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چکیده
فرزندآوری پدیده مهمی در حرکات جمعیتی و محور توسعه پایدار برای کشورهایی که سطح جانشینی پایینی دارند ،محسوب میشود  .هدف
این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تمایل به فرزندآوری با روش تحقیق پیمایشی می باشد  .بر اساس اندیشه استرلین و نظریه های
هابرماس  ،گالرک و استارک چارچوب تئوری ساخته شد  .جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان واقع در گروه سنی 54تا 54سال شهر
جهرم می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  083نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند  .داده های الزم با روش نمونه گیری
خوشه ای چند مرحله ای تصادفی جمع آوری شد  .روایی سواالت با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و با تحلیل عاملی تعیین اعتبار گردید و
سپس با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی ارتباط هر یک از متغیرها با تمایل به فرزندآوری سنجش و تجزیه و تحلیل شد .در
آزمون همبستگی پیرسو ن بین متغیرهای مستقل از جمله جامعه پذیری جنسیتی  ،مشکالت فرزندپروری  ،مشارکت اجتماعی  ،دسترسی
به مواد غذایی و دینداری با تمایل به فرزندآوری رابطه ی معناداری وجود دارد  .بر اساس داده های رگرسیونی متغیرهایی چون جامعه پذیری
جنسیتی  ،تعداد فرزند مطلوب  ،مشارکت گروهی  ،بعد پیامدی دینداری دارای تاثیر بر تمایل به فرزندآوری هستند.
واژگان کلیدی  :تمایل به فرزندآوری ،جامعه پذیری جنسیتی ،مشارکت اجتماعی  ،دینداری ،مشکالت فرزندپروری.
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مقدمه

اغلب کشورهای توسعه يافته يا در حال توسعه با افزايش روند شهرنشینی با کاهش نرخ موالید تا سطح جايگزينی و حتی پايین تر از
آن مواجه شده اند  .ايران نیز از جمله کشورهايی میباشد که در دو دهه اخیر دچار افت شديد در نرخ باروری گرديده و روند پیری
جمعیت در آينده  ،آهنگ خود را به صدا در آورده است .رشد شتابان جمعیت خصوصاً در کشورهای در حال توسعه در دهه های
گذشته ،تحوالت و دگرگونیهای در حال حاضر برای فرزندآوری ايجاد کرده است .
فرزندآوری پديده مهم ی در حرکات جمعیتی و محور توسعه پايدار برای کشورهايی که سطح جانشینی پايینی دارند ،محسوب
میشود .هر چند فرزندآوری و تولد ظاهراً امر سادهای به نظر میرسد اما مساله پیچیده ای است که عوامل کمی و کیفی متعددی بر
آن مترتب است .آگاهی از تمايل به فرزندآوری بین زنان و مردان متاهل و عوامل موثر بر اين پديده  ،شناخت قابل توجهی در جريان
تحوالت جمعیتی بوجود خواهد آورد (بربیان .) 36-35 :3136،بعالوه با شناخت مجموعه عوامل اثرگذار تدوين برنامهها و
سیاستگذاريهای کالن را تحت الشعاع قرار میدهد .لذا عدم شناخت اين مهم تحوالت نامطلوب جمعیتی پديد میآورد که مستقیماً
بر بخشهای سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی اثرگذار می باشد و منجر به عدم تعادل اجتماعی میگردد .
بازار تبلیغات ،قوانین سخت و تبصره های گوناگون در راستای افزايش جمعیت گرم است و نخبگان سیاسی و سیاستمداران با اتخاذ
تصمیماتی در پی روند افزايش جمعیت می باشند .کارگزاران نظام سیاسی سالمندی زود هنگام جمعیتی و افزايش بار تکفل و کاهش
جمعیت فعال در آينده قطعی می دانند و الزام در افزايش جمعیت از نظر آنها مبرهن است .قاعدتا برخوردی علمی و به دور از سلیقه
گرايی اهل انديشه را بر آن می دارد تا موضوع را به شیوه علمی بررسی کنند و ماحصل آن به جامعه علمی ارزانی دارند  .زيرا
عمدهترين داليل توجه روزافزون به اين پديده استفاده گسترده در تدوين برنامهها و سیاستگذاری کالن جامعه است .
کاهش سطح مرگ و میر و ثبات نسبی فرزندآوری پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای کمتر توسعه يافته با افزايش سريع و بی
سابقه جمعیت همراه بود و به دنبال آن سیاستهای تحديد جمعیتی برای مقابله با افزايش جمعیت در سطح جهانی و ملی اتخاذ شد .در
چند دهه اخیر فرزندآوری در بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله ايران سیر نزولی داشته و حتی در تعدادی از اين کشورها به
سطح جانشینی نزديک شده و در بعضی از کشورها به زير سطح جانشینی رسیده است .بنابراين نگرانیهای شديدی درخصوص افزايش
جمعیت و پیامدهای منفی آن کاهش يافته اما دغدغه اساسی که در دوره دوم گذار جمعیتی به جای افزايش جمعیت اهمیت مضاعف
يافته ،ترکیب سنی است و پیامدهای آن برای سیاستگذاران و برنامه ريزان قابل مالحظه می باشد (سرايی . )333 :3131 ،
ب دون ترديد کاهش سريع باروری همراه با بهبود شرايط زيست و افزايش امید به زندگی در ايران در دهههای آينده به تغییرات سريع
ساختارهای سنی و ساخوردگی جمعیت میانجامد .در حال حاضر جامعه ايران در مرحله انتقال ساختار سنی از جوانی به سالخوردگی
است .فزونی سرعت رشد جمعیت سالمندان در دهه های آينده موجب افزايش بار تکفل و گسترش نیازهای سالمندان گرديده است.
آمارها نشان میدهد که در سال  3196در بیشتر استانهای کشور میزان باروری کل در حد زير سطح جانشینی بوده است.

