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  ثير استقالل زنان بر ميزان باروري مطالعه موردي:أت
  شهر نور 20- 35هل  أزنان مت  

  2دكتر سيف ا.. فرزانه  ،1مريم اسكندري

  چكيده
باروري يكي از عوامل سه گانه تغيير و تحوالت جمعيتي است. به نظر مي رسد ميزان نوسانات دموگرافيك بـيش از هـر عامـل ديگـر     

بيولوژيك و فيزيولوژيك برخوردار است، خاسـتگاه آن را عناصـر فرهنگـي و     ةچه از جلو. اين شاخص اگرروري استتابعي از ميزان با
نيـز از مـدل نظـري    هـا   هاجتماعي تشكيل مي دهند. دستگاه نظري اين پژوهش بر الگوي آگاهي و استقالل زنان استوار است و فرضي

شـهر نـور اسـت. نمونـه      ةسال 20-35آماري شامل كليه زنان متاهل  ةشي و جامعروش تحقيق از نوع پيماي اند.تحقيق استخراج شده
تحقيـق  هاي  يافته نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفته اند. ةنفر است كه با استفاده شيو 386آماري شامل 

اروري را دارد. يعني در جهت كاهش ميزان باروري عمل مـي  ثير منفي بر ميزان بأنشان مي دهد كه متغير استقالل اطالعاتي باالترين ت
  . شته اندداشهر نور ميزان باروري روي ي بر نفم يثيرأاستقالل اقتصادي ت وبعد از آن استقالل تصميم گيري  .كند

  كليد واژه ها
  باروري، استقالل اطالعاتي، استقالل تصميم گيري، استقالل اقتصادي، شهر نور.

 18/3/91پذيرش مقاله:       20/6/90دريافت مقاله: 

                                                            
  ، رودهن، ايران.علوم اجتماعيدانشكده  د رودهن،. دانشگاه آزاد اسالمي  واح1
  . دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل، گروه علوم اجتماعي، بابل، ايران.2
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  مقدمه
. باال رشد جمعيت برايند سه عامل مهم جمعيت شناسي يعني باروري، مرگ و مير و مهاجرت است

ثرترين متغير در ازدياد جمعيت به حساب مي ؤ، به ويژه در جوامع در حال توسعه مبودن ميزان باروري
كننده ميزان رشد جمعيت سبب شده كه مطالعات  ترين پديده تعيين نقش باروري به عنوان مهم آيد.

  جمعيت از اهميت فراواني برخوردار باشد.هاي  مربوط به آن نسبت به ساير پديده
، باروري پايين را به بهبود پايگاه و افزايش استقالل جمعيت شناختي بسياري از مطالعات در ادبيات

ل بيشـتر زنـان مـي    عات نشان داد كه اسـتقال اجتماع نسبت داده اند. اين مطال زنان در محيط خانه و
ـ  بـاروري  تر بر، متغيرهاي ديگر به گونه اي قوي آن درايجاد كند كه  تواند وضعيتي ثير بگذارنـد و  أت

ثير را روي ي شود كـه اسـتقالل زنـان بيشـترين تـأ     بهبود در ساير متغيرها سبب ايجاد شرايط متقابالً
  باروري داشته باشد.

  بيان مسئله 
تغيير و تحوالت جمعيتي است. به نظر مي رسـد ميـزان نوسـانات     ةيكي از عوامل سه گانباروري 

 شـامل دموگرافيك بيش از هر عامل ديگر تابعي است از ميزان بـاروري، و ميـزان بـاروري كـل نيـز      
ي به دنيا مي آورد. اين شاخص سالگ 15-49متوسط تعداد فرزنداني است كه يك زن در طول سنين 

، خاستگاه آن را عناصر فرهنگي و اجتمـاعي تشـكيل   ددارهم  يو فيزيولوژيك ييولوژيكب ةجلواگرچه 
ترين و اصلي ترين حركات و تغييرات جمعيتي  در بيشتر ممالـك   مي دهند و مي توان گفت كه مهم

والدت يا زاد و ولد است كه در علم جمعيت شناسي تحت عنـوان بـاروري    ةجهان از جمله ايران واقع
  شود و معيار اندازه گيري آن هم تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده است. خوانده مي

اخير تحوالت چشمگير جمعيت شناختي را تجربـه كـرده اسـت. كـاهش نسـبي       ةايران در سه ده
هـاي   قابل توجهي است كـه در اثـر فعاليـت    بيانگر تحول نسبتاً 1350سطح باروري در ايران در دهه 

عي در نيمـه دوم دهـه   از آن صورت گرفته بود. تحوالت سياسي و اجتمـا  تنظيم خانواده سالهاي قبل
به بعد را در محاق قرار  1346هاي  انجام شده از سالهاي  د كه در اثر فعاليتكرايجاد  شرايطي 1350

