نج جم
انهم ا من عیتشناسی اریان /سال دوازدهم ،شمارة ،23بهار و اتبستان 79-43 ،96
هایشکافبینتعدادفرزندانواقعیوایدهآلدرشهر


کننده

تعیین
تبریز
ملیحه علیمندگاری

1

حجیهبیبی رازقینصرآباد

2

عباس عسکریندوشن

3

زینب محسنینژاد

4

چکیده
باروری زیر سطح جایگزینی علیرغم غابمب بم دن انجمار دو درزنمدی در جام مه
میت اند نشان از شمکاف میمان ت داد ایده آل و ت مداد واق می درزنمدان باشمدا م ابمه
حاضر به بررسی شکاف بین ت داد درزندان م ج د و ایدهآل زنان امسمردار 15-49
سابه شهر تبریز میپردازدا دادهاا حاصل پیمایشی است که با استفاده از پرسشمنامه در
بین  550زن امسردار تبریزی در سال 1395گردآوری شده استا یادتهاما نشمان داد
 60درصد از زنان ت داد درزندان ایمدهآل آن اما کمتمر از ت مداد م جم د اسمت کم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 1استادیار جم یت شناسی دانشکده عل م اجتماعی دانشگاه یزد m.alimondegari@yazd.ac.ir

 2ن یسنده مسئ ل استادیار جم یتشناسی م سسه مطاب ات و مدیریت جامع و تخصصی جم یت کش ر
hajiieh.razeghi@psri.ac.ir
 3دانشیار جم یت شناسی دانشکده عل م اجتماعی دانشگاه یزد aaskarin@yazd.ac.ir
 4کارشناسارشد جم یتشناسی دانشکده عل م اجتماعی دانشگاه یزد zmohseni61@gmail.com
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برآورده شده) و ده درصد ت داد درزندان م ج د آناا بمی
بی

برآورده شده)ا یکی از ت یین کنندهاای اصلی بی

سن در اوبین ازدواج میباشندا ادزای

برآورده و ک برآورده متغیر

سمن در اوبمین ازدواج احتممال قمرار گمردتن

پاسخگ در گروه ک برآورده شده را ادزای
احتمال قرار گردتن درد در گروه بی

از ت مداد ایمدهآل اسمت

میدادا ادزای

برآورده شده را ادزای

دشار شمبکه اجتمماعی
میدادا تمثییر ادمزای

کنترل درک شده ردتار مطابق با انتظار ب د و احتمال قرار گردتن دمرد در گمروه بمی
برآورده شده را کاا

می دادا ضمرایب ت یمین ممدل حماکی از آن اسمت کمه ممدل

رگرسی نی ت انسته  36درصد از تغییرات متغیر شکاف را تبیین کندا با ت جه به اینکمه
اکثر ادراد در نم نه م رد مطاب ه ان ز بماروری وم د را تکمیمل ننمم دهانمد کماا
شکاف بین باروری واق ی کامل شده و ایدهآل باروری م رد انتظار استا
واژگان کلیدی :شکاف باروری م ج د باروری ایدهآل زنان شهر تبریزا

مقدمه و بیان مسأله
در جام ه ایران علیرغ تغییرات ساوتاری و درانگی رخ داده در نهاد وان اده امچنان ازدواج
و درزندآوری از عم میت قابل ت جهی برو ردار است و بُ دی اساسی از ارزشاای وان ادگی
محس ب میش د عباسیش ازی و عسکریندوشن )1384ا بیشتر وان ادهاا در شرایط د لی
تمایل به داشتن دو درزند دارند و انجار دو درزندی به عن ان سبک زندگی جام ه کن نی ایران
شکل گردته استا با وج د امه نگرانیاایی که طی سالاای اویر در م رد تمایل اندک نسل
ج ان به درزندآوری مطرح شده است بررسیاا نشان داده درزندآوری امچنان برای نسل ج ان
و نسلاای پی

از آن دارای ارزش است و زوجین تمایل دارند دو درزند داشته باشندا با این

حال تح الت باروری حاکی از این است که طی داهاای اویر باروری کاا

قابل ت جهی

داشته و نتایج سرشماری سال 1390میزان باروری کل را  1/8درزند نشان میداد
عباسیش ازی و حسینیچاووشی )1392ا
کاا

باروری به زیر سطح جانشینی در ایران علمی رغم عم میمت ازدواج و درزنمدآوری

بهوص ص انجار دو درزندی بیمانگر وجم د شمکاف بمین بماروری واق می و بماروری ایمدهآل
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میباشدا تح ی ات نشان میداد باروری ایدهآل باالتر از  2.5درزند است و باروری مشااده شده
ام اره کمتر از ب د ایدهآل وان ادهااست حسینیچاووشی و امکاران )1395ا
درک شکاف بین ت داد واق ی و ت داد ایدهآل درزندان م ض ع مهمی است زیرا عدم تح مق

و یا نات انی زنان برای رسیدن به باروری دبخ اهشان را نشان میدادا "ممکن است بروی ت داد
درزندان م ج دشان بی
ناو استه و ادزای

از ت داد ایدهآلشان باشد این وض یت منجر به ادزای

بمارداریامای

میزاناای باروری میش دا از طرف دیگر گروای دیگر ممکن است درزندان

م ج دشان کمتر از ت داد دبخ اهشان باشدا در شرایطی که کشم ر بما چماب

نمرخ پمایین رشمد

جم یت و باروری م اجه است نادیده گردتن کمتر ب دن ت داد درزندان واق ی از ایمدهآل باعم
تداوم کاا

میزاناای باروری میش دا در مجم ع اگر این ابگ اا امرکمدام در آینمده اسمتمرار

داشته باشند میزاناای باروری را دستخ ش تغییر میکنند" رازقی نصرآباد و میرزایی )1391ا
میممدان تح یممق ایممن مطاب ممه شممهر تبریممز در اسممتان آمربایجممان شممرقی مممیباشممدا اسممتان
آمربایجانشرقی یکی از استان اای با نرخ بماروری پمایین و زیمر سمطح جمایگزینی ممیباشمد
 )TFR=1.75عباسیش ازی و حسینیچاووشی )1392ا این استان با ترکیب ق می ترک از سمال
 1366وارد مرحله گذار باروری شد و با استمرار روند نزول باروری در سال  1377به بماروری
سطح جایگزینی و یک سال ب د از آن به زیر سطح جایگزینی رسیدا میزان باروری در میان ایمن
گروه ق می در ط ل ت ریباً  14سال  63.3درصد کاا

پیدا کرد و به این ترتیمب در م ایسمه بما

گروهاای ق می کُرد و بل چ زودتر وارد دوره گذار بماروری و در نهایمت تجربمه بماروری زیمر
سطح جایگزین شد حسینی و عباسیش ازی )20 :1388ا شهر تبریز به عن ان مرکز این اسمتان
با میزان باروری کل  1/6کمترین میزان بماروری کمل را در بمین شمهراای اسمتان دارا ممیباشمد
عباسیش ازی و حسینیچاووشی )1392ا از این جهت محمیط مناسمبی بمرای بررسمی م ضم ع
می باشدا این مطاب ه با بررسی شکاف بین باروری ایدهآل و واق ی به دنبال پاسمخگ یی بمه ایمن
س االت است :ویژگی اای جم یتی و اجتماعی زنانی که شکاف باروری دارند چیست؟ ع اممل
مرتبط با اوتالف بین ت داد درزندان م ج د و دبخ اه چیست؟
یادته اای این م ابه کاربرداای اساسی داردا ارائه ش ااد تجربمی در وصم ص شمکاف بمین
باروری م ج د و ایده آل بر بزوم مداوله سیاستگذاران و اتخام سیاسمتامای جم یتمی بمرای
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رسیدن به باروری مناسب دالبت مینمایدا دستگاهاای اجرایمی و سیاسمتگمذار بخصم ص در
ارتباط با سیاستگذاری اای جم یتمی کشم ر بما بررسمی ایمن ب مد از مسمئله کماا

بماروری

میت انند تصمیمات جدید و متناسب و امس با ایدهآلاای بماروری زوجمین اتخمام نماینمد تما
درط ل برنامه ت س ه کش ر و امگام با آن بت انند به جم یت مطل ب کش ر دسترسی پیدا کننمدا
امچنین شکاف میان ت داد مطل ب و ت داد م ج د ممکن اسمت میمزان م د یمت برناممه تنظمی
وان اده را در قادر ساوتن زوجین برای ت یب ترجیحات باروری نشان دادا بمرای نم نمه بماال
ب دن ت داد درزندان م ج د نسبت به ت داد ایده آل ممکن است ناشی از نیاز برآورده نشده برای
وسایل پیشگیری از بارداری باشدا

پیشینه تحقیق
اصطالح شکاف باروری 1مفه می ن ظه ر و جدیدی است که در ح زه جم یتشناسی م رد
بح

قرار گردته استا کمتر از دو داه است که در کش راای مختلف م ض ع تح یق در م رد

شکاف بین نیات و ردتار باروری م رد ت جه قرار گردته استا کاسنل وال و م رگان)2003 2
اصطالح نیات برآورده نشده باروری 3را برای نشان دادن شکاف بین باروری واق ی و نیات
باروری بکار بردندا در مطاب های که این مح ان بر روی  3172زن  40-44سابه در ایاالت
متحده امریکا انجام دادند نشان دادند که ت داد زیادی از ادراد استند که نمیت انند نیات
باروریشان را به واق یت تبدیل کنندا آناا از این وض یت به عن ان از دست دادن ادف 4و یا
ادف گ شده نام بردندا نتایج این مطاب ه نشان داد با این که اکثریت ادراد انجار دو درزندی را
تایید میکنند  38درصد از ادراد ت داد درزندانشان ک تر از ت داد ایدهآل است آناا این گروه را
ک برآورده 5نامیدندا  24درصد از پاسخگ یان ت داد درزندان واق یشان بیشتر از ت داد ایدهآل
ب د که به این گروه عن ان بی

برآورده 6دادندا بر اساس این مطاب ه زنان و مردانی که ب د از

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Fertility gap
2. Quesnel-Vallée and Morgan
3 Unmet fertility intention
4. Missing the Target
5 Underachieved
6 Overachived
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سن  25سابگی شروع به درزندآوری میکنند ت داد درزندان کمتری نسبت به ت داد ایدهآل دارند
و برعکس در میان کسانی که سن ازدواج آناا کمتر از  25سال است احتمال حاملگی
ناو استه بیشتر است و از این رو ت داد درزندان این ادراد بی

از ت دادی است که آناا به

عن ان ایدهآل در نظر داشتندا
آدسرا )2006 1در تح ی ی شکاف بین باروری مطل ب و واق ی در اسماانیا را در سمالامای
 1985و  1999بررسی کردا بر اساس این مطاب ه شرایط اقتصادی و بمه طم ر وماص بیکماری
ت یینکنندهاای ق ی شکاف بین باروری مطل ب و واق ی استندا نرخ بیکاری باال در اسماانیا در
ط ل دو داهگذشته که عدم اطمینان اقتصادی نسلاای ج ان را به شمدت ادمزای

داده باعم

تاویر زیاد باروری شده استا نتایج این مطاب ه نشان میداد که زنانی که با نرخ بیکاری بماال در
میانه داه بیست سابگیشان م اجه میش ند به کاا