"طبق اعالم بانک جهانی نرخ رشد جمعیت ايران از سال  5652به زير يک درصد خواهد رسید" و "بانک جهانی تخمین می زند
رشد جمعیت ايران طی سالهای 5636تا  5634به  3/29درصد کاهش يابد  .افزون بر اين رشد جمعیت طی سالهای  5632تا  5639نیز
به  3/15درصد طی سالهای  5656تا  5654به  3/31درصد کاهش خواهد يافت" (کالنتری و ديگران . )32 :3139 ،
بنابراين میزان فرزند آوری در ايران در همه گروههای سنی با نوعی کاهش محسوس همراه است .بطوريکه برخی زوجین جوان
ترجیح میدهند فرزند آوری را ديرتر آغاز کنند و برخی زنان متاهل بین موالیدشان فاصله میگذارند و زنان مسنتر فرزند آوری
خود را متوقف می سازند .حال سئواالتی به ذهن متبادر می شود که علیرغم تمايل واقعی انسان به داشتن فرزند چه عواملی زمینهساز
کاهش فرزندآوری در جامعه ايران شده است؟ يا چه عواملی بر تمايل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل اثرگذار است؟
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بدون ترديد هرگونه اقدام جهت ممانعت از کاهش فرزند آوری در میان خانوادهها مستلزم بررسی تمايالت فرزندآوری زنان و مردان
متاهل و عوامل تعیینکننده آن است .همواره شناخت زمینههای تمايل به فرزندآوری میتواند ضمن آگاهی خانواده ها و بويژه زنان
که قدرت باروری دارند مهم ارزيابی شود  .فرزندآوری که ناشی از عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است در رابطه عمیق با
آگاهیها و نگرشهای زنان و مردان به مسئله فرزندآوری میباشد .آنچه که محقق را بر آن داشته تا اين موضوع را انتخاب و به بررسی
بپردازد  ،کاهش فرزندآوری است که به عمده ترين مسئله اجتماعی ايران از سوی مسئولین سیاسی مبدل شده و بسیاری از نخبگان
سیاسی و اجتماعی به شدت پیرامون اين موضوع بحث میکنند هرچند انتقاداتی از طرف برخی از جمعیت شناسان بر اين پديده می
شود .بطوريکه برخی از جمعیتشناسان م عتقدند که به دلیل وجود پسران و دختران جوان و آماده ازدواج کاهش موالید موقتی و به
سطح زير جايگزينی فرو نخواهد کاست بلکه اگر شرايط مناسب برای ازدواج جوانان از جمله اشتغال ،مسکن مهیا شود بدون هیچ
تبلیغ و تشويقی موج جديد و فراوانی از جمعیت بوجود خواهد آمد و مشکل جمعیتی حل خواهد شد .
ساختار سنی جامعه با توجه به کاهش موالید در حال تغییر به سالمندی است و به تدريج بار تکفل افزايش می يابد و با کاهش جمعیت
فعال و مولد بر فرايند توسعه اجتماعی ـ اقتصادی جامعه اثر می گذارد  .همچنین مسائل متعدد درمانی ،اقتصادی و مسائل خاص
سالخوردگی فزونی می يابد  ،لذا توجه به اين مسئله و مطالعه با رويکرد جامعه شناسی مهم ارزيابی میشود.
بنابراين اهداف اساسی مورد نظر در اين مقاله در بعد نظری دستیابی به تئوری ترکیبی است که البته تحقق آن دشوار و در بعد عینی
و کاربردی از نتايج پژوهش می توان با شناسايی دقیق و علمی عوامل بازدارنده کاهش فرزندآوری را در بین زنان و مردان متاهل
شهر جهرم شناسايی کرد و مورد تجزيه و تحلیل قرار داد و بدين ترتیب با شیوه ای علمی مسئله را بررسی نمود.
از آنجا که در سالهای اخیر افزايش موالید به عنوان برنامه سیاستمداران شناخته شده بعضاً تحقیقاتی در کشور صورت گرفته که به
برخی از آنها در اينجا اشاره می شود .
پژوهشی توسط کالنتری و همکاران ( ،) 3139با عنوان بررسی جامعه شناختی گرايش به فرزندآوری و برخی عوامل مرتبط با آن در
شهر تبريز انجام شده است  .نتايج حاکی از آن بود که بین گرايش به فرزندآوری و متغیر مشارکت اجتماعی رابطه معنادار مثبت
وجود داشت و بین گرايش به فرزندآوری و پذيرش اجتماعی رابطه خطی معناداری احتساب نشد .طبق نتايج اين تحقیق بین گرايش
به فرزندآوری و گرايش دينی همبستگی معناداری مشاهده گرديد .يعنی افرادی که دارای گرايش دينی بااليی بودند عالقهمندی
بیشتری به فرزندآوری داشتند و با توجه به يافتهها بین گرايش به فرزندآوری و منافع اقتصادی رابطه معکوس وجود دارد .يعنی
هرچقدر والدين بیشتر به دنبال منافع اقتصادی خود بودند به همان میزان از گرايش آنها به فرزندآوری کاسته می شد(کالنتری و
همکاران . )3139،
همچنین تحقیقاتی در کشورهای خارجی نیز صورت گرفته که به تحقیقات توگانده در اينجا اشاره می شود  .توگانده ( ،)3993به
بررسی تأثیر اشتغال زنان بر باروری در مناطق شهری نیجريه پرداخته است وی اين بحث را به میان می آورد که به دو دلیل اشتغال
زنان تأ ثیر منفی مداومی را روی باروری در آفريقا آنطور که در کشورهای پیشرفته دارد ،ندارد .اول آنکه سازمان گسترده خانواده
در آفريقا مادران را برای پرورش فرزندان متعددی مهیا می کند .دوم آنکه با وجود ساختار پدر ساالر اکثر جوامع آفريقايی  ،زنان
تمايل کمتری به گفت و گو در مورد اتخاذ تصمیماتی راجع به تعداد فرزندان دارند .زيرا اين امر تابعی از خواسته مردان و ترغیب
خانواده شوهر می باشد (توگانده 3993،؛ ؛ به نقل از شیری و بیداريان.)90:3133،
چارچوب نظری