تنظيم خانواده بعد از انقالب بـود كـه بيشـتر    هاي  توقف برنامه داد. نخستين اقدام عملي در اين مورد،
را بـه نـوعي برگرفتـه از    هـا   گونه فعاليت كه اين ،عارهاي قبل و همزمان با انقالب داشتريشه در ش

اوليـه  هـاي   سياست رسمي جمعيـت در سـال  نشدن ديكته شده غرب مي دانست. اعالم هاي  سياست
نظران و سياسـتمداران در مـورد    مذهبي، صاحبمختلف علماي  ه را براي تعابير و تفاسيرانقالب زمين

موافق افزايش جمعيـت شـكل گرفـت.    هاي  طي آن ايدهو د كرسالم به تنظيم خانواده ايجاد ديدگاه ا
ويژه اعمال سيستم كوپني براي تامين معـاش و  ه دولتي بهاي  شروع جنگ ايران و عراق و و سياست

 د نتيجه ايـن كرپروناتاليستي را تقويت هاي  اجتماعي و سياسي ديدگاههاي  مايحتاج اوليه مردم، زمينه
  اوليه انقالب بود.هاي  شرايط افزايش سطح باروري در سال
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اوليـه انقـالب اسـالمي افـزايش     هاي  مطالعات اخير نشان مي دهد كه ميزان باروري كل در سال
توسـعه در آن زمـان   هـاي   و برنامـه هـا   رسيد. سياست 59-60هاي  فرزند در سال 7يافت و به حدود 

ي بر كاهش فاصله ميـان غنـي و   تماعي دوران انقالب مبنمتمركز بر پي گيري و تحقق شعارهاي اج
، گسترش امكانات و خدمات آموزشي و بهداشتي به نقاط محروم و روسـتاها ، ايجـاد مـدارس و    فقير

ترغيب دسترسي يكسان دختر و پسر به خدمات آموزشي بـود. بـا ايـن حـال عـدم ضـرورت اعمـال        
به عبارتي، بـا توجـه بـه اينكـه      ،مداران بود سياست تنظيم خانواده، انديشه مسلط دولت وهاي  برنامه

از ايـن رو   ،ديدگاه فوق از پشتوانه علمي و دقيق آثار و پيامدهاي رشد جمعيت در آينده برخوردار نبود
تدوين سياست كنترل جمعيت به طور رسمي احساس نمي شد.اين شـرايط از يكسـو باعـث افـزايش     

توسعه از جمله گسترش آموزش و بهداشت و هاي  برنامهرشد جمعيت مي شد و از سوي ديگر اعمال 
 ود كـر مردم ايجاد هاي  نيز خدمات روستايي در كشور زمينه را براي تحوالت اجتماعي و تغيير نگرش

به بعد سطح  1364). از سالهاي 9: 1383 (شوازي و ديگران، ديرات آن در يك دهه بعد مشهود شثأت
  .گذاشتباروري رو به كاهش 

ميـزان   نبود.ها  و سياستها  نيز به عنوان يكي از شهرهاي ايران نيز مستثني از اين برنامه شهر نور
  به صورت زير بوده است: 1388تا  1378، از سال اين شهر كه در استان مازندران قرار داردباروري در 
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  مختلف در شهر نورهاي  ان باروري طي سال. ميزنمودار

بنابراين و با توجه به اين آمار مي توان مدعاي تبييني را به اين صـورت مطـرح كـرد كـه ميـزان      
چرا كه توجه به ايـن آمارهـا مـا را بـه ايـن دانـش و آگـاهي         ،باروري در شهر نور كاهش يافته است

 رسـيده اسـت   1388در سال  45/1به  1378ال در س 3/2 رساند كه در اين شهر ميزان باروري از مي

ميزان 
 باروري
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در 85/0 ال دارد چرا كه نشان دهنده كـاهش ؤ). اين آمار جاي س1389(مركز بهداشت شهرستان نور، 
نمودار هاي  ميزان باروري است اين آمار در واقع مدعاي تبييني ما را به اثبات مي رساند. براساس داده

به اين طرف در شهر نور ميـزان بـاروري    1378 ةل دورشماره يك چنين استنباط مي شود كه در طو
ثيرپـذيري  أجمعيت شناختي جدا از تهاي  هرينظاست. اين كاهش در شهر نور با توجه به يافته  كاهش

ثير و بازتاب مجموعـه  أبر تنيست و استقالل و آگاهي  زنان مثل  يميزان باروري از متغيرهاي مختلف
زندگي مردم اين شـهر نقـش مهـم و     ر فضاي اجتماعي و فرهنگيكه د داللت دارداي از متغيرهايي 

ال اصلي پژوهش را به ايـن صـورت مطـرح    ؤبا اين توضيحات مي توان س ثري بر عهده داشته اند.مؤ
  كرد: 