به سطح کمتر از ب د ایدهآل وم د تمایمل

دارندا اندازه شکاف بین باروری مطل ب و واق ی زنان شاغل در بخ
یکسان است وبی نسبت به زنان شاغل در بخ

دوبتی با زنان غیر شاغل

وص صی اندازه این داصله ک چکتمر اسمتا

عالوه بر این قرارداداای م قت عدم اطمینان زنمان را تشمدید ممیکنمد و ممان ی بمرای تح مق
باروری م رد انتظار زنان میباشد در عین حال یبات کار در بخ
میان کار و وان اده و دستیابی به ایدهآل را کماا

دوبتی مشکالت حفظ ت ادل

ممیدامدا تفماوت در ترکیمب ممذابی زن و

ش ار بر شکاف بین باروری مطل ب و واق ی ایر میگذاردا زمانی که مذاب زن و ش ار با ام
متفاوت است ت داد واق ی درزند به ط ر قابل ت جهی پایینتر از ت داد درزندانی است که یمک
زن ترجیح میدادا
ایبیزومی و امکاران  )2011با استفاده از دادامای تلفی می جم یمت شمناوتی و نظرسمنجی
بهداشت سال  2013 1999 1990نیجریه به شکاف میان باروری ایدهآل و باروری واق ی زنمان
 15-49سابه پرداوتندا در این مطاب ه دو س م از نم نه م رد مطاب ه نیات باروری برآورده نشده
دارندا در میان اکثریت زنان ت داد درزندان واق ی ک تر از ت داد ایدهآل می باشدا بمر اسماس ایمن
مطاب ه زنان در واحداای چند امسری زنانی که تحصیالت رسمی پایینی دارند زنان بما ممذاب
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Adsera
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کات بیک و زنان از وان اراای د یر احتمال ک برآورده شدن ایدهآلامای بماروری بیشمتر اسمتا
زنانی که درون واحداای تک امسری زندگی میکنند از ترس اینکه امسرانشان امسر دیگری
اوتیار کند ت داد درزندان بیشتری دارند اگر چه و د این ادراد تمایلی به ت داد زیاد ندارندا
ک ب و استیل )2011 1در مطاب ه ای تمایالت انتظارات و نتمایج بماروری زنمان اسمترابیا را
بررسی کردندا از نظر این مح ان ع امل ت یینکننده میزان باروری زنان استرابیا بمه طم ر کاممل
قابل ده نیستند و این مسث به به و بی شناوته نشمده کمه آیما نمرخ پمایین بماروری یمک نتیجمه
«و استه» از ردتار باروری زنان است یا یک نتیجه «ناو استه»ا این مطاب ه بر روی  569زن -34
 30سابه استرابیایی انجام گردته استا نتایج نشان میداد اغلب زنان دارای ت داد درزندانیکمتمر
از آنچه آناا تمایل دارند میباشند و از نظر بسیاری از آناا اگر شرایط زندگی متفاوت میبم د
و به بحاظ اقتصادی اجتماعی و وان ادگی شرایط درزندآوری تسهیل میگردید درزندان بیشتری
میو استندا
مک آبیستر و امکاران )2012 2در مطاب های به بررسی انمدازهی ایمدهآل ومان اده زنمان در
جم یت با باروری طبی ی تسیمانه و ب بی ی پرداوتهاندا در این مطاب ه دادهاای مرب ط به ساب ه
باروری و نیات باروری آینده  305زن  15-44سابه از سال  2002تا  2008جمعآوری و تجزیمه
و تحلیل شدا بر اساس این مطاب ه اندازه ایدهآل وان اده زنان با محمیط اجتمماعی آناما سماب ه
باروری شرایط مادر و اندازهی ایدهآل وان اده از نظر ش ار پی بینی میش دا یادتهاا نشمان داد
که باالتر ب دن اندازه ایدهآل باروری از باروری واق ی به ط ر م ک س با داصله محل سمک نت
از شهر در ارتبماط اسمتا زوج امایی کمه در نزدیکمی شمهر سمک نت داشمتند ت مداد درزنمدان
ایدهآلشان کمتر از ت داد درزندان م ج دشان ب دا
گلدستاین و امکاران )2003 3واطرنشان میکنند که در کش راای صن تی باروری مشااده
شده امیشه ک تر از ت داد ایدهآل می باشدا این اوتالف ترکیبی از م انع غیر منتظره در زنمدگی
شکست در زندگی زناش یی مشکالت جسمانی مشکالتی در پیشمگیری از بمارداری و مسمائل
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Kulu & Steele
2 McAllister,
3 Goldstein
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شغلی را من کس میکندا این مح ین اشاره میکنند که در آبمان و اتمری

ادمراد جم ان کمه در

بستری از باروری زیر سطح جایگزینی زندگی می کنند ایدهآل بماروری آناما بمه کم تمر از دو
درزند کاا
ایدهآل را باع

یادته استا از نظر آناا شرایط نسلی باروری یک چرو

رو به پایینی از بماروری

میش د به گ نهای که ت داد ایدهآل درزندان ار نسل تحت تمثییر رژیم بماروری

است که آناا در آن رشد یادتهاندا از نظر این مح ان در شرایط باروری پمایین امر دو بماروری
واق ی و ایدهآل روند کااشی مشابهی را وب در سط ح غیر یکن اوت طی میکنندا
مرور ادبیات تح یق نشان میداد در ایران تح ی ات زیادی در م رد ت داد درزنمدان بمه دنیما
آورده و امچنین ت داد ایده آل درزند در ایران انجام شده است برای مثال مراج ه کنید به باقری
و امکاران  1393حسینی و بگی  1391کاظمیپ ر  1394عباسیشم ازی و ومانی  )1395امما
تح ی ات اندکی شکاف بین درزنمدان ایمدهآل و م جم د را مم رد ت جمه قمرار دادهانمدا یکمی از
مطاب اتی که بهط ر واص این م ض ع را م رد ت جه قرار داده است مطاب مه رازقمی نصمرآباد و
میرزایی  )1391میباشدا در این مطاب ه نم نه شامل زنان  35-44سابه ازدواج کرده از سه استان
ارمزگان سمنان و کهگیل یه و ب یراحمد میباشدا یادته اای این مطاب ه نشان داد مت سط ت مداد
درزندان به دنیا آورده زنان در ار سه استان بماالی دو درزنمد اسمتا در اسمتان سممنان مت سمط
باروری م ج د ک تر از دو استان دیگر است ب د ایدهآل نیز ک تر استا در این اسمتان اکثریمت
زنان ت انستند به ایدهآلاای باروری و د دست یابند و ابگ ی برآورده شمده مشمه د اسمتا در
استاناای ارمزگان و کهگیل یه و ب یر احمد اکثریت زنان ت داد درزندان م ج د آناما بیشمتر از
ت داد ایدهآل است و دبیل اصلی آناا حماملگی ناو اسمته اسمتا بمر پایمه ایمن بررسمی ازدواج
و یشاوندی داشتن ت داد بیشتر درزندان دوتر سطح تحصیالت ابتدایی و کمتر و نگرش مثبت
به د اید درزندان احتمال بی

برآورده شدن را ادزای

میدامدا تغییمر اوب یمتامای زنمدگی و

استفاده از سایر درصتاا و باال ب دن ازینه درزندان دو دبیمل اصملی اسمت کمه ت مداد درزنمدان
م ج د بروی زنان ک تر از ت داد ایدهآل استا
مطاب ه حاضر تالش میکند با بررسی شکاف بین باروری ایدهآل و م جم د بخشمی از وم
تح ی اتی را در این زمینه پر نمایدا دستهای از تح ی ات کاسنل وال و م رگمان2003؛ رازقمی و
میرزایی  )1391شکاف باروری را در سالاای پایانی دوره باروری بررسی کردهاندا به زع ایمن
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مح ان انتخاب نم نه در سنین باالی  35سال این امکان را دراا ممیآورد کمه جم یمت نم نمه
عم ماً باروری و د را تکمیل کرده باشند و از این طریق بهتر مشمخ

ممیشم د کمه آیما آناما

ت انستهاند ایدهآلاای باروری و د را تح ق بخشند یا ویرا با این حمال پمژوا

حاضمر ماننمد

بروی تح ی ات پیشین مک آبیستر و امکاران 2012؛ ایبیزوممی و امکماران2011؛ منکمارینی و
تنت ری2004؛ ک ب و استیل  )2011شکاف باروری را در زنمان  15-49سمابه بررسمی ممیکنمدا
شناوت نیات و ردتار باروری و بررسی ع امل مؤیر بر تح ق یا عدم تح ق ایدهآلامای بماروری
برای زنانی کمه انم ز درصمت بماروری دارنمد بمرای برناممهریمزیامای بهداشمتی جم یتمی و
سیاستگذاری جهت تسهیل شرایط درزندآوری اامیت داردا

مبانی نظری تحقیق
مطاب ات گ ناگ ن چگ نگی تاییر ع امل اقتصادی اجتماعی و نگرشی بر شکاف باروری را در
چارچ ب رویکرداای ساوتاری و یا ایدهای م رد ت جه قرار دادهاندا یکی از تبییناای
ساوتاری نظریه اقتصاد ورد باروری استا عنصر اساسی در این نظریه انگیزه یا منطق و استن
وان اده بزرگ و یا ک چک است و تحلیلاای ازینهم دایده در تصمیمات باروری ن

اصلی

داردا در این رویکرد ادراد به عن ان عامالن منط ی در نظر گردته میش ند که این ت انایی را در
ارزیابی شرایط و د داشته و س ی در باال بردن منادع و د دارندا این نظریه مبتنی بر دو اصل
اساسی استا نخست اینکه وابدین انگام تصمی گیری درباره ت داد درزندانی که میو ااند
داشته باشند به یک شی ه ع النی ردتار میکنندا دوم این که درزندان از س ی وابدین به عن ان
کاالاای مصردی در نظر گردته میش ند اندورکا)27 :1978 1ا
اشانگلر )1966 2در طرح مفه می که برای تحلیل ع اممل ممؤیر بمر تصممی بمرای داشممتن
درزنمدان پیشنهاد داده است تصمی گیری برای داشتن یک درزند بیشتر را تماب ی از سمه متغیممر
«نظمام ترجیحمات» «نظمام قیمتاما» و «درآممد» میداندا منظم ر از نظمام ترجیحمات ارزشمی
است که یک زوج برای داشتن یک درزنممد بیشمتر در م ایممسه بمما ارزش سممایر کاالاما قایمل
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Andorka
2 Spengler
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استندا منظ ر از ازینه در نظام قیمتی داشتن یک درزند اضمادی در م ایسمه بمما ازینممه دیگممر
کاالامای قابل اکتساب است و شامل ازینهاای مابی درصتاای زمانی و د ابیتاما ممیشم دا
منظ ر از درآمد نیز میمزان زممان و انرژی است کمه یمک زوج بمرای پیگیمری اامداف وم د در
زندگی در اوتیار دارندا به نظر میرسمد احتممال تمصمی گیمری برای داشتن یک درزند دیگر با
ارزش نسبی درزند و میزان منابع در اوتیار بمرای دسمتیابی بمه اامداف رابطمهای مممست ی و بما
ازینهی پی بینی شده م رد انتظار) رابطه م ک س دارد منص ریان و و شن یس )1385ا
یکی از تبییناای ایدهای مه نظریه انت ال دوم جم یتی 1است که ت سط ونمدکا و بسمتها
مطرح شده استا بر اساس این رویکرد کاا