در پژوهش حاضر مفهوم اساسی گرايش به فرزندآوری با تئوريهای مختلفی قابلیت بررسی را دارد  .هر چند تا کنون تئوری ها و
مدل های گوناگونی در زمینه فرزندآوری و عوامل موثر بر آن ارائه شده است  .اما هرکدام از اين نظريه ها از ديدگاه خاص خود به
موضوع نگريسته و به تبیین تغیرات باروری و فرزندآوری پرداخته اند  .بنابراين ارائه تصويری روشن از موضوع مورد بحث در قالب
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روايتی منسجم تحت عنوان چارچوب تئوری کاری بسیار دشوار می باشد و بايستی در يک جمع بندی مناسب سهم هريک از
ديدگاهها در بازنمايی واقعیتها نشان داده شود .
جامعه شناسان در دو سطح خرد و کالن به بررسی پديده باروری پرداخته اند .در ديدگاه کالن عوامل فرهنگی  ،محیطی – اجتماعی،
سیاسی  ،مذهبی و اقتصادی را بر باروری موثر می دانند  .در سطح خرد نیز به انگیزه های شخصی ،سلیقه ها ،نگرش های افراد و طرز
تلقی افراد اهمیت می دهند .
جامع ه شناسان بر اين باورند که هر اندازه کشورها در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر حرکت کنند و گام به پیش نهند بیشتر
انگیزه ها و سلیقه های فردی است که رفتارهای باروری را تحت تاثیر قرار می دهد .بر عکس در جوامع توسعه نیافته و عقب افتاده
بیشتر سیستم کلی حاکم بر جامعه نهادها و مقررات است که به باروری جهت میدهد .بحث درمورد عوامل انگیزشی محور اصلی
اکثر ديدگاه هايی است که از طريق مدل های جامعه شناختی سعی در تبیین پديده باروری دارند .زيرا باروری صرفا يک پديده
فیزيکی نیست و ذهنیات و تفکرات فردی در آن نقش مهمی ايفا میکنند ( حسینی .)22:3133،
از بین تئوريهای متعددی که در زمینه فرزندآوری ارائه شده تئوريهای اقتصادی و اجتماعی فرزندآوری در اين تحقیق مورد تدقیق
قرار گرفت و انديشه استرلین برای تبین متغییر وابسته با عنوان تمايل به فرزندآوری مبنا محسوب شده است .
صاحب نظران تئوری اقتصادی – اجتماعی فرزند آوری  ،بر اين باورند که جهت تبیین باروری بايد ترکیبی از عوامل اجتماعی را به
کار گرفت .استرلین از برجسته ترين نظريه پردازانی است که با استفاده از تئوريهايی اقتصادی فرزندآوری در صدد تبیین اين رويکرد
می باشد که به تئوری عرضه و تقا ضا شهرت يافته است  .اساس تئوری اين است که سطح باروری در يک جامعه به وسیله انتخابهای
که توسط زوجین در زمینه فرهنگی و خانوادگیشان صورت میگیرد  ،بستگی دارد  .والدين سعی می کنند تا تعادلی را بین قابلیت
عرضه فرزند يعنی توان فیزيکی زاد و ولد زنان و تقاضا برای بچه که همان شمار کودکان زنده ايده آل است برقرار نمايند (ويکز3993،
 ،394:به نقل از حسینی  .)25 :3133بر اساس اين نظريه چنانچه فرزند به عنوان کاال در نظر گرفته شود ارزش های اقتصادی  ،اجتماعی
و فرهنگی موجود در جامعه در تعیین شمار مطلوب فرزندان نقش تعیین کننده دارد .در اين ارتباط دو متغیر حائز اهمیت است ،اوال
مخارج فرزندان که جنبه اقتصادی دارد و دوم تمايالت ذهنی والدين که در ارتباط با مجموعه ای از عوامل اجتماعی  -فرهنگی و
روانی همراه می باشد ( همان).
استرلین نظر خود را بر مبنای اين اصل استوار کرد که نرخ موالید  ،لزوماً انعکاسی از سطوح دارايی اقتصادی نیست بلکه به سطوحی
مربوط است که شخص به آن عادت کرده است  .استرلین متصور است که استاندارد زندگی فرد و تجربه آن در اواخر دوران کودکی
 ،مبنايی است که بر اساس آن فرصتهای خود را به عنوان يک بزرگسال ارزيابی می کند  .اگر فرد به سادگی بتواند درآمدش را به
عنوان يک بزرگسال در ارتباط با سطح اواخر دوره کودکی  ،افزايش دهد  ،بنابر اين عالقه مند به ازدواج سريع و داشتن چند فرزند
خواهد بود  .به واقع استرلین عواملی که بر افراد در موقعیتی که بزرگسالی را آغاز می کنند و از مزايايی بهره مند می شوند يا بی بهره
باقی می مانند را در رابطه با چرخه های شغلی و واکنش های جمعیتی به اين چرخه ها  ،جست و جو می کند  .در جامعه ای که دولت
محدوديتی ايجاد نمی کند و مشاغل با مدت طوالنی (  32سال )دوام دارد  ،احتماالً زمینه مهاجرت افراد به داخل  ،ازدواج و بچه دار
شدن است  .اين احتمال در اين حالت به متغیر جمعیتی ديگر يعنی ساخت سنی بستگی دارد  .بطوريکه اگر نسبت افراد جوان در
جامعه کم باشد  ،رقابت شغلی سختی در جريان خواهد بود و ابقاء سطح زندگی برای افراد مشکل خواهد بود در نتیجه آنها کمتر
ازدواج خواهند کرد  .کم و ي ا زياد بودن نسبت جوانان  ،حاصل نوسانات نرخ موالید است که اين خود تحت تأثیر الگوی ازدواج
افراد و بچه دار شدن آنها قرار دارد.
بنابر اين استرلین مدلی از جامعه ارائه می دهد که در آن تغییر جمعیتی و تغییر اقتصادی رابطه ای دو سويه دارند .که يکی منجر به
تغییر ديگ ری می شود و اين مدل ،نوعی يکسو نگری در مورد طبقه متوسط دارد .بطوريکه وضعیت افراد پايین نردبان اقتصادی که
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محرومیت نسبی در مورد آنها کاربردی ندارد  ،مشخص نیست  .محرومیت نسبی بدان علت برای آنها بی معنی است که اين طبقه تا
کنون دارايی کمی داشته اند  .میل ( )3343در اين مورد معتقد است که استرلین از اهمیت طبقه اجتماعی  ،به عنوان عمل مستقل در
رفتار جمعیتی  ،غفلت ورزيده است  .فرضیه استرلین مستقیماً قابل تحقیق است اما فقدان حمايت تجربی ممکن است اين حقیقت را
آشکار کند که وی سنگ بنايی برای يک تئوری پی ريزی کرده تا اينکه تئوری ساخته باشد  .ايده چرخه بازخورد جمعیتی که محور
تفکر استرلین است ضروری بوده و او تأکید می کند که اندازه کهولت نسبی  ،عاملی است که ممکن است در بعضی از انواع تغییرات
اجتماعی اثر بگذارد  .اما اين که چرخه ها بتوانند نوسانات باروری را تبیین کنند معلوم و مشخص نیست (ويکز.)31:3995،
هر چند نظريه اقتصادی هم باروری و علت تغییر فوايد فرزندان را در طی فرايند توسعه مطرح می کند .اما لبن اشتاين نیز متذکر می
شود که تقاضا برای بچه دار شدن صرفاً به خاطر خود بچه به هنگام افزايش درآمد سرانه اتفاق میافتد .فايده اين بچه ها به عنوان منبع
امنیت درآمدی در دوران سالخوردگی والدين هر دو کاهش می يابد و از طرف ديگر هزينه مستقیم هر بچه افزايش میيابد چرا که
فرزندان افزايش درآمد خانواده را در جهت ترفیع خود استفاده میکنند و به عبارتی آنچه که اقتصاد دانان از آن به عنوان بچه های با
کیفیت باال ياد می کنند مطرح می شود .به عبارتی در اين رويکرد افزايش موالید با سطح درآمد سرانه جامعه و هزينه های فرزندآوری
رابطه دارد.
بنابراين کاهش موالید بر اساس انديشه استرلین تحت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی است و رفتار باروری خانواده ها متاثر از رفتار
اقتصادی آنها می باشد و بر عرضه و تقاضا و هزينه های تنظیم خانواده تاکید دارد  .تغییرات ساختاری در اقتصاد  ،افزايش تقاضا برای
مهارتها و تخصصها  ،افزايش مصرف کاالها و مواردی نظیر آن  ،ارزش کودکان را در جامعه تغییر داده است.
به زعم استرلین تغییرات ساختاری در اقتصاد  ،افزايش تقاضا برای مهارت ها و تخصص ها  ،میزان در دسترس بودن کاالهای مصرفی
و مواردی نظیر آن ارزش کودکان را در جامعه تغییر می دهد  .رويکرد استرلین با نگاه ابزاری به فرزندآوری است زيرا اين تئوری
فرزند را به عنوان کاالی مصرفی در نظر می گیرد که تصاحب آن مستلزم صرف پول و زمان از سوی والدين است .همانطوری که
خانواده ها در مورد گزينش يک کاال تصمیم می گیرند در مورد داشتن فرزند نیز تصمیم گیری می کنند  .بنابراين تمايل به فرزندآوری
در حال حاضر تابعی از عقالنیت اقتصادی است و بعالوه تابعی از شرايط اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی جامعه در حال حاضر می