چه رابطه اي بين آگاهي و استقالل زنان با ميزان باروري در شهر نور وجود دارد، به عبـارتي ايـن   
  ر نور را چگونه تبيين مي كنند؟عوامل ميزان باروري در شه

  چارچوب نظري  
عوامل متعددي است كه در تعامل با يكديگرند بـا   ثيرأترديدي نيست كه تحوالت باروري تحت ت

ثيرات علي، يـا محـدود كـردن    أفهم ت ،عوامل در كاهش يا افزايش باروري اين حال سهم هر يك از
ـ ها  ا به حال ديدگاهت عوامل در يك طبقه بندي نظام يافته وجود ندارد. مختلفـي بـراي   هـاي   هو نظري

شده است كه در يك دسته بندي جامع به  حرمطتبيين تحوالت باروري در كشورها و مناطق مختلف 
  شرح زير مي توان به آنها اشاره كرد:

   ،كيد دارنده هايي كه بر عوامل بيولوژيكي تأرينظ )الف
  ،ي اجتماعي زيست شناختي است)(تركيبي از متغيرها مدل متغيرهاي بينابين )ب
  ،اقتصادي تبيين كننده باروريهاي  هرينظ )پ
  عه شناختي تبيين باروري،مدل جام )ت
  ،فرهنگي باروريهاي  هينظر )ث
  فرهنگي باروري،  –اجتماعي هاي  هري) نظج
  .تبيين نهادي باروريهاي  هرينظ )چ

ـ نظتركيبـي از   ي نيز وجود دارد كهمدلهاي ـ نظ (مـثالً  سـت ها هري اجتمـاعي؛   -اقتصـادي هـاي   هري
در زيـر مـدل ايـن     .ستها هرينظاما هدف ما سته بندي كلي از  اجتماعي و فرهنگي و ...)هاي  هرينظ
  .زيمپردامي ها آنبه تشريح  كه ثير آنها بر تحوالت باروري طراحي شده استأو تها  هرينظ



 67//  92، بهار  ششم، سال  فصلنامه پژوهش اجتماعي

  

  ثر بر ميزان باروريؤ. تاثير عوامل مختلف م1شكل 

براي دستيابي به يك مدل مفهومي مناسب و تبيين مساله مورد نظر در اين تحقيق تـالش شـده   
مناسب استفاده شود تا ارتباط منطقي مفـاهيم اصـلي تحقيـق حفـظ      نظرياست كه از يك چارچوب 

بيين تحوالت بـاروري در كشـورهاي مختلـف    و نظريه هاي گوناگوني براي تها  شود. تاكنون ديدگاه
مـدل هـاي    ةهاي جمعيت شناسان همواره صرف توسع شده است و بخش عمده اي از تالش مطرح

و تغييرات باروري شده است. اين ها  ثير تحوالت اجتماعي بر تفاوتأتبيني و تئوريزه كردن ساز وكار ت
ل در رويداد مسـئله ايـن تحقيـق مشـخص     در هر حال تقاضا مي كند كه متغيرهاي دخيها  گوناگوني

د كه توانايي تبيين مسئله اين تحقيق را داشته باشـد. اگـر   يمنطقي چارچوبي فراهم آ ينظام باشود و 
ها، به طور نسبي توانسته است امروزه درك ما را از موضوع ارتقاء دهد اما امروزه  چه ثمره اين تالش

ـ     ديگر تبيين مسايل با يك نظريه امكان پذير ثير عوامـل و شـرايط   أنيست زيرا يـك مسـئله تحـت ت
متفاوتي است كه اين عوامل عموما در نظريه هاي مختلف به نوعي بيان شده اند به همين جهت مـا  
براي تبيين بهتر مسئله مان از تئوري هاي مناسب و مرتبط استفاده نموده ايم تا هـم مسـئله بهتـر و    

ين بـاالتر بـرود در كشـور ايـران بـا افـزايش رو بـه رشـد         روشن تر بيان شود و هم اينكه قدرت تبيـ 
هاي اقتصادي و همچنين ميل به پيشرفت اجتماعي  تحصيالت زنان، تمايل زنان به شركت در فعاليت

هاي اجتماعي، اقتصادي،  مشاركت زنان در عرصهمردم و دولت در مورد از يك طرف و پذيرش بيشتر 
هاي اسـت ابتـدايي در جهـت     اماز طرف ديگر گ هاي قبل زمان فرهنگي، سياسي و ورزشي نسبت به

در پايين آمدن بـاروري   ماين موضوع در تعويق ازدواج زنان ايران نقش داشته و ه تساوي جنسيتي و
هاي اخير مؤثر بوده است قدرت زنان در خانواده همگام با برابـري جنسـيتي در جامعـه تـأثير      در سال

