
باروری و یا دسترسی به روشهای پیشگیری ،در فاصله کمـی فرزنـدان دوم و سـوم را بـه دنیـا
میآورند.
یافتههای مطالعه همچنین نشان داد افرادی که در سنین باال ازدواج مـیکننـد و یـا اینکـه در
سنین باالی  30سال فرزندآوری خود را آغاز میکنند ،درصد کم برآورده بیشتر است .این گـروه
از زنان عمدتاً تحصیالت دانشگاهی داشته متمایل به مشارکت اقتصـادی بـوده ،از ایـن رو سـن
ازدواج و یا فرزندآوری باالتری دارند .تعارض تحصیل ،کار و فرزندآوری و تاثیر آن بـر تـاخیر
فرزندآوری و کاهش تعداد فرزندان در مطالعات پیشین نشان داده شده اسـت (رازقـی نصـرآباد،
علی مندگاری و محمدیپور ندوشن 1393؛ رازقی نصرآباد  .)1395عالوه بر مشکالت ترکیب
کار و فرزندآوری ،ترس از عوارض حاملگی در سنین باال ،عامل اساسی بوده کـه آنهـا نتواننـد
تمایالت باروری خود را محقق سازند .بررسـی پیامـدهای حـاملگی در سـنین بـاالی  35سـال
نیازمند مطالعات جدیدتری است .به نظر میرسد سیاستهـای افزایشـی بـاروری اخیـر از یـک
طرف و هشدارهای باروری در سنین باال ،تردیدها و یا سواالتی را در ذهن افراد ایجـاد مـیکنـد
که چقدر از بیماری ها و یا اختالالت جسمی و ذهنی فرزند ناشـی از سـن مـادر اسـت .برخـی
محققین به توفیق فرزندآوری بعد از سنین  40و  45سالگی در عصر حاضر اشاره داشته (افـروز
 )1392و شیوع برخی بیماریها حتی سنین زیر  35سال نیز بر گستره این تردیدها مـیافزایـد.
به هرحال مشاوره بارداری به افرادی که در سنین باال تمایل به بارداری دارند و همچنـین تـدقیق

 76نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال دوازدهم ،شماره بیستم و سوم ،بهار و تابستان 1396

مشخصه های افرادی که بارداری در سنین باال برای آن ها مخـاطره آمیـز خواهـد بـود ،ضـروری
است.
طبق نظریه رفتار برنامه ریزی شده (آیزن  )1991افرادی که در مورد عوامل تسهیل کننده یـا
موانع انجام یک رفتار به شناخت و آگاهی دست یافتهاند و در خود توانایی کنترل این عوامـل را
میبییند و یا ابزار مورد نظر را در دست دارند ،بهتر میتواننـد رفتارهـای خـود را برنامـه ریـزی
کنند .در مطالعه حاضر توانایی اعمال نظر خود ،داشتن توانایی مادی ،در اختیـار داشـتن فرصـت
الزم و مناسب بودن شرایط مسکن بـرای داشـتن تعـداد مطلـوب فرزنـد ،دسترسـی بـه وسـایل
پیشگیری را به عنوان آیتم های سنجش کنترل درک شده بـاروری در نظـر گرفتـه شـد .افـزایش
کنترل درک شده باروری احتمال قرار گرفتن فرد در گروه بیش برآورده را کاهش میدهد.
مدل تعیینکنندههای بیش برآورده نشان داد افرادی که بیشتر تحت تأثیر فشارها و هنجارهای
شبکه اجتماعی هستند و از شبکه اجتماعی اطراف خود بیشتر تأثیر میپذیرند ،احتمـال بیشـتری
وجود دارد که تعداد فرزندان موجود آنها باالتر از تعداد دلخواهشان باشد .ایـن یافتـه نیـز تـأثیر
هنجار شبکه اجتماعی بر رفتار به عنوان یکی از ابعاد اساسی نظریه رفتار برنامـه ریـزی شـده را
تأیید میکند .نتایج در پژوهشهای پیشین نیز مورد تأیید قـرار گرفتـه اسـت .در مطالعـه رازقـی
نصرآباد و میرزایی ( )1391افرادی که تعداد فرزندان موجودشـان بـاالتر از تعـداد ایـدهآلشـان
میباشد به تأثیر اطرافیان و تاکید آنها بر فرزندآوری بیشتر و به ویژه تـرجیح جنسـیتی بـه نفـع
فرزندان پسر اشاره میکنند.