باشد که اين مسئله مهمترين نقاط ضعف انديشه استرلین را نمايان می کند  .علیرغم وجود ضعف دستگاه تئوری استرلین انديشه وی
سهم اساسی در شناسايی قواعد حاکم بر رفتار باروری در درون خانواده ها دارد .بعضی از اقتصاد دانان پذيرفته اند که بخشی از
ناکامی بسیاری از الگوهای تجربی در چارچوب رويکرد انتخاب عقالنی  ،متأثر از غفلت اين ديدگاه از ارزش های اساسی و نقش
آنها در شکل دهی به رفتار است( اوچس و روت .)123:3939
بر اساس اين قاعده متغییرهای مستقلی همانند مشارکت اجتماعی ،مدگرايی ،دينداری  ،جامعه پذيری جنسیتی و مشکالت
فرزندپروری به عنوان عوامل اجتماعی در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند.
در انديشه استرلین مقوله فرهنگی و ارزشها ی اجتماعی نیز مورد تاکید قرار گرفته و دين نیز يکی از اساسی ترين مباحث فرهنگی که
خود بر ساير مقوله های فرهنگی اثر گذار است مورد تدقیق قرار می گیرد.
دين در هر جامعه با آموزه های خود ،در زمینه عدم استفاده از وسايل جلوگیری از حاملگی ،ممنوع و حرام بودن سقط جنین و از
طرفی ارزش داشتن فرزند زياد که به پیروان خود القاء میکند بر میزان فرزندآوری تاثیر گذار است  .همین موضوع محقق را بر آن
داشت تا دينداری را با ابعاد چهارگانه اعتقادی  ،مناسکی  ،پیامدی و عاطفی با توجه به تئوری گالک و استارک مورد بررسی قرار
دهد  .سنجش اين ابعاد با اين پیش فرض که بر باروری موثر می باشد مورد توجه قرار گرفته است  .دينداری و ابعاد آن بیانگر
موضوعی است که مر دم عموما با درک شیوه های مختلفی از مقدسات و با توسل به آن  ،خود را مذهبی تلقی می کنند  ،می باشد .
گالک و استارک عقیده دارند  ،به رغم آنکه اديان جهانی  ،در جزئیات بسیار متفاوتند اما دارای حوزه های کلی هستند که دينداری
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در آن حوزه ها يا به عبارت بهتر ابعاد آن  ،جلوه گر می شود ( بوورول  . )11:3999 ،دين اسالم نیز در مواقع خاص ترغیب به فرزند
آوری را جزيی از آموزه های دينی برای پیروان خود خواهد داشت و بنا به نظر بسیاری از جمعیت شناسان عامل دين در گرايش به
فرزندآوری نقش عمده دارد.
بطوريکه گلدشايدر همبستگی بین وابس تگی مذهبی و باروری را مهم ارزيابی می کند و از عبارت الهیات ويژه شده بهره می گیرد و
معتقد است که باروری متفاوت گروههای مذهبی داللت بر متفاوت بودن آموزه های دينی آنها می باشد( چمی  )2:3933به زعم
گلدشايدر با فرض الهیات ويژه شده تاثیر گذاری بر باروری جزء الينفک مذهب به شمار می رود  .می توان با ناديده گرفتن فاکتورها
و عوامل اقتصادی و اجتماعی به تاثیر گذاری مذهب بر باروری پی برد (باهاگات و ديگران  . )433:5662البته گلدشايدر معتقد است
که با استراتژيهای تحلیل می بايست با کنترل ويژگی های اقتصادی – اجتماعی اهمیت ايدئولوژيهای مذهبی مورد ارزيابی قرار گیرد
( لوکاس و میر .)333:3133
به هرحال دينداری نه تنها بر فرزندآوری بلکه بر ساختارهای فرهنگی  ،اقتصادی و اجتماعی اثر گذار می باشد  .بنابراين به عنوان
متغییر قابل تامل در فرزندآوری مورد توجه است  .بسیاری در ارتباط با دينداری تئوريهای مختلفی ارائه کرده اند اما در اينجا به دلیل
اينکه ابعاد خاصی مد نظر می باشد ترجیحا از مدل دينداری کالک و استارک بهره گرفته شده است  .لذا در اين مقاله ابعاد دينداری
اعتقادی  ،مناسکی  ،پیامدی و عاطفی ملحوظ شده است.
يکی ديگر از عوامل اجتماعی که استرلین آن را تمايالت ذهنی والدين و در مجموعه ای از عوامل اجتماعی  -فرهنگی و روانی برای
فرزندآوری همراه می داند شايد بتوان جامعه پذيری جنسیتی را مطرح کرد  .امروزه با گسترش پديده فمینستی و با توجه به رواج بی
حد و حصر رسانه های جمعی زنان و مردان رويکرد متفاوتی نسبت به نقش زن در مقايسه با جوامع سنتی بوجود آمده است  .در
رويکرد سنتی زنان را موجود صرفا مادر و با ويژگی زايش و مراقبت از فرزند و خانه دار می شناختند  .اما اکنون زنان با فعالیت در
عرصه های اجتماعی و اقتصادی وضعیتی متفاوت پیدا کرده اند که تغییر رويکرد مردان نیز نسبت به اين قاعده غیر قابل انکار می
باشد  .با اين توصیف نگاه مردان و زنان به وضعیت جنسیتی و يا به عبارتی چگونگی اجتماعی شدن جنسیتی نقش مهمی در فرزندآوری
ايجاد می کند که به عنوان يکی از متغییرهای مستقل مد نظر می باشد .
جامعهپذيری جنسیتی نگرش افراد را د ر باره رفتار جنسی تحت تاثیر قرار می دهد و در اين ارتباط  ،ديدگاه های جامعه پذيری و
گرايش های نقش ،معتقدند که رفتار و نقش مناسب برای مردان و زنان تا حدی به آموزه هايی بر می گردد که در طول فرايند جامعه
پذيری داشته اند  .در اين باره  ،می توان نقش های جنسیت را به عنوان رفتارهای مورد انتظار  ،نگرش ها  ،وظايف و رجحانهايی که
که يک اجتماع به هر جنس نسبت می دهد  ،تعريف کرد  .بنابراين عوامل جامعه پذيری نقش مهمی در انتقال باورهای قالبی جنسیتی
به عهده دارند (گرت. ) 44-49 : 3136 ،
بخشی از قدرت تصمیم گیری در خانواده در جوامع به کارکرد نقش های سنتی جنس مذکر و مؤنث برمی گردد  .به اعتقاد ريتزر در
چنین جامعه ای  ،از زنان انتظار می رود که نسبت به مردان نقش مطیع را بازی کنند  .البته تا حدی در چنین شرايطی زنان نقش جنسی
سنتی پايگاه مطیع بودن را می پذيرند  .اين امر حتی در قلمرو انتخاب تعدد فرزند توسط مردان بدون در نظر گرفتن توانايی زنان وجود
دارد  .در شرايط کنونی اين پايگاه مطیع بودن در اکثر زوج ها در حال تغییر است و ايده ی برابر طلبانه در امر ازدواج رواج يافته است
 .خود آگاهی برای زنان درباره نقش های زناشويی شکل گرفته و انتظارات نقش های زناشويی نیز در اين امور تغییر داده است که
اين آگاهیها بر باروری و تعدد فرزند موثر می باشد  .هر چند فرزندآوری ويژگی بیولوژيکی زنان می باشد اما تعدد زايش بستگی به
شناخت جايگاه خود و فعالیت در عرصه اجتماعی دارد .
اما در جهان معاصر که به دوران گذار جوامع از سنتی به مدرن مشهور است  ،تحوالتی در ساختارهای کهن جوامع پديد آورده است
 .بطوريکه عقايد و نگرش های متفاوتی را نسبت به گذشته خلق کرده و اين امر به باز تعريف هويت انسانی و اجتماعی زنان و مردان
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منتهی می شود  .از پیامدهای اين مسئله  ،پرسش برانگیز شدن ساختارها و ارزشهايی است که تبعیض و نابرابری جنسیتی بین زنان و
مردان را بديهی میشمارد  .نابرابریهايی که روزگاری ذاتی و طبیعی تلقی میشد  ،پايگاه خود را در ذهن و فکر زنان از دست داده
و مشروعیت آن ،حتی در دور افتادهترين نقاط در حال فرو ريختن است .اين خود آگاهی نه تنها در امور مربوط به فعالیتهای اجتماعی
بلکه درباره نقشهای زناشويی نیز بوجود آمده است  .بطوريکه انتظارات نقش های زناشويی نیز در اين امور تغییر يافته است (صحرائیان
 )40-42: 3139،که اين آگاهیها بر فرزندآوری و تعدد آن موثر می باشد .
بر اين اساس تغییر نگاه به وضعیت زنان در جامعه چه از سوی مردان و چه از سوی زنان شايد يکی از اساسیترين محور کاهش موالید
باشد  .زيرا با ورود زنان به عرصه اجتماعی و تغییر جايگاهشان به لحاظ فرهنگی ،تحصیلی  ،اقتصادی و بعضاً سیاسی در جامعه ايران
با کنترل زايش متعدد و خارج از عقال نیت موثر واقع شده است  .اين نوع جامعه پذيری بر تصمیمات فرزندآوری نقش مهمی دارد
زيرا امروزه تصمیم برای امر فرزندآوری عالوه بر توجه به قاعده فیزيولوژيک به امر عقالنی و گفتمانی والدين نیز مربوط می باشد .
يکی ديگر از عوامل اجتماعی که می تواند بر فرزندآوری موثر باشد و به عنوان عوامل فرهنگی مورد توجه در رويکرد استرلین قابل