 عوامل بيولوژيكي

عوامل نهادي

 عوامل اجتماعي

گيعوامل فرهن

 عوامل اقتصادي

عوامل تركيبي

 ميزان باروري
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 اي تنظيم خانواده و بـه طـور كلـي انتقـال بـاروري داشـته اسـت       ه اي در به ثمر رسيدن برنامه عمده
  ).23:2000 (عباسي شوازي،

كار برده مـي  ه مربوط به جنسيت ب ونتمهستند كه در  ستقالل زنان دو مفهوم استانداردپايگاه و ا
بـه   اًلبـ او غ كننـد كنترل و استقالل در تصميم گيـري هـاي زنـان را بيـان      ،شوند تا ميزان دسترسي

  .ه مي شودرشاانيز ها  ده اي از رفتارها و نگرشمحدو
دستكاري كردن و تغيير دادن محـيط شخصـي    فرد در ديسون و مور استقالل را قابليت و توانايي

ـ      تعريف كرده اند. استقالل در اين تعريف به توانايي دسـت  ه هاي فنـي و اجتمـاعي و روانـي بـراي ب
بنـايي بـراي تصـميم گيـري در مـورد موضـوعات       آنهـا بـه عنـوان م    يرگيكاربه آوردن اطالعات و 

). بنابراين تساوي اسـتقالل بـين دو   46: 1983مور،  (ديسون و دارداشاره خصوصي و حريم شخصي 
  جنس در معني حاضر به توانايي اتخاذ تصميم با توجه به موضوعات شخصي اشاره دارد.

جامعـه مـي دانـد و ابعـاد      استقالل زنان را يكي از زمينه هاي كـاهش بـاروري در   1جي جي بوي
  د.مطرح مي سازمتفاوتي را براي استقالل رفتاري زنان 

  :ستابعاد استقالل زنان از ديدگاه  جي جي بوي شامل پنج بخش مجزا اما به هم وابسته ا
زمينـه سـاز نـوعي     استقالل اطالعاتي: دسترسي زنان به اطالعـات جديـد در فضـاي جامعـه،     .1

 تحصـيالت،  اين نوع استقالل مي تواند منفك از خانواده و همسر باشد. .استقالل براي آنان مي شود
 ا را فـراهم مـي آورد.  هـ نآارتباط زنان با خارج از خانه موجبات كسب اطالعات بيشتر براي  رسانه ها،

زنان تحصيل كرده ديد جهاني وسيع تري دارند. داراي ادراك بيشتري از يك زندگي جايگزين هستند 
عد از استقالل به زنان امكان مـي دهـد   اين ب ت و استبداد شك و ترديد بيشتري دارند.قدر در موردو 

  كه موقعيت خود را با استفاده از اطالعاتي كه از جهان پيرامون به دست مي آورند ارتقا دهند. 
ايجـاد   ،آمـوزش  تحصيالت، .ستاستقالل تصميم گيري: بعد ديگري از استقالل رفتاري زنان ا .2

اي شغلي، ايده و نظر زنان را در تصميمات مرتبط با رفاه و زندگيشان تقويت مي كند. اين به زمينه ه
نظرات و مشـاركت در بخـش هـاي     ر زنان به خودشان در اتخاذ تصميم، بيان ايده،معني اعتقاد بيشت
  خانوادگي است.

وجـود درجامعـه دارد.   مانهاي ماستقالل فيزيكي: اشاره به تعامل و ارتباط زنان با نهادهـا و سـاز   .3
زنان تحصيل كرده ارتباط بيشتري با جهان پيرامون خود دارند. زناني كـه بـه تحصـيل مـي پردازنـد      

  ند.هستدر استفاده از خدمات موجود  رك بيشتر و اعتماد به نفس باالترآزادي تحداراي 
، وابسـتگي زنـان   ه اياستقالل عاطفي: همگام با تغيير شكل خانواده از خانواه گسترده به هست .4
بـدين ترتيـب زنـان     كمتر شده و به خانواده هسته اي خود وابسته مي شـوند. تر خانواده گسترده  نيز

                                                            
1 Jejee Bhoy 
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ازدواج تغييـر  مبتنـي بـر   تحصيل كرده صداقت و وفاداريشان را از روابط گسترده خانواده بـه خـانواده   
ـ   آورنـد. از خانواده گسترده بدست مـي   جدابدين ترتيب نوعي استقالل  دهند. مي دسـت آوردن  ه بـا ب

به ارزش خود بيشتر واقفند و كمتر  ،دنآورمي زنان اعتماد به نفس بيشتري به دست  ،استقالل عاطفي
  خود را تكذيب و انكار مي كنند.