2

بماروری و رسمیدن بمه زیمر سمطح جانشمینی بما

تغییرات در سیست ارزشی و نگرشی انجاراا و ردتاراا امراه شده استا ایمن پدیمدهای اسمت
که بهمنزبۀ تغییرات تشکیل وان اده و درزندآوری تثکید میش دا این نظریه بح
کاا

میکند که دبیل

باروری و رسیدن آن به سطح زیر جانشینی تغییر ارزشاا ایدئ ب ژی ت س ه دردی و یما

و دتح ق بخشی اامیت آزادی اجتماعی و دردگرایی است وندکا)1987 3ا
از نظر ب نگارت )2001 4ت داد بچه اایی که یک زن در زمان انجام پژوا

ت یین ممیکنمد

مبتنی بر ارزیابی اش از ازینه اا و د اید درزندآوری و با ارزیابی از کنتمرل کاممل روی بماروری
استا بر این اساس می ت ان گفت رتبه دبخ اه تحت تاییر مجم عهای از ع املی که ام تسمهیل
کننده و ا بازدارنده است از جمله اوتالالت باروری م ابید ناو استه داشتن شریک جنسی و
ترکیب جنسیتی قابل قب ل و عامل نهایی ازینهاای درصت از دست ردته می باشدا
مدل دیگری که برای تبیین ردتاراای باروری بهکار ردته اسمت نظریمه ردتمار برناممه ریمزی
شده 5استا بر اساس این نظریه قصد ت یینکننده مست ی ردتار است که و د متایر از چند عامل
استا اوبی ن عاملی که بر روی قصد ادراد برای انجام و یا عدم انجام ردتار تثییر دارد نگرشاا و
گرای اا استند که عامل شخصی نیز نامیده میش د آیزن)1987 6ا دومین عاملی کمه بمر روی
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
)1 Second Demographic Transition (SDT
2 Lesthaeghe and Van de Kaa
3 Van de Kaa, D. J.
4 Bongaarts, J
5 The Theory of Planned Behavior
6 Ajzen, I.

 52نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال دوازدهم ،شماره بیستم و سوم ،بهار و تابستان 1396

قصد ادراد برای انجام و یا عدم انجام ردتار تثییر دارد انجاراای مانمی اسمتند کمه مربم ط بمه
عامل اجتماعی میباشدا انجاراای مانی با ده یا درک شخ
میباشد که بر شخ

از دشاراای اجتماعی در ارتباط

وارد میش د تا کاری را انجام بداد یما انجمام ندامد آیمزن و دیشمباین

1

)1972ا س مین عاملی که بر روی قصد ادراد برای انجام و یا عدم انجام ردتار تثییر دارد مربم ط
به کنترل ردتاری درک شده میباشدا در نظریه ردتار برنامهریزی شده کنترل ردتماری درک شمده
به عن ان ارزیابی درد از سخت ب دن یا آسان ب دن یک ردتار ت ریمف ممیشم دا کنتمرل ردتماری
درک شده انگامی ت یینکنندهی ردتار میباشد که من کس کننمده کنتمرل واق می ادمراد بمر روی
ردتار م رد نظر باشدا ت دادی از ع امل محیطی و سازمانی وج د دارند که میت انند انجام شمدن
ردتاری مشخ

را آسانتر یا مشکلتر سازند آیزن )1991ا

نمودار  .1مدل نظری تحقیق

از نظر مح ان زیادی انجاراای اجتماعی نظیر استاندارداای زندگی ن ع وان اده ایمدهآل و
ت داد مناسب درزند از نظر وان اده و جام ه بزرگتمر بمر تصممیمات و ردتارامای بماروری تماییر
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Ajzen, I., & Fishbein, M.
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میگذاردا در امین راستا مطاب ات زیادی به تاییر ب د ایدهآل وان ار بمر نگمرشاما و ردتارامای
باروری ادراد اشاره کردهاند دریدمن و امکاران 1980؛ الیف بروئمر 2009؛ سم ب کا و بیجم ن

1

)2014ا در ج ام ی که وان ادهاای بزرگ به بحاظ اجتمماعی کم تمر مم رد پمذیرش و تشم یق
استند ادراد ممکن است ت داد درزندان ایدهآلشان ک تر از ج ام ی باشمد کمه انجمار ومان اده
گسترده رواج داردا مبتنی بر این مطاب ات پذیرش و رواج نح ه زندگی جدید نظیر کاا
درزندان بیدرزندی و تکدرزندی و استه و تاکید بر و دشک دایی بما کماا

ت داد

بماروری ارتبماط

می یابدا ت داد درزندان تا حدودی ناشی از انجار مرتبط با ت داد درزنمدان کمه بایمد ومان ادهاما
داشته باشند استا انجاراا میت انند محدودیت اایی را در تح ق نیات بماروری باعم

شم ندا

مکانیزماای کنتربی نیز مم کن است مست ی و یا غیمر مسمت ی ادمراد را بمه سممت امنم ایی بما
انجاراای م ج د س

داد واکن

متفاوت ادراد به این مکانیزماا و انجاراما کمه بسمتگی بمه

تحمل ادراد در برابر دشار اجتماعی م ج د دارد ردتاراای متفاوتی را م جب میش دا
امانط ر که مالحظه شد تن عی از نظریات وجم د دارد کمه در تبیمین ایمده آلاما و ردتارامای
باروری م رد استفاده قرار میگیرند .در مجم ع تصمیمات و ردتاراای باروری تحت تمثییر ترکیبمی
از ع امل ساوتاری نگرشی می باشندا مدل مفهم می کمه در مطاب مه حاضمر پیشمنهاد شمده تمرکمز
بیشتری بر عناصر بکار ردته در مدل ردتار برنامه ریزی شده داردا متغیراایی نظیر نگرشاای دردی
و انجاراای اجتماعی درک شده از عناصری استند که تصمیمات و ایدهآلاما و نیمات ردتماری را
تحت تثییر قرار میداند و کنترل ردتاری درک شده نیز در ت انایی درد برای کنترل و تنظمی برومی
ردتاراا اامیت داردا با ابهام از این نظریه در این مطاب ه ایر این متغیراا روی شکاف بمین بماروری
ایدهآل و واق ی مطاب ه میش ندا اببته به بحاظ متغیر تبیینی و متغیر تابع این م ابه تفاوت اساسی بما
نظریه ردتار برنامه ریزی شده داردا در مدل ردتار برنامه ریزی نشده ایر قصد به عن ان متغیمر پمی
بین ردتار باروری بررسی میگرددا در حابی که در این مطاب ه متغیر قصد وارد ممدل نشمده اسمتا
امچنین در بح

نگرشاا دردگرایی ارزش درزند و نگرش به اشتغال زنان بما ابهمام از نظریمات

تئ ری انت ال دوم جم یتی و نظریه اشانگلر وارد مدل شده استا
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Sobotka and Beaujouan
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روش تحقیق
دادهاای این م ابه حاصل مطاب های پیمایشیم م ط ی است که با استفاده از پرسشنامۀ
ساوتیادته در سال  1395جمعآوری شده است محسنینژاد )1395ا جام ه آماری تح یق
زنان 15-49سابه دارای امسر شهر تبریز استند که براساس اطالعات سرشماری نف س و
مسکن  1390ت داد آناا  463395نفر میباشندا با استفاده از درم ل ک کران بر این اساس ت داد
 384زن  15-49سابه ازدواج کرده دارای امسربه عن ان حج نم نه انتخاب شدا با ت جه به
روش نم نه گیری تصاددی و شهای سیستماتیک چند مرحلهای و نیاز به دسترسی به اطالعات
بیشتر حج نم نه بیشتری ضرورت داشتا بذا با در نظر گردتن  Design effectبرابر با  1.2با
در نظر گردتن ازینه و زمان) حج نم نه  550نفر برآورد گردیدا
جدول  .1تعداد و نمونه تخصیص یافته به نسبت مناطق دهگانه شهرداری تبریز
مناطق  10گانه شهر

زنان متاهل

تعداد

تبریز

 15-49ساله

نمونه

1

منط ه یک

69002

81

14.8

2

منط ه دو

54822

64

11.7

زعفرانیه وبی صر آبرسان

3

منط ه سه

71605

84

15.4

منظریه اب ریحان قطران

4

منط ه چهار

100458

118

21.5

5

منط ه پنج

30358

35

6.5

باغمیشه آمربایجان مرزداران

6

منط ه ش

28684

33

6.1

بهار منج

7

منط ه افت

45450

52

9.6

شهرک اندیشه شهرک سهند

8

منط ه اشت

8234

10

1.7

تربیت بازار

9

منط ه نه

96

4

0.2

واوران

10

منط ه ده

57967

69

12.4

شمس تبریزی ارم منبع

466676

550

100

27

ردیف

جمع

درصد

محلههای انتخابی
ی سف آباد ایدهب سیالب ولیل آباد

آو نی استادج فری نصفراه
ک چهباغ
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با استفاده از روش نم نهگیری تخصی

متناسب با حج نم نه 1مطابق اطالعات سرشماری

سال  1390نم نهاایی متناسب با جم یت وان اراای ساکن در مناطق چندگانمه تبریمز انتخماب
شدندا براساس ت داد نم نه در نظر گردته شده برای امر منط مه ت مدادی از محمالت بمه اممراه
آدرس و ن شه شهری در اوتیار مح ق قرار گردتا بر روی ن شه ار محله بل کاا نیز مشمخ
ب د یکی از بل کاا که منط ه مسک نی ب د به طم ر تصماددی انتخماب شمد و سماس در جهمت
ع ربه اای ساعت سمت راست) حرکت نم ده و یمک در میمان منمازل دارای زن ازدواج کمرده
 15-49سابه دارای امسر که حاضر به مشارکت ب دند انتخاب و پرسشنامه به ص رت مصماحبه
حض ری تکمیل گردیدا در ص رت رسیدن به پایان بل ک باقی پرسشنامهاما در بلم ک سممت
راست تکمیل شدا
سنج

متغیراای تح یق که والصهای از آن در جدول  2من کس گردیده است) به شمرح

زیر ص رت گردتا در این مطاب ه متغیر وابسته شکاف بمین بماروری ایمدهآل و بماروری واق می
است که از اوتالف بین ت داد درزندان در حال حاضر زنده واق ی یا م ج د) با ت داد درزنمدان
دبخ اه یا ایدهآل به تب یت از کاسنل وال و م رگان  )2003محاسبه و متغیر شکاف به سه م بمه
برآورده شده 2بی

برآورده 3و ک برآورده 4طب هبندی شمده اسمتا م مادیر مثبمت مم ارد بمی

برآورده شده را نشان می داد و به این م نی اسمت کمه ت مداد درزنمدان واق می بیشمتر از ت مداد
مطل ب استا م ادیر منفی به م نی اینکه ت داد درزندان واق ی ک تمر از ت مداد دبخم اه اسمت و
م ادیر ک تر برآورده شده را نشان میدادا م دار صفر نیز م ارد برآورده شده را نشان میداد در
این حابت ادراد ترجیحات باروری و د را برآورده کرده و ت داد درزندان م ج د امان ت مدادی
است که آناا تمایل داشتندا
به منظ ر سنج