بازسای است ،تمايالت به مد است که به عنوان يکی از متغییرهای مستقل قابل بررسی می باشد  ،زيرا مد بخشی از ساليق فردی را
می سازد .
بدون ترديد مدگرايی بین جوانان امروز کشور که قطعا زوجین امروز و آينده را تشکیل می دهند رواج يافته است .مدگرايی در
حوزه شخصی اعم از آرايش و پیرايش  ،وضعیت بدن  ،نوع پوشش  ،نوع استفاده از امکانات و لوازم منزل همگی بیانگر گرايشی در
جوانان است که بر میزان زايش و تعدد فرزندان اثر گذار خواهد بود  .شايد اين قضیه را بتوان به دو صورت تحلیل کرد يکی حفظ
وضعیت ظاهر و دومی دستیابی به آرمانهای مد که هر روزه تغییر می يابد .
مدگرايی پديد ه غیر قابل انکار امروز جامعه می باشد که با توجه به نظريه بورديو مد میدان قدرتی است که تصمیمات شخصی خود
را بر کسانی که وارد آن می شوند تحمیل می کند  .مد و مدگرايی می تواند به عنوان يک نوع سرمايه نمادين در عرصه فعالیت های
اجتماعی مطرح شود  .به عبارتی از ديدگاه بورديو پرستیژ  ،غرور و افتخار  ،جزو گونه های سرمايه نمادين قرار دارند که از منظری
می توانند با مد گرايی ارتباط تنگا تنگی داشته باشند و به صورت متقابل بر يکديگر تاثیر بگذارند  .چرا که در نوع تفکر امروزی مد
و مدل های روز می توانند باعث پرستیژ  ،غرور و افتخار اشخاص شود و به دنبال آن در متمايز کردن جايگاه اجتماعی آنها نقش
بسزايی داشته باشد  .اما بورديو مفهومی ديگر را نیز در عرصه اجتماعی به چالش می کشد که می تواند ارتباط ويژه ای با مد و
مدگرای داشته باشد و آن سلیقه است  .بورديو معتقد است که سلیقه امری اجتماعی است و سلیقه به حیثیت اجتماعی و جايگاه افراد
در جامعه بستگی دارد  .به همین جهت نگاه طراحان مد و مدگرايی بیشتر به سلیقه طبقات باال و مرفه جامعه معطوف خواهد بود و
کاهش فرزند آوری نه تنها خود می تواند به عنوان مد در زمانی مطرح شود اين امر با توجه به طبقات اجتماعی مورد توجه می باشد
 .ژست بدنی و نوع پوشش و آرايش بويژه برای زنان امری است که می تواند بر باروری و زايش موثر واقع شود .
با توجه به نظريه بورديو تمايل به فرزندآوری بر اساس مد و سلیقه قابل تبیین می باشد  .امروزه مدگرايی بويژه بین زنان در کاهش
فرزندآوری می تواند به عنوان يک عامل مطرح شود زيرا مد ارتباط مستقیمی با نگاه زنان دارد .شايد اين قضیه را بتوان به دو صورت
تحلیل کرد يکی حفظ وضعیت ظاهر و دومی دستیابی به آرمانهای مد که هر روزه تغییر می يابد  .قابل ذکر است که مدگرايی با
رويکرد زيمل رابطه مستقیمی با زنان دارد  .از ديدگاه او در تغییر به سوی مدرنیته  ،شکوفايی و تحرک از زنان سلب شد و اين امر
باعث شد تا اين تنوع  ،شکوفايی را در پديده مد جست و جو کنند و به همین خاطر هم هست که سرعت تغییرات مد در کاالهای
مربوط به زنان بیش از کاالهای مربوط به مردان است (دهقانی .)42:3193،بدون ترديد زنان جامعه ايران با توجه به تمايل به انواعی
از مدها میدان و سلیقه هايی برای خود اعم از تیپ باربی در نظر گرفته اند که بر باروری و فرزند آوری موثر می باشد .
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يکی ديگر از عوامل موثر بر تمايل به باروری مشارکت اجتماعی است که در اينجا به عنوان يکی از متغییرهای مستقل مورد تدقیق
قرار می گیرد  .امروز با توجه به گوناگونیهای فرهنگی و وجود افکار و اعمال متعدد زمینه از هم گسیختگی اجتماعی را رقم میزند
که مدرنیته برای پیشگیری از اين انهدام اجتماعی مشارکت جويی را محور گفتمان خود قرار می دهد .بسیاری از انديشمندان معتقدند
حضور زنان در عرصه های اجتماعی و مشارکت سیاسی و فعالیتهای گروهی آنان را از وظیفه اصلی يعنی زايش و تربیت فرزندان
دور ساخته است  .مردان نیز با مشارکت فعال مجال کمتری برای تامین مخارج متزايد فرزندان می بابند و به تدريج تمايل به فرزندآوری
کاهش می يابد  .بطوريکه لیپست متذکر می شود زنانی که ازدواج کرده اند و به عنوان زن خانه دار و مادر به مراقبت از فرزند می
پردازند فرصت کمتری برای مشارکتهای سیاسی دارند  .پس زنان عموماً  ،کمتر نقش فعالی در سیاست ايفا می کنند ؛ زيرا فعالیت
هايشان بیشتر به امور خانه محدود شده است (لیپست و همکاران .)399:3914،بدين سان پديده مشارکت اجتماعی به عنوان سکه ای
دورويه است که بر باروری می تواند موثر واقع شود زيرا از يک طرف مشارکت اجتماعی بويژه برای زنان فرصت چند زايی و تربیت
فرزندان بیشتر را از خانواده می گیرد و اوقات زنان و مردان به امور فراغتی  ،مشارکتها در انجمنهای مردم نهاد  ،مشارکت سیاسی
باعث ايجاد آگاهیهای از نوع مدرن می شود که خود به خود بر تصمیم سازی برای تعداد فرزند اثر گذار می باشد  .از طرف ديگر
مشارکت زنان قدرت چانهزنی را در امورات مختلف مهیا می کند که بويژه بر سر موضوع فرزند آوری ديگر زنان به عنوان موجودات
منفعل و مطیع شوهر نیستند و می توانند در تعدد زايی و داشتن فرزندان متعدد از نظر شوهر رويگردانی کنند و يا به يک مفاهمه دو
جانبه بر سر تعدد فرزند به تصمیم گیری نهايی برسند که به واقع اين دو روی سکه در حوزه خانوادگی و روابط خصوصی بین زن و
شوهر اتفاق می افتد  .اما در حوزه اجتماع نیز بايستی در سطح سیاستگذاريها عوامل تعیین شده نقش رسیدن به يک تفاهم دو جانبه
به گفته هابرماس باشد .
برای هابرماس مسأله آزادی و تبادل اطالعات و ارزشها و فارغ بودن گستره عمومی از سیطره دارای اهمیت است  .وی وجود تضادها
 ،تعارضات و بحران هويت ناشی از عدم آزادی و عدم مشارکت حقیقی مردم در تعیین سرنوشت خود می داند و الزمه رفع نابرابريها
و تعارضات  ،دستیابی به اجماعی عمومی و کنش اجتماعی عام با سازگاری و يگانگی افراد بر سر باورها و ارزشها می باشد  .همسويی
ساختارهای اقتصادی  ،سیاسی  ،فرهنگی و تشکیل اجتماع عام با آزادی و بدور از سلطه برای انجام گفتگويی آزادانه و خردمندانه و
مشارکت عملی و نظری افراد در حوزه عمومی است (عبدالهی  . )310 :3112 ،زيرا اصل اساسی حوزه عمومی آن است که افراد
بدون اين که تابع اجبار باشند آزادانه به طرح ديدگاه های خود بپردازند و افکار و عقايد خصوصی و درونی خود را علنی کنند .
وقتی موضوع اين بحث ها  ،سیاست ها و عملکردهای دولت و يا قوانین و قواعد امور ناظر بر جامعه باشد  ،حوزه عمومی سیاسی و
اجتماعی شکل می گیرد  .وی در تعريف حوزه عمومی معتقد است حوزه عمومی قلمرويی از زندگی اجتماعی است که در آن هر
عاملی که بتواند افکار را به هم نزديک سازد مجال شکل گیری می يابد.
شايد پديده فرزندآوری نیز يکی از مباحثی باشد که اکنون موضوع مورد بحث در محافل عمومی و اجتماعی است  .برای اينکه
والدين برای فرزندآوری هماهنگ با سیاستهای ابالغی از سوی دولتمردان شوند و تعداد فرزندان را با زايش مکرر افزايش دهند ،
اين مقوله با اجبار و سیاستهای تنبیهی مقدور نخواهد بود و درست به صورت معکوس عمل خواهد شد  .به عبارتی با رويکرد هابرماس
مفاهمه نهايی ترين نوع همراهی با سیاستهای افزايش جمعیت می باشد .
مشکالت فرزند پروری يکی از عوامل و متغییر مستقل می باشد که نگرش والدين در مراقبت و نگهداری از کودکان  ،نگرانیها از
آينده فرزندان و مسائل خاص تربیتی و تامین هزينه های آنان را مورد بررسی قرار میدهد  .به زعم استرلین هزينه های مراقبت از
فرزندان رويگردانی خانواده از تعدد فرزند را رقم زده است .
متغیر ديگری که در اين تحقیق مد نظر می باشد وضعیت اقتصادی زوجین می باشد که نقش مهمی در تمايل به باروری دارد  .زيرا
والدينی که از نظر اقتصادی شرايط نامطلوبی دارند قطعا نمی خواهند با ورود عضو جديد به نام فرزند که پر مخارج هم هست موافقت