: آمـوزش, اعتمـاد بـه نفـس     1دست آوردن استقالل  اقتصادي و اجتماعيه اعتماد به نفس در ب .5
ي و اقتصادي زنـان يكـي از عوامـل    فزايش مي دهد. استقالل مالزنان را در وضعيت هاي اقتصادي ا

ـ أكه متعاقب آن بچه دار شدن نيز به ت استخير در ازدواج و تشكيل خانواده تأ دسـت  ه خير مي افتد. ب
آوردن منابع مالي ،اشتغال ،تحصيالت مي تواند استقالل عملكرد مالي زنان را در منزل در پي داشـته  

به همسران خود بكاهد. استقالل اقتصادي زنان زمينه ساز نوعي اعتماد به نفس  آنان يباشد و از اتكا
  شد و باعث مي شود زنان بر رفتار خود كنترل بيشتري داشته باشند. خواهدا هنآدر 

  عبارتند از : ست كهعد اكرودال استقالل زنان داراي سه ب از نظر
  استقالل فيزيكي يا آزادي فعاليت زنان . 1
   ست.منزل اهاي  ل تصميم گيري كه به معناي مشاركت زن در تصميم گيرياستقال. 2
سـت (كـرودال،   استقالل اقتصادي به معناي دستيابي زن به منـابع سـرمايه و امكانـات مـالي ا    . 3

10:2003(.  
بايد توجه داشت كه بروز چنين تحوالتي در موقعيت زنان نيازمند يـك تحـول كيفـي در ذهنيـت     

يعني بـا   .دنباشمنطقي براي آن داشته  د و توجيهينكنا درك رضرورت اين تحول  بايد زنان آنهاست.
و بدين ترتيب دروني  تصميم بگيرندادامه يا توقف آن  دربارة سنجش نيازها خود در مقوله فرزندآوري،

  پيچيده روابط زناشويي را به طور موثر به كنترل خود در آورند.  هاي  ترين اليه
ن ديگري مثـل دارماليتگـام و   اضعيت استقالل رفتاري زنان مورد توجه متفكروبه اين نوع نگرش 

بايـد بـا اسـتفاده از    را بوده است. دارماليتگام و مورگان با اشاره بـه اينكـه پايگـاه زنـان     نيز  2مورگان
  د:كنمي  مطرحمعيارهاي زير را  ،نجيدسشاخص هاي چند گانه اي 

اي را نشان مي دهد كه زنان به فرزندآوري بـه عنـوان    كنترل زنان بر منابع اقتصادي محدوده .1
وسيله كاهش تقاضـا بـراي تعـداد    ه منبعي براي حمايت و امنيت وابسته نيستند. استقالل اقتصادي ب

ثير مـي گـذارد. همچنـين ايـن اسـتقالل      روري تأزياد فرزند و كاهش ترجيح جنسي به نفع پسر بر با
اجتماعي زنـاني كـه موقعيـت اقتصـادي     هاي  سياري از نظامدر ب .كليدي براي موقعيت بهتر آنهاست

احسـاس آزادي عمـل    بهتري دارند و بيشتر متكي به خـود هسـتند از موقعيـت بهتـري برخوردارنـد.     

                                                            
1 socio‐ economic autonomy 
2 Dharmalingam, Morgan 
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اين وضعيت تا جايي كه به زنان مربوط مي شود ميـزان بـاروري    و(تصميم گيري) بيشتري مي كنند 
  پايين تري را براي آنها به دنبال دارد.

دست آوردن آگاهي و اطالعـات  ه : آزادي تحرك توانايي زنان براي جستجو و ب2آزادي تحرك .2
افزايش مي دهد و ممكن است از طريق افزايش دسترسي زنان به وسايل كنترل مواليـد و كـاهش   را 

آزادي تحرك زمينه ساز شكل گيري تفكـرات   اي كنترل باروري باعث تغيير در باروري شود.ههزينه 
  .ة رفتار باروري مي شوديشه هاي جديد بين زنان در حوزو اند
و آرزوي كوچك كـردن  ها  سالمت و بهداشت زوج ه: مي تواند توجه و رسيدگي بها ارتباط زوج .3

  .)7:1996 (دارمالينگام و مورگان، بعد خانوار را افزايش دهد.
از  ييجـا بـه جـا    حدوداستقالل زنان در موضوعات اقتصادي و درجه و  ةبه محدودها  اين شاخص

چنـين محـدوده    و هم اشاره داردتر خانواده  مكان ديگر بدون اجازه شوهر يا فرد بزرگ بهيك مكان 
اجتماعي و باروري را نشان مـي دهـد. اگرچـه مفهـوم      ،در مورد موضوعات ماليها  عكس العمل زوج

گوناگون هاي  هدفو براي دنش از ديدگاه هاي مختلف استقالل زنان با توجه به ويژگي چند بعدي بو
 ،تا حدودي با هم تداخل دارنـد. در يـك عبـارت كلـي    آن تعاريف  ا عبارات متفاوتي بيان شده است،ب