مفه م ارزش درزندان از مجم ع ش

گ یه و در سطح سنج

داصلهای

استفاده شده استا طیف نمرات در دامنهای بین حداقل  6کمترین میزان ارزش درزند ) و
حداکثر  30بیشترین میزان ارزش برای درزند) ن سان داردا برای سنج

نگرش به اشتغال زنان

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
)1 Probability Proportional to Size (PPS
2 Met
3 Overachieved
4 Underachieved
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از نُه گ یه در قابب طیف بیکرت استفاده شد پس از بررسی م دار آبفای اوبیه  )0/516و به
منظ ر دستیابی به پایایی قابل قب ل سه گ یه حذف گردید و م دار آبفا به  0/735رسید و
درنهایت نگرش نسبت به اشتغال زن در وارج از منزل براساس مجم ع نمرات ش
عملیاتی شدا حداقل امتیاز این شاو

گ یه

 6و حداکثر  30میباشدا

اندازهگیری انجار شبکه اجتماعی در وص ص ادزای

درزند براساس مجم ع نمرات پنج

گ یه با حداقل نمره  5و حداکثر نمره  25برای این شاو

) عملیاتی شدا انجار شبکه

اجتماع ی اشاره بر این دارد که یک درد در شبکه اجتماعی و د تحت تثییر اشخاص مت ددی
قرار دارد ا در این شرایط احتماالً ن ع عملکرد شخ

به میزان زیادی به و استهاای ادرادی

که نف م زیادی دارند و برای او ادراد مهمی استند بستگی و ااد داشتا
یک شاو

دیگر م رد استفاده در این مطاب ه کنترل درک شده باروری استا کنترل ردتاری

درک شده نشان میداد که تا چه اندازه یک درد احساس میکند انجام یا عدم انجام ردتار تحت
کنترل ارادی او قرار داردا اگر درد ع یده داشته باشد که منابع یا درصتاای انجام ردتاری را ندارد
احتماالً قصد ق ی برای انجام ردتار نخ ااد داشتا در این بررسی منظ ر از کنترل درک شده
باروری این است که پاسخگ تا چه حد اطمینان دارد که برای داشتن ت داد مطل ب درزندان

حق

انتخاب دارد است الل تصمی گیری) و تا چه حد نسبت به ع امل تسهیلکننده و م انع پی

روی

و د برای داشتن ت داد دبخ اه درزندان

آگاه است که در پژوا

حاضر ت انایی اعمال نظر و د

داشتن ت انایی مادی در اوتیار داشتن درصت الزم و مناسب ب دن شرایط برای داشتن ت داد
مطل ب درزند وض یت درآمد وض یت مابکیت مسک نی دسترسی به وسایل پیشگیری برای
سنج

کنترل درک شده باروری در نظر گردته شدا

متغیر دردگرایی براساس مجم ع نمرات حاصل از  6گ یه پنج درجهای از طیف بیکرت
اندازهگیری شده استا نمرات این شاو
و حداکثر 30گرای

در دامنهای بین حداقل  6عدم گرای

زیاد به دردگرایی) ن سان داردا

به دردگرایی)
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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
ویژگیهای
اجتماعی و
جمعیتی

ارزش فرزند

نگرش به
اشتغال

فشار شبکه
اجتماعی

کنترل درک
شده بر روی
داشتن فرزند

سؤال یا گویه

دامنه
نمرات

سن سن ازدواج ا دوره ازدواجی وض یت اشتغال درد محل سک نت
دردا

-

داشتن درزند بیشتر) م جب ایجاد دشاراای روحی و روانی وابدین
میش د ؛ درزند زیاد باع ایجاد دشار مابی بر وان اده میش د؛ درزند
بیشتر به درد وابدین میو رد و در آینده کمک ورج وابدین و د
استندا؛ ب د از داشتن درزند وابدین در ارتباط با زندگی اجتماعی شغل
و عالیق شخصی آزادی کمتری دارندا با اربار زایمان ت ان جسمی زنان
کمتر میش د؛ درزندم انگیزه بیشتری به من میداد تا بت ان کارم را بهتر
انجام دا .
زن نباید بیرون از منزل کار کند چ ن وظیفه اش وانهداری و تربیت
درزندان است برای تامین مخارج زندگی زنان ا باید به کاراای وارج
از منزل اشتغال داشته باشد زنان شاغل نسبت به زنان غیرشاغل برنامه
ریزی بهتری برای ساعات روزانه ارند مردان شاغل از ت انایی دکری
باالتری برو ردار استند و عملکرد بهتری دارند؛ زنان شاغل دارای درزند
م د یتاای شان در زمینه شغلی محدودتر است؛ زنانی که شاغل و
است الل مابی دارند میت انند برای تربیت درزندانشان نظر بداند و
تصمی بگیرندا
به ع یده و یشاوندان ت داد درزندان ک است؛ وان اده ش ارم مخابف
ک درزندی استند و اصرار دارند درزند دیگری) داشته باش ؛ مادر و
و ااران ا درزند بیشتری دارند و مرا به داشتن درزند بیشتری ترغیب
میکنند؛ امسرم تمایل دارد درزند بیشتری داشته باشی و مرا به داشتن
درزند ترغیب میکندا در دین سفارش زیادی به درزندآوری شده استا
ارزیابی داشتن شرایط برای درزندآوری و ب مت سط بد) مابکیت
منزل مسک نی ملکی مجانی ران و اجاره) درآمد باال مت سط پایین)
و است الل تصمی گیری در م رد ازینه کرد درآمد است الل در
تصمی گیری در ام ر زندگی و درزندآوری ارزیابی در وص ص دسترسی
به وسایل پیشگیری و تصمی گیری در شی ه کنترل باروری زیاد مت سط
و ک )ا

آبفای
کرونباخ
مممممم

6-30

0/720

6-30

0/74

5-25

0/69

8-24

0/71
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نوع متغیر

فردگرایی

پایگاه
اجتماعی
متغیر وابسته
ایدهآل
باروری
برآورده نشده

سنج

سؤال یا گویه
ادراد نباید امه عمرشان را صرف درزند آوری کنند بلکه و دشان ا نیاز
به زندگی دارند؛ بخاطر و است امسرم تصمی من برای درزندآوری
تغییر کرده است؛ دوست دارم از زندگی بذت ببرم و در کار و تحصیل
پیشردت کن ؛ کیفیت زندگی امسرم و درزندم بیشتر اامیت دارد و می-
و اا امه چیز برایشان مهیا کن ؛ پیشردت درزندان برای من
مهمترین ادف است؛ کار برای من از اوب یت باالیی برو ردار است و
حاضر نیست م ق یت شغلی و دم را بخاطر درزندان از دست بدا ا
منزبت شغلی پاسخگ تحصیالت پاسخگ تحصیالت امسر
درآمدمااانه وان اده مابکیت منزل مسک نی ماشین مستغالت گارگاه/
مغازه /شرکت درش دستباف ماشین ظرف ش یی مبلمان) م ام و
جایگاه اجتماعی باالا
ت داد درزندان در حال حاضر زنده – ت داد درزندان ایده آل
ت داد درزندان م ج د بیشتر از ایدهآل بی برآورده) ت داد درزندان
م ج د کمتر از ایدهآل ک برآورده) ت داد درزندان م ج د برابر با ت داد
ایدهآل برآورده شده)

دامنه
نمرات

آبفای
کرونباخ

6-30

0/67

-

مممممم

اسمی سه وجهی

ک ا رت ازدواج به این شرح ص رت گردتا در مطاب ات م ط ی این امکان وجم د

دارد که ادراد را برحسب سال ازدواج طب هبندی کنند که به عن ان ک ا رت ا دوره) ازدواجی
نامیده میش دا این متغیر از طریق سال ازدواج سنجیده ممیشم د و سمال ازدواج ادمراد کمه بمه
ص رت داصلهای میباشد به سه گروه ت سی شده استا جم یمت نم نمه درون سمه ک ام رت
ازدواجی شامل قبل از  1378شامل ازدواجاایی است تا ایمن دوره صم رت گردتمه اسمت ایمن
دوره دوره ای ب د که نرخ باروری باالی سمطح جانشمینی رسمیده بم د) ازدواج بمین سمالامای
 1379 -1389این دوره نرخ باروری امچنان زیر سطح جانشینی ب د وبی دارای ن سمان بم د و
یک ن سان کااشی ادزایشی را تجربه کرد) قرار میگیرند و ازدواجاای سال 1390-1395کمه بما
تغییر سیاست اای جم یتی و تش یق ادزای
باروری شهر تبریز انجام شده استا

باروری امراه ب د) این طب ه بندی با تمرکز بر نرخ
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به منظ ر سنج

پایگاه اقتصادی اجتماعی شاو

اای مختلفی نظیر ن ع شغل پاسمخگ و

امسر) سطح تحصیالت پاسخگ و امسر) میزان درآمد ماایانه پاسمخگ و امسمر) منمزل
مسک نی و ات مبیل واا م رد استفاده قرار گردتا جدول  3متغیراای م رد استفاده برای عملیماتی
نم دن شاو

طب ه اجتماعی را به امراه م ادیر حداقل حداکثر و ضرایب وزنی م رد اسمتفاده

برای ار کدام از متغیراا نشان میدادا در این پژوا

وض یت اشتغال پاسخگ و امسر با یک

س ال باز پرسیده شد و براساس رتبهبندی مشاغل در دامنهای بین  0تا  10ص رت گردتا سطح
تحصیالت پاسخگ و امسر به ص رت داصلهای و با س ال ت داد سالاای تحصیل رسمی دمرد
سنجیده شده و ساس در  6طب ه بیس اد ابتدایی راانمایی دبیرستان مت سمطه ودیمال ) دم
دیال و بیسانس و باالتر گروه بندی شده اسمتا متغیمر درآممد ماایانمه در سمطح ترتیبمی و بمه
ص رت  5طب ه سنجیده شده استا کمتراز  800ازار ت مان؛ اشت صد ازارت مان تا  999امزار
ت مان؛ یک میلی ن تا یک میلی ن  499ازارت مان؛ یک میلی ن و 500ت مان تا 2میلی ن و بماالتر از
دو میلی ن ت مانا نهایتا برای سنج

مابکیت اقالم در م رد دارا ب دن مابکیت اقالمی نظیر منزل

مسک نی ماشین مستغالت گارگاه/مغازه /شرکت ماشین ظرفش یی و ااا م رد پرسم

قمرار

گردته استا
جدول .3متغیرهای مورد استفاده در سنجش شاخص طبقه اجتماعی ()SES
حداقل )2

حداکثر )3

وزنی )4

8

2

0-16

2

2-18
0-15

ردیف

م دار

م دار

ضریب

نام متغیر )1

1

منزبت شغلی پاسخگ

0

2

منزبت شغلی امسر

1

9

3

تحصیالت پاسخگ

0

5

3

4

تحصیالت امسر

0

5

3

0-15

5

درآمدمااانه وان اده

1

5

4

5-20

6

مابکیت اقالم

0

8

2

0-16

-

-

-

7-100

مجم ع امتیازات شاو
طب ه اجتماعی

دامنه
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اعتبار 1پرسشنامه ص ری ب ده است؛ بدین ص رت که پرسشنامه طراحی شده قبل از تکمیمل
بر اساس نظر چند تن از اساتید صاحبنظر دانشگاه اصالح شده و به منظ ر کسب پایایی 2نیز با
انجام پی