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل 921 /

کنند  .با توجه به شرايط اقتصادی موجود در جامعه که بر خانواده ها و سفره آنان تورم و رکود حاکم است فرزندآوری با هزينه های
اصلی و جانبی برای خانواده ها مقرون به صرفه نمی باشد .
بنابراين در اين پژوهش با رويکرد استرلین در تمايل به فرزندآوری به عنوان متغییر وابسته و مشکالت فرزند پروری  ،مدگرايی ،
دينداری  ،جامعه پذيری جنسیتی و مشارکت اجتماعی بررسی شده است.
روش شناسی

تلفیق رويکرد نظری و تجربی برای شناخت علل موثر بر فرزندآوری بهترين گزينه می باشد  .در اين تحقیق از روش اسنادی در
تنظیم چارچوب تئوری و عمدتا از روش پیمايشی در جهت آزمون فرضیات بهره گرفته شده است  .ابزار جمع آوری اطالعات
پرسشنامه است که سئواالت پرسشنامه عمد تا محقق ساخته و بر اساس طیف لیکرت و بعضا از تحقیقات مشابه استفاده گرديد  .شیوه
اجرای پرسشنامه در تحقیق حاضر از نوع حضوری و واحد تحلیل فرد و محل اجرای آن شهر جهرم می باشد .
جامعه آماری مردان و زنان متاهل واقع در گروه سنی  52تا  42ساله شهر جهرم می باشد که بر اساس داده های سرشماری سال 3196
تقريبا تعداد  15190نفر است و با استفاده از فرمول کوکران  136نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند  .قابل ذکر است که تعداد
 196پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی توزيع شد  .بدين ترتیب ابتدا شهر به پنج منطقه جغرافیايی(
شمال  ،جنوب  ،شرق  ،غرب و مرکز ) تقسیم شده که برای هر منطقه  30نفر در نظر گرفته شد  .برای هر منطقه يک خیابان اصلی بر
حسب تصادف انتخاب و سپس دو خیابان فرعی و برای هر خیابان سه کوچه فرعی و اصلی بر حسب تصادف انتخاب شدند و پس از
آن خانه هايی که پال ک رقم آخر آنها فرد بود پرسشنامه را در صورت داشتن افراد در گروه سنی  52تا  42ساله متاهل توزيع و پس
از تکمیل پرشنامه  ،پرسشنامه ها جمع آوری شد و با حذف پرسشنامه های مخدوش داده ها مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
اعتبار و پایایی سئواالت

در پیش آزمون  26نفر از افراد در جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب و پرسشنامه ابتدايی اجرا شد و سپس برای تعیین
پايايی از آلفای کرونباخ و برای اعتبار سنجی از اعتبار صوری و تحلیل عاملی استفاده شد که در جدول ذيل ارائه می شود.
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یافته ها

مهمترين يافته ها و نتايج توصیفی بدين شرح می باشد :
-

تعداد شاغلین بیشتر از تعداد غیرشاغلین می باشد و دلیل عمده آن الزام داشتن شغل برای تشکیل خانواده است زيرا ضامن
استقالل و تأمین مخارج زندگیشان میباشد  .بنابراين از آنجا که جامعه هدف بايستی متأهل باشند لذا علیرغم وضعیت
بیکاری شديد در جامعه  40/2درصد شاغل و  14/1درصد غیرشاغل میباشند .

-

از آنجا که قصد محقق برابری در حجم نمونهای زنان و مردان بوده اين مهم مورد توجه قرار گرفته است.

-

میزان تحصیالت پاسخگويان اغلب ديپلم و لیسانس است  .از آنجا که بیشتر افراد با گروه سنی  52تا  42سال میباشند
قائدتاً با توجه به افزايش سطح سواد مردم جامعه اين آمار معقول به نظر میرسد  .بعالوه میزان تحصیالت همسان پاسخگو
نیز همین وضعیت را نشان میدهد زيرا تشابه تحصیلی يکی از مالک گزينش همسر میباشد .

-

میانگین سنی پاسخگويان  1135سال می باشد .

-

اغلب پاسخگويان  1331درصد دارای يک فرزند میباشند که احتماالً وضعیت اقتصادی  ،تبلیغات فرهنگی  ،وضعیت
تحصیلی والدين بر داشتن تعداد فرزند کم نقش داشته است .

-

اغلب پاسخگويان کمتر از  2سال است که ازدواج کردهاند  ،با توجه به گروههای سنی و توصیف آن افزايش سن ازدواج
در بین افراد جامعه را نشان می دهد .

-

اغلب پاسخگويان  2131درصد تعداد فرزند مطلوب را دو فرزند میدانند که اين نشانگر تغییرات فرهنگی بین اين نسل والد
با نسل والد گذشته میباشد .

-

اغلب پاسخگويان يعنی  3131درصد تمايل به مد را ضعیف گزارش کرده اند و با توجه به گرايش به مد در سطح معمولی
جامعه تصور میرفت که پاسخگويان نیز اين گرايش داشته باشند که عمالً نتايج خالف اين وضعیت میباشد .

-

قائدتاً بايستی يکی از عوامل مهم در کاهش تمايل به فرزندآوری  ،مشکالت فرزندپروری می باشد اما اکثريت قريب به
اتفاق يعنی حدود  34/1درصد از پاسخگويان معتقدند که فرزندپروری مشکالت کمی دارد و در واقع از نظر اغلب
پاسخگويان رنج بزرگ کردن و پرورشدادن فرزندان سخت نمیباشد .