دست آوردن اطالعات ه هاي اجتماعي و رواني اشاره دارد كه يك زن براي ب استقالل زنان به توانايي
د موضـوعات خصوصـي و حـريم    آنها به عنوان مبنايي بـراي تصـميم گيـري در مـور     يرگيكاربه و 

كه يك زن براي مستقل عمل كـردن  است هايي ي توانايشامل شخصي خويش نياز دارد و همچنين 
  ).14: 1995 (بوي، از سلطه  اطرافيان بايد كسب كندو خارج شدن 

ال تحقيق مبني بر اينكه چه رابطه اي بـين آگـاهي و اسـتقالل    ؤبا در نظر گرفتن اين شرايط و س
ميـزان بـاروري در   مزبور عوامل  كهاينبراي به عبارتي  و يزان باروري در شهر نور وجود داردزنان با م

با توجه بـه  ها  هرينظاز مدل استقالل زنان استفاده شده است. اين  ،شهر نور را چگونه تبيين مي كنند
ديـده  كـه امـروزه بـاروري يـك پ    نيز مـدنظر بـوده اسـت    و اين نكته انتخاب شده باال هاي  استدالل

  ثر از استقالل زنان است بوده است.أفرهنگي و تا حد بسيار قابل مالحظه اي مت –اجتماعي 
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 مدل نظري پژوهش :2 شكل

  پژوهشهاي  هفرضي
به طـوري كـه هـر چـه       ،بين استقالل اطالعاتي زنان و ميزان باروري رابطه وجود دارد .1

 نان بيشتر باشد باروري كمتر است. استقالل اطالعاتي در بين ز
ا در خـانواده را تحـت   هنآميزان باروري  افزايش استقالل اقتصادي در بين زنان احتماالً .2

 ثير قرار مي دهد.أت
ا بر ميزان بـاروري  هافزايش استقالل تصميم گيري زنان در خانواده احتمال اثرگذاري آن .3

 را تقويت مي كند.
ثير دارد. به طـوري  أي بر استقالل تصميم گيري زنان تبه نظر مي رسد استقالل اقتصاد .4

  كه استقالل اقتصادي تصميم گيري زنان را تقويت مي كند.
  تعريف مفاهيم و متغيرها

در يك عبارت كلي استقالل زنان به توانايي هاي اجتماعي و رواني اشاره دارد كـه  : استقالل زنان
آن به عنوان مبنايي بـراي تصـميم گيـري در     يرگيكاربه دست آوردن اطالعات و ه يك زن براي ب

كـه  است توانايي هايي شامل مورد موضوعات خصوصي و حريم شخصي خويش نياز دارد و همچنين 
: 1995(ججي بوي،  از سلطه اطرافيان بايد كسب كندو خارج شده يك زن براي مستقل عمل كردن 

14.(  

 استقالل زنان

استقالل اقتصادي

 استقالل تصميم گيري

 آگاهي و استقالل اطالعاتي

 ميزان باروري
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وامـل جـانبي را اسـتقالل اطالعـاتي     كسب دانش و اطالعات بدون دخالت ع: استقالل اطالعاتي
نـه گويـه    عد و كـالً ). متغير استقالل اطالعاتي در اين تحقيق در سه ب17:1377 گويند (محمدي فر،

  .نشان مي دهد مورد سنجش قرار گرفته است. اين متغير ميزان استقالل اطالعاتي را
  تعريف عملياتي متغير استقالل اطالعاتي: 1شماره  جدول

  معرف ها  دابعا  مفهوم

استقالل 
  اطالعاتي

كسب اطالعات مورد 
  نياز

 آگاهي از  وسايل پيشگيري از باروري

 آگاهي  از  زمان مناسب اولين زايمان

 معرف ها

  
  اوقات فراغت

  تأمين اطالعات مورد نياز درباره تنظيم خانواده از تلويزيون

 ه از راديوتأمين اطالعات مورد نياز  درباره تنظيم خانواد

تأمين اطالعات مورد نياز درباره تنظيم خانواده از روزنامه و 
 مجالت

 معرف ها

  تلويزيونهاي  تماشاي برنامه  

  گوش دادن به راديو
  مطالعه روزنامه و مجله

 
ز اين مفهوم را در معناي كلي گامي در جهت استقالل سياسي مي داننـد كـه ا   :استقالل اقتصادي

گـاهي   بسـندگي،  خودهاي  حمايت از توليد داخلي و اعمال شيوه مثلطرق مختلف تحقق پذير است، 
(مشـيري،   اين مفهوم را به معناي آزادي در اعمال اقتصادي بدون دخالت يا اعمال قدرت مـي داننـد  