آزم ن 3و تکمیل آن در نم نهای م دماتی و با انجام آبفای کرونباخ به اصمالح نهمایی

گ یهاا پرداوته شدا برای ت یین پایایی ابزاراای اندازهگیری از ضریب آبفمای کرونبماخ اسمتفاده
شده استا بهمنظ ر آزم ن مدل نظری در تحلیلاای دو متغیره از آزم ن کای اسک ئر و ضمریب
امبستگی استفاده شدا ایمر متغیرامای مسمت ل بطم ر امزممان و بما کنتمرل متغیرامای جم یتمی
اجتماعی در یک مدل چند متغیره نیز بررسی گردیدا از آنجا که متغیر تمابع سمه وجهمی بم د در
تحلیل چند متغیره رگرسی ن ب جستیک چندوجهی بکار گردته شدا

یافتهها
الف) سیمای نمونه تحقیق
جدول  4ت زیع نسبی پاسخگ یان براساس بروی ویژگیاای جم یتی و اجتماعی را نشان
میدادا امانط ر که در جدول مشااده میش د زنان م رد بررسی به افت گروه سنی ت سی
شدندا بیشترین درصد پاسخگ یان در گروه سنی  25-39سابه 68/9درصد) قرار دارندا کمترین
درصد پاسخگ یان نیز  5/1درصد) در گروه سنی  15-19سابه قرار داردا نزدیک به  40درصد
از پاسخگ یان در سنین  20-24سابگی ازدواج کردهاندا ا چنین  31/8درصد از پاسخگ یان در
انگام ازدواج 15-19سابه ب دهاندا کمترین درصد پاسخگ یان در سنین  30-34سابه با 3/4
درصد و کمتر از 15سال با  5/9درصد ازدواج کردهاندا میانگین سن ازدواج در بین پاسخگ یان
 21سابگی میباشدا

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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

طبقه

فراوانی

درصد

21

3/8

15-19

28

5/1

بیس اد

7/5

سال20
-24

47

8/6

ابتدایی

41

سال25
-29

104

18/8

سال30
-34

سطح

راانمایی

59

10/7

169

30/7

تحصیالت

دبیرستان مت سطه)

216

39/3

سال
35-39

106

19/4

62

11/3

40-44

53

9/5

بیسانس و باالتر

151

27/3

45-49

43

7/9

کمتر از  800ازار ت مان

71

12/9

کمتر از 15

32

5/9

 800ازار ت مان تا 999

86
86

15/6

سال15
-19

175

31/8

مانمیلی ن و
ازارت یک
یک میلی ن تا

147

26/7

سال20
-24

219

39/8

500ت مان
یک میلی499ن وازار
ازار ت مان

136

24/7

سال25
-29

102

18/2

تا دو میلی ن ت مان
بی از دو میلی ن ت مان

110

20/0

سال30
-35

22

3/4

91

16/55

سال
پایین

146

26/5

وص صی
دوبتی

58

10/55

مت سط

295

53/6

غیر شاغل وانه دار)

401

72/90

باال

109

19/9

جمع کل

550

100

د

درآمد

شاغل در بخ
وضعیت
اشتغال

دیال

ودماتی و

پاسخگویان

بیشترین درصد پاسخگ یان  41/5درصد) در سمنین  20-24سمابه  23/6درصمد در سمنین
 25-29سابه و  28درصد در سنین  15-19سابه درزند اول و د را به دنیما آوردنمدا حمدود 2/8
درصد در سنین زیر  15سال و حدود  7درصد در سنین باالی  30سال اوبین درزند وم د را بمه
دنیا آوردندا حدود  73درصد زنان در نم نه حاضمر غیمر شماغل و  27درصمد شماغل ب دنمدا از
مجم ع پاسخگ یان  11/3درصد تحصیالت ابتدایی و کمتر داشتند ضمن آن کمه  10/7درصمد
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دارای تحصیالت راانمایی  39/3درصد تحصیالت دبیرستان  11/3درصد دارای ممدرک دم
دیال و  27/3درصد دارای تحصیالت بیسانس و باالتر میباشمندا  53/6درصمد از پاسمخگ یان
مت لق به طب ه مت سط  36/5درصد مت لق به طب ه پایین و  19/9درصد به طب ه باال ت لق دارندا
جدول  5میانگین نمرات پاسخگ یان بر اساس مؤبفهاای نگرشی نشمان ممیدامدا میمانگین
نمره شاو

نگرش به اشتغال در نم نه م رد بررسی  21/67است و بیانگر این است کمه زنمان

نم نه نگرش مت ادبی نسبت به این شاو

دارندا در این شاو

کسانی که کمترین امتیاز را به

دست آوردهاند نگرش سنتی به اشتغال زنان دارند و پاسخگ یانی که بیشمترین امتیماز را داشمتند
م ادق اشتغال زنان استند و نگرش مدرنی به اشتغال زنان دارندا بات جه به نتایج به دسمت آممده
از نم نه  28/4درصد از زنان در نم نه حاضر نگرش مثبت به اشتغال زنان داشتند  61درصد از
زنان نیز مخابف اشتغال زنان ب دند و  56درصد دیدگاه بینابینی نسبت به م به اشتغال داشتندا
جدول  .5میانگین نمرات پاسخگویان بر اساس مؤلفههای نگرشی
ت داد

متغیر

دراوانی

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

میانگین نمره شماو

باال

مت سط

پایین

33/5

60/2

6/3

56/1

16/5
34/5

گ یه

ارزش درزنمد  18/56اسمت و نشمان ممیدامد داشمتن درزنمد ارزش

مت سطی برای زنان داردا یک س م از زنان برای درزندآوری ارزش بماالیی قایمل اسمتند و د مط
برای  6درصد از زنان در نم نه حاضر درزندآوری ارزش پمایینی داردا شماو

دشمار انجمار)

شبکه اجتماعی بیانگر این است که پاسخگ یان تا چه م دار در م رض دشاراای اطرادیان وم د

تعیینکنندههای شکاف بین تعداد فرزندان واقعی و ایدهآل در شهر تبریز 63

از جمله وان اده ش ار و و ااران و د در وصم ص درزنمدآوری اسمتندا کمتمرین امتیماز )5
نشان دانده این است که دشاری از س ی شبکه اجتماعی در رابطه با تصمیمات درزنمدآوری بمه
درد وارد نمیش دا بیشترین امتیاز که  25میباشد بیانگر تثییرپذیری و دشمار بماالی پاسمخگ از
س ی شبکه اجتماعی استا میانگین نمره دشار شبکه اجتماعی در نم نمه حاضمر  14/27اسمتا
نزدیک به یک س م از پاسخگ یان در م رض دشار کمی از شبکه اجتماعی ب دنمد و  22درصمد
اظهار داشتند دشار باالیی از شبکه و یشاوندی به آناا وارد استا در مجم ع نمره پاسمخگ یان
در این شاو
شاو

درحد مت سط رو به پایین میباشدا
دیگری که در این مطاب ه بررسی شده است دردگرایی می باشمد و بیمانگر ایمن

است چ در پاسخگ یان ااداف دردی وم د را بمه اامداف و اوب یمت امای گمروه بزرگتمر
وان اده و درزندان ترجیح می داندا این شاو
شاو

از  6گ یه تشکیل شده است میانگین ایمن

 11/19و در سطح پایین می باشدا بر این اساس درصد پایینی از ادراد  8/5درصد)

در م به دردگرایی باال قرار می گیرند  30درصد دردگرایی مت سمط و بماقی پاسمخگ یان در
رده پایین قرار می گیرندا
کنترل درک شده ردتار با متغیراایی امچ ن ارزیابی داشتن شرایط برای درزندآوری و ب
مت سط بد) است الل در تصمی گیری در ام ر زندگی و درزندآوری و قدرت تصممی گیمری در
شی ه کنترل بماروری زیماد مت سمط و کم ) و نظمایر آن طراحمی شمده اسمتا  41/8درصمد از
پاسخگ یان کنترل درک شده نسبتا باالیی بر روی درزندآوری دارنمدا  14/7درصمد کنتمرل درک
شده پایینی دارند و  43/5درصد نیز در م به مت سط قرار میگیرندا
میانگین ت داد درزندان ایدهآل از نظر وان اده پاسخگ  2/63میباشدا میانگین ت مداد ایمدهآل
درزند از نظر وان اده بر اساس سه سطح متغیر شکاف نیز بمرآورده شمده اسمت جمدول نتمایج
گزارش نشده است)ا میانگین ت داد درزندان ایده آل از نظر وان اده در ادرادی کمه در گمروه کم
برآورده قرار گردتند  2/79درزند؛ در ادرادی که در گروه بی

برآورده قرار دارند  2/70درزنمد و

در ادرادی که در گروه برآورده شده قرار دارند  2/44درزند استا
جدول  6ت زیع پاسخگ یان بر اساس ت داد درزندان م ج د ت داد درزندان ایمدهآل و شمکاف
باروری را نشان میدادا ت داد  85نفر 15/5درصد) از زنان ازدواج کرده بدون درزند ب دند که 24
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نفر از آنان بنا به اظهار و دشان نابارور ب دند  36/4درصد از زنان دارای یک درزنمد ب دنمدا 32/2
درصد از زنان دو درزند  16درصد سه درزند و بیشتر داشتندا میانگین ت داد درزندان م جم د زنمان
15-49سابه در نم نه حاضر  1/61میباشدا ت زیع دراوانمی پاسمخگ یان برحسمب ت مداد ایمدهآل
درزندان از عم میت ایدهآل دو درزند برای ار زن حکایت دارد که  57/8درصمد از کمل نم نمه را
شامل میش دا در مطاب ات زیادی در ایران انجمار دو درزنمدی نشمان داده شمده اسمتا از جملمه
میت ان به کاظمی پ ر  )1394عباسیش ازی و حسینی  )1388دروتن  )1389حسمینی و بگمی
 )1391وااا اشاره کردا پس از آن  19/5درصد  3درزند را ایدهآل دانسمتهانمدا 13/1درصمد ت مداد
ایدهآل درزند برایشان  4درزند ب دا 9/6درصد نیز تکدرزندی را ایدهآلترین حابت بمرای ومان اده
و د دانستهاندا در بررسی نم نه م ردی برای ایدهآل بیدرزندی مشااده نشدا در مجم ع میمانگین
ت داد درزندان ایدهآل در نم نه حاضر  2/37درزند میباشدا
جدول  .6توزیع پاسخگویان بر اساس تعداد فرزندان موجود ،ایدهآل و شکاف باروری
طبقه

فراوانی

درصد

متغیر

بدون درزند

85

15/5

 1درزند

200

36/4

 2درزند

177

32/2

سه درزند و بیشتر

88

15/9

بیدرزندی

0

0

 1درزند

53

9/6

 2درزند

318

57/8

سه درزند و بیشتر

179

32/6

ک برآورده )-

330

60/0

برآورده )0

164

29/8

56

10/2

ت داد درزندان م ج د

ت داد درزندان ایدهآل

(شکاف بین تعداد
فرزندان ایدهآل و موجود)