-

اغلب پاسخگويان دارای وضعیت اقتصادی متوسطی هستند  .شايد اين مورد با توجه به وضعیت اشتغال و آماره آن قابل
ت وجیه باشد و يا اينکه معموالً شرايط اقتصادی بستگی به موقعیت فرد  ،نسبی است  .در ضمن اين متغیر با دو بعد دسترسی
به مواد غذايی و امکانات رفاهی در خانواده بررسی شده است .

-

در بعد دينداری پاسخگويان دارای دينداری قوی هستند و  30/1درصد آنها به دينداری قوی خود اذعان داشتهاند  .از آنجا
که در جامعه ايران چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ حوزه سیاست مباحث دينی در دسترس همگان است و آگاهی و
تمايل به دين وجه مشخصه جامعه ايران محسوب میشود لذا اغلب پاسخگويان دارای دينداری قوی می باشند .

-

مشارکت اجتماعی اغلب پاسخگويان در حد متوسط با  26/4درصد میباشد که مشارکت به دو دسته سیاسی و فعالیتهای
گروهی تقسیم شده است  .میتوان اذعان کرد که پاسخگويان مشارکت اجتماعی خود را باال ارزيابی میکنند .

-

بیشترين فراوانی برای متغییر گرايش به فرزندآوری از سوی پاسخگويان در حد متوسط و کم گزارش شده است  .با استفاده
از آمار توصیفی  34/3درصد معتقدند که گرايش کم يا متوسط به فرزندآوری دارند شايد بیانگر تأثیر تبلیغات  ،آگاهیهای
اجتماعی  ،افزايش سطح سواد و يا مشارکت اجتماعی ضامن ايجاد اين تفکر در بین زوجین بوده باشد .

-

جامعهپذيری جنسیتی(سنتی) فرآيندی است که در طول زندگی حاصل میشود که  01/0درصد از پاسخگويان نابرابريهای
جنسیتی را در حد متوسط و ضعیف گزارش نموده اند .

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل 939 /
یافته های تبیینی

به منظور آزمودن فرضیات مبنی بر تفاوت بین متغیر جنس و اشتغال با تمايل به فرزندآوری از آزمون تفاوت میانگین ها يعنی T.test
استفاده شده است و برای آزمودن فرضیاتی مبنی بر تفاوت میانگین بین متغیرهای میزان تحصیالت پاسخگو و همسر پاسخگويان از
آزمون تحلیل واريانس استفاده گرديد که همراه با فرضیات در جدول زير ارايه می شود.
جدول  :2آزمون بررسی تفاوت میانگین متغیر جنسیت و شغل با تمایل به فرزندآوری
فرضیات

متغییر
مرد

جنسیت

زن
شاغل
اشتغال

غیر

بنظر می رسد بین جنسیت پاسخگويان و تمايل به فرزندآوری تفاوت
وجود دارد .
بنظر می رسد بین شغل پاسخگويان و تمايل به فرزندآوری تفاوت
وجود دارد .

شاغل

انحراف

مقدارt

درجه

تعداد

میانگین

310

3534

435

310

3339

432

عدم تائید فرضیه

550

3339

431

.936

351

35

430

معیار

336

-.331

آزادی
126

سطح معناداری
.321

141
عدم تائید فرضیه

بر اساس نتايج آزمون جدول آزمون  t.testبین زن و مرد و شاغل و غیر شاغل در گرايش به فرزندآوری تفاوت معناداری مشاهده
نمی شود زيرا سطح معنادار قابل قبولی ندارد .بنابراين فرضیات فوق الذکر مورد تايید قرار نمی گیرد.
جدول  :3تحلیل واریانس بین متغیرهای میزان تحصیالت پاسخگو و همسر با تمایل به فرزندآوری
متغیر مستقل

فرضیات

متغیر وابسته
تمايل به فرزندآوری
نتیجه آزمون

بنظر می رسد بین سطح تحصیالت پاسخگو و تمايل به فرزندآوری
تفاوت وجود دارد .
بنظر می رسد بین سطح تحصیالت همسر پاسخگو و تمايل به باروری
تفاوت وجود دارد .

سطح تحصیالت پاسخگو

سطح تحصیالت همسر

F

Sig

F

Sig

331

.339

533

.644

عدم تايید فرضیه

تايید فرضیه

نتايج موجود در جدول نشان می دهد که بین میزان تحصیالت پاسخگو و تمايل به فرزندآوری تفاوت معناداری وجود ندارد و فرضیه
مورد تايید قرار نمی گیرد  .بین سطح تحصیالت همسر و تمايل به فرزندآوری تفاوت معنادار مشاهده می شود و اين فرضیه مورد
تايید قرار می گیرد  .سپس بايستی آزمون  LSDانجام شود تا تفاوت بین گروهها نمايان شود .بر اساس نتايج آزمون  LSDبین
دارندگان مدرک فوق لیسانس با دارندگان سطح تحصیالت سیکل تفاوت معنادار وجود دارد  .همچنین بین دارندگان مدرک لیسانس
با ديپلم و ديپلمه ها با دارندگان سطح تحصیلی سیکل تفاوت معنادار مشاهده می شود  .نتايج اين تحقیق با نوروزی ( )3196و تحقیقات
نقوی و زارع ( )3195و تحقیق شوازی و خواجه صالحی ( )3195منطبق می باشد اما با نتايج تحقیقات میر صادقی ( )3139مغايرت
دارد .
برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و تمايل به فرزندآوری به عنوان متغیر وابسته از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده که
برای هر کدام از آنها در جداول ذيل ضريب همبستگی و سطح معناداری آن ذکر گرديده است .

/932مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال هفتم/شماره دوم /بهار 9314
جدول  :4جدول ضریب همبستگی متغییرهای مستقل با تمایل به فرزندآوری
ضرایب

sig
.130

تعداد

نتیجه آزمون

125

عدم تايید فرضیه

متغیر وابسته

فرضیه

متغییر مستقل

.619

.302

131

عدم تايید فرضیه

تعداد فرزندان

بنظر می رسد بین تعداد فرزندان و تمايل به فرزندآوری رابطه وجود دارد .

.312

.635

141

تايید فرضیه

مدت ازدواج

بنظر می رسد بین مدت ازدواج و تمايل به فرزندآوری رابطه وجود دارد .

.362

.623

151

عدم تايید فرضیه

مدگرايی

بنظر می رسد بین مدگرايی و تمايل به فرزندآوری رابطه وجود دارد

.630

.335

141

عدم تايید فرضیه

جامعه پذيری جنسیت

بنظر می رسد بین سن پاسحگويان و تمايل به فرزندآوری رابطه وجود دارد .

سن

بنظر می رسد بین درآمد ماهیانه خانواده پاسخگويان و تمايل به فرزندآوری رابطه

درآمد

وجود دارد

بنظرمی رسد بین جامعه پذيری جنسیت و تمايل به فرزندآوری رابطه وجود دارد .

.510

.666

152

تايید فرضیه

بنظر می رسد بین وضعیت اقتصادی و تمايل به فرزندآوری رابطه وجود دارد .

.636

.343

159

عدم تايید فرضیه

.339

.613

116

تايید فرضیه

بنظر می رسد بین وضعیت اقتصادی بعد دسترسی به مواد غذايی و تمايل به

تمايل به فرزندآوری

فرزندآوری رابطه وجود دارد
وضعیت اقتصادی

بنظر می رسد بین وضعیت اقتصادی بعد داشتن رفاهیات و تمايل به فرزندآوری رابطه

.632

.133

143

عدم تايید فرضیه

بنظر می رسد بین دينداری و تمايل به فرزندآوری ر ابطه وجود دارد .

.309

.665

143

تايید فرضیه

بنظر می رسد بین دينداری بعد اعتقادی و تمايل به فرزندآوری ر ابطه وجود دارد .