 مصرف درآمـد خانـه، سـرمايه    ةاستقالل اقتصادي به اين صورت عملياتي مي شود: نحو ). 64:1369
تصـميم   ةگذاري درآمد، مصرف درآمد شخصي، پس انداز درآمد شخصي براي دوران سالمندي، نحـو 

  .دربارة درآمد شخصيگيري 
اين مفهوم را آزادي عمل در مراحل ساخت و اتخاذ تصميم بدون دخالـت  : استقالل تصميم گيري

يم گيـري زنـان بـه    استقالل تصم ).123: 2007 ديگران، و قدرت ديگران تعريف مي كنند (رحمان و
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وضعيتي اطالق مي شود كه يك زن بدون دخالت و قدرت همسر خـود در مراحـل سـاخت و اتخـاذ     
استقالل تصميم گيري به اين صورت عمليـاتي شـده اسـت: فاصـله      تصميم آزادي عمل داشته باشد.

ريد منزل، گذاري بين فرزندان، تصميم گيري در مورد ديدن اقوام و آشنايان، تصميم گيري در مورد خ
تصميم گيري درباره تعداد فرزندان، اظهارنظر درباره تصميمات منـزل، تصـميم گيـري، مخالفـت بـا      

  تصميمات شوهر و تصميمات مربوط به خانه. 
يـا جمعيـت   هـا   ، گـروه ها فرهنگ جمعيت شناسي باروري را توان فرزندآوري افراد، زوج :1باروري

جمعيت شناسي نيز باروري را به عمل توالد و تناسل  ةاملغت ن ).81:1985، 2تعريف مي كند (ويلسون
). در اين پژوهش براي عملياتي كردن متغير وابسته 59:1354(اماني و ديگران،  واقعي اطالق مي كند

ساله بـه   20-35دنيا آمده زنان ازدواج كرده ه تعداد كل فرزندان زنده ب كه همان ميزان باروري است،
گويه اي كه اين متغيـر را   .رديگدر نظر گرفته شد تا  مورد بررسي قرار  عنوان شاخص باروري نكاحي

  مي سنجند؛ تعداد فرزندان است.
  روش تحقيق

مـورد نيـاز، تحقيقـي    هـاي   دست آوردن دادهه اين تحقيق، بر اساس ماهيت موضوع و چگونگي ب
ه از طريـق پرسشـنامه   توصيفي از نوع پيمايشي است. در اين روش معموال با استفاده از داده هايي ك

  . زدپردامي جمع آوري مي شود به تحليل موضوع 
را  ساله شهر نـور اسـت، كـه آمـار آن      20-35هل أآماري اين پژوهش شامل كليه زنان مت ةجامع

ده است. بـراي تعيـين حجـم نمونـه از فرمـول كـوكران       كرنفر اعالم  3208مركز بهداشت شهر نور 
نمونه گيري در اين تحقيق تصـادفي طبقـه اي بـوده     يين شد. شيوةنفر تع 386ة آماري استفاده نمون

است. روش گردآوري اطالعات در اين پژوهش ميداني و كتابخانه اي است، به طوري كـه اطالعـات   
ـ   ونتممربوط به  در  مـورد نيـاز  هـاي   ه اي، و دادهنظري و تجربي تحقيق با اسـتفاده از روش كتابخان

. ابـزار اصـلي گـردآوري اطالعـات     نـد ش ميداني جمـع آوري شـده ا  بخش پيمايشي با استفاده از رو
پرسشنامه است. اين ابزار براساس مفاهيم و متغيرهاي تحقيق طراحي و تنظيم شـده اسـت. در ايـن    

هاي مستقل و تقالل تصميم گيري به عنوان متغيرتحقيق استقالل اقتصادي، استقالل اطالعاتي و اس
  بسته مورد توجه قرار گرفته اند.ميزان باروري به عنوان متغير وا

و متخصصـان صـاحب نظـر در ايـن      انادترجوع به اسـ  ةاعتبار پرسشنامه اين پژوهش به سه شيو
شـد. ايـن دو    بررسيعد و تعاريف معتبر و همچنين تحقيقات پيشين و از دو بها  حوزه، رجوع به نظريه

(پايايي) به ابزار تحقيق،  ميزان اعتماد . سپس براي سنجشاستاعتبار محتوا و اعتبار سازه  شاملعد ب
و  نفر توزيع و پس از ارزيابي آن به روش آلفاي كرونباخ، كه بيانگر پايايي 30پرسشنامه مقدماتي بين 

                                                            
1 Fertility 
2 Wilson 
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بـود،   7/0، كليه گويه هايي كه ضريب آلفاي كرانبـاخ آنهـا كمتـر از    انسجام دروني ابزار تحقيق است
  حذف گرديد. 