بی

برآورده )+
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م ادیر اوتالف بین باروری ایدهآل و ت داد درزندان م ج د نشان میداد که  59/6درصمد از
پاسخگ یان ت داد درزندان واق ی کمتمر از ت مداد درزنمدان ایمدهآل ممیباشمد کم بمرآورده )
29/8درصد از پاسخگ یان ت داد درزندان واق ی با ت داد درزندان ایدهآل برابر است برآورده) و
10/2درصد ت داد درزندان واق ی بیشتر از ت داد درزندان ایدهآل میباشد بی

برآورده)ا

ب) یافتههای دومتغیره
جدول  7ت زیع پاسخگ یان را بر حسب مشخصهاای اجتماعی به تفکیک وض یت تح یق
ایدهآلاای باروری شکاف باروری) نشان میدادا بر اساس میزان کای اسک ئر و سطح م نی
داری بین سن پاسخگ و شکاف باروری رابطه وج د داردا درصد قابل ت جهی از پاسخگ یان
در گروه سنی زیر  35سال ک برآورده استندا در گروه سنی  15–24سابه چ ن در ابتدای دوره
باروری و د استند و درصت زیادی برای تح ق ایدهآلاا دارند انتظار میرود در سالاای
آینده بسیاری از آناا به وض یت برآورده شده منت ل ش ندا در گروه سنی  24-34سابه نیز دو
س م زنان ک برآورده محس ب میش ندا باروری این گروه قابل ت جه است که با درنظرگردتن
این نکته که درصد باالتری از زنان را در نم نه به و د اوتصاص میداند چنانچه بت انند
باروری واق ی را به باروری ایده آل نزدیک کنند تثییر قابل ت جهی بر سطح باروری و ااند
داشتا علیرغ اینکه در گروه سنی زیر  35سال درصد باالیی از ادراد ک برآورده ب دند برای
گروه سنی باالی  35سال درصد ادرادی که ایدهآلاای آناا با باروری واق ی آناا برابر است
ادزای
زنان بی

یادته و  44درصد از زنان در این گروه سنی را شامل میش ندا اببته حدود 20درصد از
برآورده محس ب میش ند؛ به این م نی که ت داد درزندان به دنیا آورده آناا بیشتر از

ت داد دبخ اهشان ب ده استا
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جدول  .7توزیع پاسخگویان بر حسب مشخصههای اجتماعی جمعیتی و شکاف باروری
شکاف باروری
متغیرهای جمعیتی

سن

دراوانی

درصد

دراوانی

درصد

دراوانی

15-24

69

92/0

5

6/7

1

1/3

25-34

187

68/5

70

25/6

16

5/9

بزرگتر از

74

36/6

89

44/1

39

19/3

11-17

67

53/6

32

25/6

26

20/8

18-21

116

59/8

61

31/4

17

8/8

22-24

68

63/6

35

32/7

4

3/7

25-35

79

63/7

36

29/0

9

7/3

40

29/4

58

42/6

38

27/9

165

59/8

94

34/1

17

6/2

125

90/6

12

8/7

1

0/7

22

35/5

19

30/6

21

33/9

راانمایی

25

42/4

21

35/6

13

22/0

دبیرستان

136

63/0

72

33/3

8

3/7

40

64/5

16

25/8

6

9/7

107

70/9

36

23/8

8

5/3

پایین

75

51/4

50

34/2

21

14/4

مت سط

194

65/8

72

24/4

29

9/8

باال

61

56/0

42

38/5

6

5/5

سن در
اولین
ازدواج

قبل از
1378
کوهورت

-89

ازدواجی

1379
-95
1390
ابتدایی و
کمتر

تحصیالت

د

دیال
بیسانس
و باالتر

طبقه
اجتماعی

ک برآورده

درصد

35

سطح

برآورده

بی

برآورده

کای-

م نی

ضریب

اسک ئر

داری

کرامر

90/579

23/237

131/172

79/291

16/283

0/000

0/001

0/000

0/000

0/004

0/287

0/142

0/345

0/268

0/118
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بین سن در اوبین ازدواج و شکاف باروری نیز رابطه م نی داری وج د داردا ادمرادی کمه در
سنین پایین ازدواج میکنند و باروری و د را زودتر آغاز میکنند نسبت به کسانی کمه بماروری
و د را به سنین باالتر به ت یق انداوتند درصد ادراد بی
ادزای

برآورده بماالتر اسمت و بمرعکس بما

سن در اوبین ازدواج درصد ادراد ک برآورده ادزای

یادته اسمتا امچنمین رابطمه بمین

ک ا رت ازدواج و شکاف باروری نیز م نیدار میباشدا در ک ا رت ازدواج سمالامای قبمل از
 1378نسبت به ک ا رت اای ازدواجی اویر درصد باالیی از ادراد ت انستهاند بمه ب مد دبخم اه
و د برسندا
بین تحصیالت و شکاف بماروری نیمز رابطمه م نمی داری وجم د داردا در میمان زنمانی کمه
تحصیالت آناا د

دیال و بیسانس و باالتر است بمه ترتیمب 9/7درصمد و  5/3درصمد بمی

برآورده استند؛ اما  40درصد از زنان با تحصیالت ابتدایی بی

برآورده اسمتندا ایمن ادمراد کمه

دارای سطح س اد ابتدایی و راانمایی استند در سنین پایینتر ازدواج کرده و عمدتاً در ک ا رت
ازدواجی قبل از  1378قرار دارندا
بین طب ه اجتماعی پاسخگ یان و شکاف باروری نیز رابطه م نمی داری وجم د داردا در امر
سه طب ه بی

از نیمی از ادراد ک برآورده استندا اما تفماوتاما در بمی

بمرآورده قابمل ت جمه

استا 14درصد از ادرادی که در طب ه پایین قرار دارنمد بمی بمرآورده محسم ب ممیشم ند در
حابیکه در طب ات باال  5درصد بی

برآورده میباشندا اببته حجم بیشمتری از نم نمه در طب مه

مت سط قرار گردته از این رو درصد باالیی از ادمرادی کمه بمه بحماظ طب مه اجتمماعی در سمطح
مت سطی استند ک برآورده استندا ارت ا طب ه اجتماعی ی نی ادزای

سمطح تحصمیالت ارت ما

منزبت شغلی ارت ا سطح درآمد و منابع مابی و ایناا امه زمینهاای تغییر نگرشامای زنمان در
وص ص زمانبندی تشکیل وان اده و درزندآوری آشمنایی بما شمی هامای صمحیح پیشمگیری از
بارداری و دستیابی به امکاناتی برای ولق درصتاای اجتماعی و حتی پذیرش ن

اای جدیمد

را دراا میکندا در چنین شرایط تغییر در زمانبندی ازدواج و م ابید برای ایمن گمروه از ادمراد و
کاا

یادتن ت داد ایدهآل نسبت به ت داد واق ی مم رد انتظمار اسمتا از سم ی دیگمر آگماای و
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ت انایی زنان برای کنترل م یر بارداری زمینه را برای کماا

بمی

بمرآورده دمراا کمرده اسمت

اسکربک2008 1؛ میترا2004 2؛ ب کاس و میر 105: 1381؛ منص ریان و امکاران )134: 1385ا
ج) یافتههای تحلیل چندمتغیره
برای ارزیابی روابط م ج د بین متغیراا در قابب یک تحلیل چندمتغیره از رگرسی ن ب جستیک
چند وجهی استفاده شده استا در این تحلیل حابت برآورده شده متغیر شکاف که ت داد ایدهآل
درزندان برابر با ت داد درزندان م ج د است به عن ان گروه مرجع در نظر گردته شده استا با
ت جه به اینکه در تحلیل دو متغیّره متغیّراای ت داد مطل ب درزند در وان اده پاسخگ
تحصیالت سن ازدواج طب ه اجتماعی رابطه م نی داری را با متغیر شکاف باروری نشان دادند
از این رو در تحلیل چند متغیره به منظ ر ت یین مهمترین متغیراای ایرگذار بر شکاف باروری
این متغیراا به ص رت امزمان وارد مدل شدند جدول )8ا
با ت جه به اینکه ادف پی
حابت بی

بینی ع امل م یر بر احتمال شمکاف اسمت و شمکاف ممیت انمد

برآورده شده یا ک برآورده شده داشته باشد بنابراین گمروه مرجمع حابمت بمرآورده

شده است و در اینجا ادف این است که مشخ
یا نگرشی در کدام گروه از حابتاای شکاف بی

ش د ادراد با مشخصهاای مختلف جم یتمی و
برآورده یا ک برآورده) قرار میگیرندا

نتایج مدل تحلیل چند متغیره نشان می دامد نگمرش مثبمت بمه اشمتغال و سمن در اوبمین
ازدواج بط ر م نی داری ک برآورده شدن را پی

بینی می کنندا متغیر نگرش به اشتغال زنمان

نیز بط ر م نی داری احتمال قرار گردتن در گروه ک برآورده شده را پی
ادزای

نمره نگرش ادراد به اشتغال احتمال ک برآورده شده ادزای

بینمی ممی کنمدا بما

می یابد بمدین م نمی کمه

احتمال اینکه ادرادی که م اد ت بیشتری با اشتغال زنان دارند در گروه کم بمرآورده اما قمرار
گیرند بیشتر استا
متغیر سن در اوبین ازدواج نیز رابطه مثبت و م نی داری با متغیر تابع دارد و ار واحد ادمزای
در سن ازدواج احتمال ت لق درد را به گروه ک برآورده را با ضریب  1/12ادزای

میدادا

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 Skirbekk
2 Mitra
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مدل پی

بینی بی

برآورده شده نشان میداد متغیراای دشار شبکه اجتماعی کنترل درک

شده ردتار و سن در اوبین ازدواج بط ر م نی داری احتمال قرار گردتن پاسخگ در گروه بمی
بینی میکندا جهت تثییر متغیر کنترل درک شده ردتار روی این متغیر منفمی

برآورده شده را پی

است که نشان میداد ار چه قدر کنترل درک شده ردتار درد ادزای
درد در گروه بی

برآورده شده کاا

مییابد احتمال قرار گردتن

مییابدا

متغیر سن در اوبین ازدواج رابطه م نی دار و منفی با متغیر تابع دارد و م مدار نسمبت وطمر
0/885است که حاکی استیک واحد ادزای

در سن ازدواج احتمال ت لق دمرد را بمه گمروه بمی

برآورده را با ضریب  1/12کاا

میدادا متغیر دشار شبکه اجتماعی رابطه م نی دار و مثبتی بما

احتمال قرار گردتن در گروه بی

برآورده شده را نشان میدادا ادرادی که بما دشمار بیشمتری در

وص ص درزندآوری از س ی شبکه اجتماعی م اجه استند ردتار و د را مطابق بما انجارامای
گروه و شبکه مرجع میکنندا به نح ی که علی رغ ایدهآل کمتر ممکن است تحت تثییر پیاماما
و یا دشاراای گروه و یشاوندی و یا دوستان و وان اده ت مداد درزنمدانی کمه بمه دنیما آورده را
ادزای

داندا
جدول  .8پیش بینی احتمال شکاف میان تعداد فرزندان واقعی و ایدهآل با استفاده از رگرسیون
لوجستیک چند وجهی
کم برآورده
متغیرها