.616

.390

142

عدم تايید فرضیه

بنظر می رسد بین دينداری بعد مناسکی و تمايل به فرزندآوری ر ابطه وجود دارد .

.315

.663

140

تايید فرضیه

بنظر می رسد بین دينداری بعد احساسی و تمايل به فرزندآوری ر ابطه وجود دارد .

.363

.629

149

عدم تايید فرضیه

بنظر می رسد بین دينداری بعد پیامدی و تمايل به فرزندآوری ر ابطه وجود دارد .

.303

.665

125

تايید فرضیه

-.339

.669

131

تايید فرضیه

وجود دارد

دينداری

بنظر می رسد بین مشارکت اجتماعی و تمايل به فرزندآوری رابطه وجود دارد .
بنظر می رسد بین مشارکت اجتماعی در فعالیتهای گروهی و تمايل به فرزندآوری

-.604

.545

112

عدم تايید فرضیه

بنظر می رسد بین مشارکت سیاسی و تمايل به فرزندآوری رابطه وجود دارد .

.515

.666

115

تايید فرضیه

بنظر می رسد بین مشکاالت فرزندپروری و تمايل به فرزندآوری رابطه وجود دارد

.350

.639

131

تايید فرضیه

رابطه وجود دارد .
مشارکت اجتماعی

.643

مشکالت فرزندپروری

براساس نتايج آزمون همبستگی پیرسون بین سن پاسخگويان  ،مدت ازدواج  ،مدگرايی  ،فعالیت گروهی وضعیت اقتصادی  ،رفاهیات
و بعد اعتقادی و احساسی دينداری با تمايل به فرزندآوری رابطه ی معنادار وجود ندارد لذا فرضیات شماره  9 ، 3 ، 0 ، 2مورد تايید
قرار نمی گیرند  .اما بین تعداد فرزند  ،جامعه پذيری جنسیتی سنتی  ،دسترسی به مواد غذايی  ،بعد مناسکی و پیامدی دينداری ،
مشارکت سیاسی و مشکالت فرزندآوری رابطه معنادار مستقیم مشاهده می شود  ،به عبارتی هر چه بر میزان ضرايب همبستگی
متغییرهای مذکور افزوده شود  ،تمايل به فرزندآوری افزايش می يابد بجز در میزان مشارکت اجتماعی که هرچه به میزان آن افزوده
شود از تمايل به فرزندآوری کاسته می شود و رابطه از نوع معکوس می باشد که با تحقیقات خواجه صالحی ( )3195و لم (5661
)منطبق می باشد .
جدول  :5نتایج آزمون تحلیل ضریب رگرسیون تمایل به فرزندآوری و متغیرهای مستقل
آماره رگرسیون
متغیر وابسته

تمايل به فرزندآوری

R

R2

Adj R

.406

.533

.393

متغیر مستقل

b

Bata

Sig

جامعه پذيری جنسیتی سنتی

.556

.511

.666

تعداد فرزندان مطلوب

335

.511

.666

بعد پیامدی دينداری

.433

.351

.655

مشارکت سیاسی

.335

.563

.665

مشارکت گروهی

-.343

-.324

.631
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همانگونه که در جدول نتايج آزمون تحلیل رگرسیون تمايل به فرزندآوری مشاهده می شود  ،متغیرهای مؤثر توانسته اند فقط 53درصد
از تغییرات مربوط به تمايل به فرزندآوری را تبیین کند و مابقی تغییرات ناشی از متغیرهايی است که در اين تحقیق لحاظ نشده اند
بنابراين میزان پسماند e2= .139می باشد  .همچنین متغیرهايی که برتمايل به فرزندآوری تأثیرگذارند عبارتنداز :جامعه پذيری جنسیت
با بتای  .511و تعدادفرزندان مطلوب با بتای  .511و مشارکت گروهی با بتای  -.324و مشارکت سیاسی با بتای  .563و بعد پیامدی
دينداری با بتای  . 351که هر کدام با ضرايب خاص خود قدرت تاثیر گذاری بر تمايل به فرزندآوری دارند بعالوه بیشترين تاثیر
ناشی از تعداد فرزند مطلوب است .
نتیجه گیری

فرزندآوری يکی از مهمترين مولفه های توسعه در جوامع می باشد  .بدون ترديد هر انسانی بويژه مردم ايران متمايل به داشتن فرزند
می باشند  .لذا طی سالهای اخیر بسیاری از افرادی که در سالهای اولیه انقالب با توجه به سیاستهای تشويقی موالید آن دوره زاده شده
اند هم اکنون به سنین ازدواج و باروری رسیده اند  .اگر شرايط اشتغال با حقوق متناسب و مسکن برای آنها در نظر گرفته شود اين
امر مترادف با تشکیل خانواده و افزايش زاد و ولد و باال رفتن نرخ رشد جمعیت در آينده نه چندان دور است  .قاعدتا افزايش جمعیت
انبوه بر اساس اين تحلیل خود خالی از دشواری نخواهد بود و نبايد از پیامدهای متعدد آن غافل بود  .هرچند يادآوری اين نکته که
فرزندآوری يکی از جريانهای عمده جمعیتی است که نقش تعیین کننده در چگونگی فرايند توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد مهم
می باشد  .از طرفی نتايج اين تحقیق برای گرايش به فرزند آوری متغییرهای تاثیر گذار متعددی از جمله دينداری  ،جامعه پذيری
جنسیتی  ،تعداد فرزند مطلوب  ،مشارکت گروهی و مشارکت سیاسی بر فرزندآوری موثر می باشند  .بنظر می رسد که انديشه های
گالک و استارک  ،هابرماس و لیپست تقويت می شود .
بنابراين با افزايش میزان مرخصی برای زنان باردار ،اعمال سیاستهای تشويق  ،آگاهی بخشی در راستای اهمیت داشتن فرزند  ،کاهش
هزينه های فرزند پروری و فراهم کردن فضای کسب و کار و اشتغال پايدار برای جوانان و همچنین مهیا نمودن مسکن مناسب و
تسريع در امر ازدواج آنها می تواند بر افزايش جمعیت اثر گذار باشد  .اما بايد پذيرفت که هم اکنون بر سفره های مردم مهمان شومی
به نام تورم و بیکاری نشسته که خانواده ها بويژه نسل جوان يا فاقد فرزند هستند و يا به يک فرزند بسنده می کنند  ،از طرفی نیز وجود
فرزندان کیفی نیز برای نسل جوان اهمیت دارد .
منابع
.3

بربیان،اکبر( ،)3136جمعیت و تنظیم خانواده  ،تهران :انتشارات نوربخش .

.5

حسینی ،حاتم ( ، )3133درآمدی بر جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی و تنظیم خانواده ،همدان ،انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

.1

دهقانی ،زهره(، )3193بررسی تأثیر رسانه های جمعی پديده مدگرايی (مطالعه موردی دختران  32تا  52سال شهرستان شیراز) ،پايان نامه
کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم.

.4

سرايی  ،حسن ( ، )3131گذر جمعیتی دوم  ،با نیم نگاهی به ايران  ،نامه انجمن جمعیت شناسی ايران  ،دانشکده علوم اجتماعی  ،دانشگاه
عالمه طباطبايی  ،دوره  ،1شماره  ، 0صص . 333 -346

.2

شوازی ،عباس ،محمدجالل؛ خواجه صالحی ،زهره ( ، ) 3195سنجش تأثیر استقالل ،مشارکت اجتماعی و تحصیالت زنان بر تمايل به
فرزند آوری (مطالعه موردی شهر سیرجان) ،نشريه زن در توسعه و سیاست ،دوره  ،33شماره42 ،3ـ.04

.0
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