نتایج نشان داد میزان فردگرایی در نمونـه حاضـر در شـهر تبریـز پـایین اسـت .در واقـع
برخال ف نظریه انتقال دوم جمعیتی (لستهاق 1995؛ وندکا  ) 1987که به تغییـرات ارزشـی و
نگرشی و افزایش فردگرایی در بستر کاهش باروری تاکید می کند ،در این مطالعه پاسـخگویان
موافقت کمی با گویه هایی که منافع فردی را به منافع جمعی ارجحیـت مـی دهـد ،داشـتند .در
مطالعات پیشین نظیر شاه آبادی و دیگران ( ) 1392میزان فردگرایی پایین بود ،اما در مطالعاتی
که بر جوانان و یا افراد در شرف ازدواج تمرکز داشتند ،میزان فردگرایی در حد متوسط اسـت
(علیزاده و بهروان 1387 ،؛ معیدفر و خسروشاهی  .) 1389این شاخص تـأثیر معنـی داری را
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روی پیش بینی متغیر شکاف نش ان نداد .البته تفاوت در گویه هـای بـه کـار رفتـه در شـاخص
فردگرایی نیز ممکن است دلیل این تفاوت باشد .بهر حال استفاده از گویه های استاندارد برای
اندازه گیری این شاخص می تواند تصویر دقیق تری از میزان فردگرایی و رابطه آن با رفتارهـا
و ایدهآل های باروری ارائه دهد.
در این مطالعه تالش شد با داده های یک مطالعـه عرضـی و مقطعـی موضـوع شـکاف بـین
باروری ایده آل و واقعی بررسی شود .گرچه چارچوب نظری پیشنهاد شـده بخشـی از تغییـرات
شکاف باروری را تبیین کرد ،با این حال این مطالعه با چند محدودیت اساسی مواجه بود .بـرای
سنجش شکاف الزم است که ما به دادههای نسلی از کسانی که باروریشـان را کامـل کـردهانـد
دسترسی داشته باشیم .به عبارتی از افراد در مورد تعداد فرزندان دلخواهشان سوال شود و مجدداً
در پایان دوره باروری در مورد تعداد فرزندانشان سوال شود تا مشخص شود کـه شـکاف میـان
این دو چقدر است .با این گونه دادههای طولی میتوان نشان داد که چگونه درک افراد به سمت
اهداف فرزندآوری در طول زمان تغییر کرده است و چه کسانی در تعداد دلخـواه فرزنـدانشـان
ثابت بودند (رازقی نصرآباد و میرزایی  .)1391در مطالعات مقطعـی تعـداد فرزنـدان موجـود و
تعداد ایدهآل پرسیده می شود ،با این حال تعداد فرزندان موجود تجربـه رفتـار بـاروری واقعـی
گذشته را نشان میدهد و مقایسه آن با تعداد ایدهآل در زمان حال نتایج را با تورش همـراه مـی
کند .ازاینرو نمی توان رفتاری که مربوط به گذشته اسـت را بـا نگـرش فعلـی سـنجید .بنـابراین
استفاده از این سواالت برای سنجش شکاف با محدودیتهایی روبرو است و در تفسیر نتایج بـا
این دو متغیر باید با احتیاط رفتار کرد ،چرا که با این دو متغیر نیز نمی توان بطور دقیق شکاف را
سنجید .پیشنهاد میشود مانند سایر تحقیقات باروری در دیگرکشورها ،در کشور ما نیز مطالعات
طولی در این زمینه انجام پذیرد ،این گونه مطالعات نه تنها برای شناخت ابعاد مختلف رفتارهـای
باروری همچنین برای درک بهتر تغییرات در حوزه خانواده مؤثر و ضروری است.
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