Exp
)(B

Sig

دردگرایی

1/057

0/352

دشار شبکه اجتماعی

1/066

0/228

ارزش درزند

1/063

0/318

کنترل درک شده ردتار

1/000

0/987

بیش برآورده

داصله اطمینان
Exp

1/141و
1/406
 0/919و
0/992
 0/943و
1/200
 0/973و
1/028

Exp
)(B

Sig

1/045

0/604

1/072

0/042

0/949

0/229

0/955

0/018

داصله اطمینان
Exp

 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
کم برآورده
متغیرها

Exp
)(B

Sig

ت داد ایدهآل درزند در وان اده

1/319

0/059

نگرش مثبت به اشتغال

1/115

0/001

سن در اوبین ازدواج

1/125

0/000

طب ه اجتماعی

1/004

0/591

بیش برآورده

داصله اطمینان

Exp
)(B

Sig

1/185

0/401

0/966

0/474

0/885

0/007

0/983

0/083

Exp

0/990و
1/758
 1/046و
1/190
 1/056و
1/188
 0/991و
1/017

داصله اطمینان
Exp

 0/797و
1/762
 0/877و
1/063
 0/810و
0/967
 0/964و
1/002

نسبت درست نمایی مرب ط 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 ت یین

در مجم ع ضریب ت یین مدل نشان میداد متغیراای مست ل تا چه میزان از واریانس متغیمر
وابسته را تبیین میکنندا م ادیر دو آماره برابر با  0/436و  0/365بدست آمده است و بدین م نما
است که مدل د

ت انسته  36تا  43درصد از تغییرات متغیر شکاف را تبیین کندا نتمایج آزمم ن

نسبت درست نمایی مرب ط به برازش مدل نیز نشان ممیدامد آمماره  -2LLبرابمر بما 745/285
م دارکای اسک یر برابر با  249/538و سطح م ناداری0/000میباشد که حاکی است برازش مدل
و ب استا

بحث و نتیجه گیری
این مطاب ه شکاف بین ت داد درزندان واق ی و ایده آل زنان در شهر تبریز و ع امل ت یینکننده
آن را م رد بررسی قرار دادا در ایمن مطاب ه شکاف با روری به عن ان متغیر وابسته متایر از
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م بفه اای نگرشی انجاری کنترل درک شده و متغیراای جم یتی اقتصادی و اجتماعی
درض شدا
نتایج مطاب ه حاکی از این است که شکاف زیادی بین ت داد درزندان واق ی و ایدهآل وجم د
دارد و این شکاف از ن ع ک برآورده میباشمدا ت ریبما  60درصمد از پاسمخگ یان کم بمرآورده
ت داد درزندان م ج د کمتر از ت داد ایدهآل) 30درصد از پاسخگ یان برآورده ت داد درزنمدان
م ج د برابر ت داد ایدهآل) و 10/4درصد بی

برآورده ت داد درزنمدان م جم د بمی

از ت مداد

ایده آل) استندا بنابراین نتایج مطاب ه دمرض عم میمت بیشمتر کم بمرآورده شمده را در شمرایط
باروری زیر سطح جانشینی تایید می کندا ایمن یادتمه امسم بما مطاب مه ک بم و اسمتیل 2011؛
پیترس ن  1995کاسنل وال و م رگان  )2003می باشدا با این حال تفاوت قابل ت جهی با مطاب ه
رازقی نصرآباد و میرزایی  )1391داردا در مطاب ه این مح ان نم نه تح یق زنان  35-44سمال
را شامل میشدا بنابراین اکثر آناا در سالاای پایانی حیات باروری و د ب ده و بماروری وم د
را کامل کرده ب دندا در این مطاب ه در استان اای ارمزگان و کهگیل یه و ب یراحمد درصد بمی
برآورده اا باال ب د و مهمترین عامل باال ب دن درصد بی

برآورده حماملگی ناو اسمته ناشمی از

شکست در استفاده از وسایل پیشگیری و باال ب دن ازینه درزندان گزارش شده استا از آنجا که
در این مطاب ه باروری ایدهآل در زمان تح یق مد نظر ب ده است از نظر این مح ان تاییر پذیری
ایدهآلاای باروری زنان از ایدهآلاای باروری پایین زمان حال  )1391محتمل استا
یادته اا در وص ص ت داد درزندان ایده آل از عم میمت ایمدهآل دو درزنمدی بمرای امر زن
حکایت دارد که  57/8درصد از کل نم نه را شامل میش دا در مطاب ات زیادی در ایران انجمار
دو درزندی نشان داده شده است از جمله میت ان به عباسیش ازی و عسکری ندوشمن )1384
حسممینی و عباسممیشمم ازی  )1388دممروتن  )1389حسممینی و بگممی  )1391دممروتن و
امکاران  )1393عسکریندوشن حسینی و کریمی  )1394کاظمی پم ر  )1394و ااا اشماره
کردا امچنین حدود  10درصد از زنان در این مطاب ه تمکدرزنمدی را بمه عنم ان ب مد ایمدهآل
وان اده مطرح کردندا در این مطاب ه امچنین مانند بسیاری تح ی ات دیگر حسینیچاووشمی و
امکاران1395؛ عسکری ندوشن و امکاران 1394؛ مدیری و رازقی نصرآباد )1394بمیدرزنمدی
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در ترجیحات باروری زنمان جایگماای نمدارد و در مطاب مه حاضمر نیمز مم ردی بمرای ایمدهآل
بیدرزندی مشااده نشدا
امچنین یادتهاا نشان داد شکاف بین باروری ایمدهآل و بماروری واق می در ک ام رتامای
ازدواجی  1380به ب د بی

از سایر ک ا رتاا استا اکثمر ایمن ادمراد انم ز بماروری وم د را

تکمیل ننم دهاند و اکثریت یا بدون درزند و یا تکدرزند استند از این رو شکاف بماروری ایمن
گروه ممکن است م قت باشد و در آینده درصدی باالیی از آناا درزند بیشتری به دنیا بیاورند و
باروری واق ی را به باروری ایده آل نزدیک کنندا با این حال رسیدن به ااداف بماروری مسمتلزم
درک از علل و ت یینکننده اای تاویر در باروری و یا حتی ت قف باروری و اتخام سیاستامایی
به منظ ر تسهیل شرایط درزندآوری زوجین ج ان میباشدا چنانچه زمینمهامای تح مق بماروری
ایدهآل و و استه زوجین دراا نشم د کماا

کم بمرآوردهاما و دسمتیابی بمه بماروری سمطح

جانشینی نیز امکانپذیر نخ ااد ب دا
از س ی دیگر در زنان باالی  40سال که عمدتا در ک ا رتاای ازدواجی دامه  60اسمتندا
بخشی از باال ب دن میزان بی

برآورده به دبیل تثییرپمذیری ایمدهآلامای دمردی از ایمدهآلاما و

انجاراای باروری در سطح جام ه استا در بستری که باروری به سمطح جانشمینی و یما کمتمر
میرسد ایدهآلاای باروری نیز با کمی اوتالف از سطح واق می نمرخ بماروری کماا
گلدستاین و امکاران )2003ا با این حال گروای از زنان نیز اظهار داشتند بی

ممییابمد

برآورده ناشمی

از حاملگی ناو استه ب ده کمه یما بمه دبیمل عمدم اسمتفاده از روش پیشمگیری و یما امزممان بما
بکارگیری روش باردار شده ب دند محسنینمژاد ) 1395ا بمر اسماس ایمن یادتمه و بما ت جمه بمه
گسترش ایده ب د ک چک وان اده پایین ب دن ت داد درزند ایدهآل و نداشمتن قصمد درزنمدآوری
بسیاری از زنان در سنین پایین زیر  20سال) و باال باالی  35سمال) پیشمنهاد ممیشم د اطمالع
رسانی و ارائه ودمات پیشگیری به این گروه از زنان برای زمانبندی حماملگیاما از برناممهامای
اوب یت دار بخ

سالمت و بهداشت باشدا

نتایج مطاب ه حاکی ب د که ادرادی که در سنین پایین ازدواج میکنند ت داد درزندانی که دارند
از ت داد دبخ اهشان باالتر استا این یادته با نتایج مطاب ه ایبزومی و امکماران  )2011رازقمی و

تعیینکنندههای شکاف بین تعداد فرزندان واقعی و ایدهآل در شهر تبریز 73

میرزایی  )1391امس میباشدا بر اساس این مطاب ات حماملگی ناو اسمته عاممل اساسمی بماال
ردتن بی

برآورده این گروه از زنان میباشدا بسمیاری از آناما در سمنین پمایین ت انمایی و یما

آمادگی پذیردتن ن

اای مادری را نداشته حتی به دبیمل نداشمتن آگماای از شمی هامای تنظمی

باروری و یا دسترسی به روشاای پیشگیری در داصله کممی درزنمدان دوم و سم م را بمه دنیما
میآورندا
یادته اای مطاب ه امچنین نشان داد ادرادی که در سنین باال ازدواج ممیکننمد و یما اینکمه در
سنین باالی  30سال درزندآوری و د را آغاز میکنند درصد ک برآورده بیشتر استا این گمروه
از زنان عمدتاً تحصیالت دانشگاای داشته متمایل به مشارکت اقتصمادی بم ده از ایمن رو سمن
ازدواج و یا درزندآوری باالتری دارندا ت ارض تحصیل کار و درزندآوری و تاییر آن بمر تماویر
درزندآوری و کاا

ت داد درزندان در مطاب ات پیشین نشان داده شده اسمت رازقمی نصمرآباد

علی مندگاری و محمدیپ ر ندوشن 1393؛ رازقی نصرآباد )1395ا عالوه بر مشمکالت ترکیمب
کار و درزندآوری ترس از ع ارض حاملگی در سنین باال عامل اساسی ب ده کمه آناما نت اننمد
تمایالت باروری و د را مح ق سمازندا بررسمی پیاممداای حماملگی در سمنین بماالی  35سمال
نیازمند مطاب ات جدیدتری استا به نظر میرسد سیاستامای ادزایشمی بماروری اویمر از یمک
طرف و اشداراای باروری در سنین باال تردیداا و یا س االتی را در مان ادراد ایجماد ممیکنمد
که چ در از بیماریاا و یا اوتالالت جسمی و مانی درزنمد ناشمی از سمن ممادر اسمتا برومی
مح ین به ت دیق درزندآوری ب د از سنین  40و  45سابگی در عصر حاضر اشاره داشمته ادمروز
 )1392و شی ع بروی بیماریاا حتی سنین زیر  35سال نیز بر گستره این تردیداا میادزایدا به
ارحال مشاوره بارداری به ادرادی که در سنین باال تمایل به بمارداری دارنمد و امچنمین تمدقیق
مشخصه اای ادرادی که بارداری در سنین باال برای آناا مخماطره آمیمز و اامد بم د ضمروری
استا
طبق نظریه ردتار برنامه ریزی شده آیزن  )1991ادرادی که در م رد ع امل تسهیل کننمده یما
م انع انجام یک ردتار به شناوت و آگاای دست یادتهاند و در و د ت انایی کنترل این ع اممل را
میبییند و یا ابزار م رد نظر را در دست دارند بهتر میت اننمد ردتارامای وم د را برناممه ریمزی
کنندا در مطاب ه حاضر ت انایی اعمال نظر و د داشتن ت انایی مادی در اوتیمار داشمتن درصمت
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الزم و مناسب ب دن شرایط مسکن بمرای داشمتن ت مداد مطلم ب درزنمد دسترسمی بمه وسمایل
پیشگیری را به عن ان آیت اای سنج

کنترل درک شده بماروری در نظمر گردتمه شمدا ادمزای

کنترل درک شده باروری احتمال قرار گردتن درد در گروه بی
مدل ت یینکنندهاای بی

برآورده را کاا

میدادا

برآورده نشان داد ادرادی که بیشتر تحت تثییر دشاراا و انجاراای

شبکه اجتماعی استند و از شبکه اجتماعی اطراف و د بیشتر تثییر میپذیرند احتممال بیشمتری
وج د دارد که ت داد درزندان م ج د آناا باالتر از ت داد دبخ اهشان باشدا ایمن یادتمه نیمز تمثییر
انجار شبکه اجتماعی بر ردتار به عن ان یکی از اب اد اساسی نظریه ردتمار برناممه ریمزی شمده را
تثیید میکندا نتایج در پژوا اای پیشین نیز م رد تثیید قمرار گردتمه اسمتا در مطاب مه رازقمی
نصرآباد و میرزایی  )1391ادرادی که ت داد درزنمدان م ج دشمان بماالتر از ت مداد ایمدهآلشمان
میباشد به تثییر اطرادیان و تاکید آناا بر درزندآوری بیشتر و به ویژه تمرجیح جنسمیتی بمه نفمع
درزندان پسر اشاره میکنندا
نتایج نشان داد میزان دردگرایمی در نم نمه حاضمر در شمهر تبریمز پمایین اسمتا در واقمع
بروالف نظریه انت ال دوم جم یتی بستها 1995؛ وندکا  ) 1987کمه بمه تغییمرات ارزشمی و
نگرشی و ادزای

دردگرایی در بستر کاا

باروری تاکید می کند در این مطاب ه پاسمخگ یان

م اد ت کمی با گ یه اایی که منادع دردی را به منادع جم ی ارجحیمت ممی دامد داشمتندا در
مطاب ات پیشین نظیر شاه آبادی و دیگران  ) 1392میزان دردگرایی پایین ب د اما در مطاب اتی
که بر ج انان و یا ادراد در شرف ازدواج تمرکز داشتند میزان دردگرایی در حد مت سط اسمت
علیزاده و بهروان 1387؛ م یددر و وسروشاای ) 1389ا ایمن شماو
روی پی

تمثییر م نمی داری را

بینی متغیر شکاف نشان ندادا اببته تفاوت در گ یه امای بمه کمار ردتمه در شماو

دردگرایی نیز ممکن است دبیل این تفاوت باشدا بهر حال استفاده از گ یه اای استاندارد برای
اندازه گیری این شاو

می ت اند تص یر دقیق تری از میزان دردگرایی و رابطه آن با ردتاراما

و ایدهآلاا ی باروری ارائه دادا
در این مطاب ه تالش شد با داده اای یمک مطاب مه عرضمی و م ط می م ضم ع شمکاف بمین
باروری ایده آل و واق ی بررسی ش دا گرچه چارچ ب نظری پیشنهاد شمده بخشمی از تغییمرات

تعیینکنندههای شکاف بین تعداد فرزندان واقعی و ایدهآل در شهر تبریز 75

شکاف باروری را تبیین کرد با این حال این مطاب ه با چند محدودیت اساسی م اجه ب دا بمرای
شکاف الزم است که ما به دادهاای نسلی از کسانی که بماروریشمان را کاممل کمردهانمد

سنج

دسترسی داشته باشی ا به عبارتی از ادراد در م رد ت داد درزندان دبخ اهشان س ال ش د و مجدداً
در پایان دوره باروری در م رد ت داد درزندانشان س ال ش د تا مشخ

ش د کمه شمکاف میمان

این دو چ در استا با این گ نه دادهاای ط بی میت ان نشان داد که چگ نه درک ادراد به سممت
ااداف درزندآوری در ط ل زمان تغییر کرده است و چه کسانی در ت داد دبخم اه درزنمدانشمان
یابت ب دند رازقی نصرآباد و میرزایی )1391ا در مطاب مات م ط می ت مداد درزنمدان م جم د و
ت داد ایدهآل پرسیده می ش د با این حال ت داد درزندان م جم د تجربمه ردتمار بماروری واق می
گذشته را نشان میداد و م ایسه آن با ت داد ایدهآل در زمان حال نتایج را با تم رش اممراه ممی
کندا ازاینرو نمی ت ان ردتاری که مرب ط به گذشته اسمت را بما نگمرش د لمی سمنجیدا بنمابراین
استفاده از این س االت برای سنج

شکاف با محدودیتاایی روبرو است و در تفسیر نتایج بما

این دو متغیر باید با احتیاط ردتار کرد چرا که با این دو متغیر نیز نمی ت ان بط ر دقیق شکاف را
سنجیدا پیشنهاد میش د مانند سایر تح ی ات باروری در دیگرکش راا در کش ر ما نیز مطاب ات
ط بی در این زمینه انجام پذیرد این گ نه مطاب ات نه تنها برای شناوت اب اد مختلف ردتارامای
باروری امچنین برای درک بهتر تغییرات در ح زه وان اده مؤیر و ضروری استا

منابع


ادروز غالم لی )1392ا ازدواج در آئینه سن زیستی و روانی و درزندآوری ب د از  45سابگی؛
نگاای دراتر از باوراای کلیشهای م ابه ارائه شده در نهمین نشست اندیشهورزی مرکز ابگ ی
اسالمی ایرانی پیشردتا



باقری آرزو س ادتی مهسا و حجیه بی بی رازقی نصرآباد )1395ا "م ردی و کاربرد مدل دروتی

کارت برای طب هبندی ت داد درزندان ایدهآل زنان  49-15سابه استان سمنان"ا نامه انجمن
جمعیتشناسی ،بهار و تابستان 1393ا شماره 111-77 :17ا
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بهروان حسین علیزاده اعظ

)1386ا" بررسی دردگرایی و ع امل مؤیر بر آن در بین دانشج یان

دانشگاه دردوسی مشهد" مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی
مشهد سال چهارم شماره 1-26 :2


حسینی حات و بالل بگی )1391ا "درانگ و درزندآوری :بررسی تمایالت باروری زنان کرد شهر
مهاباد" مطالعات راهبردی زنان ،سال  15شماره 121-161 :58ا



حسینی حات و محمد جالل عباسیش ازی )1388ا "تغییرات اندیشهای و تثییر آن بر ردتار و
ایدهآلاای باروری زنان کرد و ترک" پژوهش زنان دوره  7شماره 55 – 84 :2ا



حسینیچاووشی میمنت عباسیش ازی محمدجالل و حجیهبیبی رازقی نصرآباد )1395ا
تحوالت باروری و بهداشت باروری در ایران ،در عباسیشوازی و همکاران :بررسی تحوالت و
وضعیت جمعیت در جمهوری اسالمی ایران تهران :م سسه مطاب ات و مدیریت جامع و
تخصصی جم یت کش را



رازقی نصرآباد حجیه بیبی و محمد میرزایی )1391ا "شکاف بین شمار درزندان م ج د و ایدهآل

در استاناای منتخب سمنان کهگیل یه و ب یر احمد و ارمزگان" نامه انجمن جمعیتشناسی
ایران دوره افت شماره 149-176 :13ا انتشار اردیبهشت )1393ا


رازقی نصرآباد حجیه بی بی علی مندگاری ملیحه و علی محمدی پ ر ندوشن )1394ا “بررسی
ت ارض کار -وان اده و رابطه آن با باروری زنان شاغل” نامه انجمن جمعیتشناسی ایرانا
شماره165-193: 19ا انتشار بهار )1396ا



رازقی نصرآباد حجیهبیبی )1395ا "چگ نگی تاییرگذاری تحصیالت بر تثویر در درزندآوری؛
مطاب ه کیفی در بین دانشج یان دانشگاهاای تهران"ا راهبرد اجتماعی فرهنگی شماره -191:20
167ا



شاه آبادی زارا سرایی حسن و دریده ولج آبادی درااانی )1392ا "ن

دردگرایی در قصد

باروری زنان در شرف ازدواج) مطاب ه م ردی شهرستان نیشاب ر)" نامه انجمن جمعیتشناسی
ایران .دوره  8شماره 54-29: 16


عباسی ش ازی محمدجالل و عباس عسکری ندوشن )1384ا "تغییرات وان اده و کاا
در ایران؛ مطاب ه م ردی استان یزد" نامه علوم اجتماعی شماره  75-35 : 25ا

باروری
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عباسیش ازی محمد جالل و حسینیچاوشی میمنتا )1392ا تح الت باروری در ایران در چهار
داه اویر :کاربرد و ارزیابی روش درزندان و د در برآورد باروری با استفاده از دادهاای سرشماری
 1385 1375 1365و 1390ا پژواشکده آمار مرکز آمار ایران تهرانا



عباسیش ازی محمد جالل و س ید وانی )1395ا "ناامنی اقتصادی و باروری :مطاب ه م ردی زنان
دارای امسر شهرستان سنندج" نامه انجمن جمعیتشناسی بهار و تابستان 1393ا شماره :17
37-76ا



عسکریندوشن عباس حسینی حات و حامد کریمی )1394ا "بررسی تطبی ی ع امل ت یینکننده
ایدهآلاای باروری زنان کرد شاغل و غیرشاغل شهر سنندج" مطالعات راهبردی زنان دوره 17
شماره 45-83 :67



دروتن ی

ب )1388ا "زمینهاای درانگی تح الت جم یتشناوتی با اشاراتی به انت ال باروری

در ایران" مطالعات فرهنگی و ارتباطات شماره 91-110 :14ا


دروتن ی

ب س یدی مدنی سید محسن عسکری ندوشن عباس و ربابه اشکاران )1393ا "

ابگ اا و ت یینکنندهاای ترجیح جنسیتی در شهرستان نکا استان مازندران" نامه انجمن
جمعیتشناسی بهار و تابستان 1393ا شماره 163-189 :17ا


کاظمیپ ر شهال و امکاران )1394ا بررسی نحوه نگرش جوانان در آستانه ازدواج و زنان
همسردار  15-49ساله نسبت به فرزندآوری و شناخت عوامل اقتصادی فرهنگی موثر بر آن
پزواشکده آمارا



ب کاس دی ید و پاول میر  )1381ا درآمدی بر مطالعات جمعیتی ترجمهی حسین محم دیان
تهران دانشگاه



تهران.

محسنی نژاد زینب )1395ا مطاب ه شکاف بین ایدهآل و ردتار باروری زنان  15-49سابه شهر
تبریز پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده عل م اجتماعی دانشگاه



یزد.

مدیری داطمه و حجیه بی بی رازقی نصرآباد )1395ا" بررسی رابطه دینداری و قصد باروری در
شهر تهران" نامه انجمن جمعیتشناسی ایرانا دوره دا شماره 128-163 :20ا



م یددر س ید و حبیب صب ری وسروشاای )1389ا "بررسی میزان دردگرایی درزندان در وان
پژوهشنامه علوم اجتماعی سال چهارم شماره 93-110 :4ا

اده"

1396  بهار و تابستان، شماره بیستم و سوم، سال دوازدهم، نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران78
زنان امسردار به

) "ترجیحات جنسی و گرای1385 منص ریان محمدکری و اعظ و شن یس



 مطاب ه م ردی شهر تهران" مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ویژه:ردتار باروری
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