 ةبين متغيرها از روش تحليل رگرسيون و براي بررسـي همزمـان رابطـ    ارادمعن براي بررسي رابطة
  متغيرهاي مستقل و وابسته از رگرسيون چند گانه و همچنين تحليل مسير استفاده شد. 

  تحقيقهاي  يافته

  ها   الف. تحليل توصيفي داده
در ايـن  . سـت ال داده هاي تجربي توصـيف آنهـا   از گام هاي اصلي و مهم در تجزيه و تحلييكي 

بخش به توصيف متغير هاي تحقيق كه شامل متغيرهـاي زمينـه اي، متغيـر هـاي مسـتقل و متغيـر       
  وابسته است پرداخته مي شود. 

 3/43كـه   نشان مي دهـد شهر نور ساله  20-35هل أتوزيع فراواني و درصد فراواني زنان مت :سن
درصد از زنان  1/18سال و تنها  31-35درصد بين  6/38،  26-30درصد از زنان در فاصله سني بين 

  سال قرار دارند. 20-25در فاصله سني بين 
درصد از اين زنان سطح تحصيالت آنها راهنمايي،  6/30داللت بر آن دارد كه ها  يافته :تحصيالت

درصد تحصيالت آنهـا در   4/10درصد فوق ديپلم ،  9/10درصد ليسانس ،  3/16ديپلم ،  درصد 1/24
  . ستنيز فوق ليسانس بوده ا 3/0بيسواد و  3/0در سطح ابتدايي ، 3/7سطح دبيرستان، 

درصد از زنان مورد پژوهش داراي دو فرزنـد ،   2/34نشان مي دهد كه ها  : يافتهتعداد فرزندان
 درصـد  6/3يـك فرزنـد،   داراي درصد  6/10 سه فرزند،داراي درصد  1/23درصد بدون فرزند،  9/26

  راي پنج فرزند هستند. درصد دا 6/1فرزند و  4 داراي
درصد نيز فاقد  4/48درصد از زنان مورد پژوهش شاغل و  6/51بيانگر اين است كه ها  : يافتهشغل

  شغل خارج از خانه هستند.
هاي اصلي و مهم در اين تحقيـق متغيـر مسـتقل    : يكي از متغيرتوصيف متغير استقالل اطالعاتي

د نـه  گويـه مـور    عد و كـالً اتي در اين تحقيق در سه باستقالل اطالعاتي است. متغير استقالل اطالع
شهر نور را نشـان   20-35هل أ. اين متغير ميزان استقالل اطالعاتي زنان متسنجش قرار گرفته است

به همراه درصد معتبر آنهـا پـس از تركيـب در سـه سـطح بـاال،       ها  ك از گويهيمي دهد. فراواني هر 
  مشخص شده است. 2خالفم در جدول بي نظر و م متوسط و پايين و موافقم،
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  توزيع فراواني نسبي سنجه هاي استقالل اطالعاتي :2شماره  جدول 
  متغير

  
  كل پايين متوسط باال گفتارها ابعاد

  درصد  فراواني   درصد فراواني درصد فراواني درصد  فراواني
  
  
  
  
  
  

استقالل 
  اطالعاتي

 
سطح 
  آگاهي

آگاهي شما  از 
برنامه هاي 

 سالمت
بهداشت 
 باروري

198 51,3  167 43,3 21 5,4  386  100  

آگاهي شما از  
وسايل 

پيشگيري از 
 باروري

265 68,7  90 23,3 31 8 386  100  

آگاهي شما  از  
زمان مناسب 

 اولين زايمان

209 54,1  143 37 34 8,8  386  100  

  
  

كسب 
اطالعات 

مورد 
  نياز

  كل مخالفم بي نظر موافقم  گفتارها
  درصد  فراواني   درصد فراواني درصد فراواني درصد  راوانيف

اطالعات مورد 
نيازم را در باره 
تنظيم خانواده 
از تلويزيون 
 تامين مي كنم

258 66,8  74 19,2 54 14 386  100  

اطالعات مورد 
نيازم را در باره 
تنظيم خانواده 
از راديو تامين 

 مي كنم

116 30,1  161 41,7 109 28,3  386  100  

اطالعات مورد 
نيازم را در باره 
تنظيم خانواده 
از روزنامه و 
مجالت تامين 

 مي كنم

167 43,3  126 32,6 93 24,1  386  100  

 
اوقات 
  فراغت

  كل پايين متوسط باال  گفتارها
  درصد  فراواني   درصد فراواني درصد فراواني درصد  فراواني

در هفته چند 
ساعت 
هاي  برنامه
يون را تلويز

دنبال مي 
  كنيد؟

252 65,3  89 23,1 45 11,7  386  100  

در طول هفته 
چند ساعت به 
راديو گوش 

  مي دهيد؟

65 16,8  81 21 240 62,2  386  100  

در طول هفته 
چند ساعت را 
به مطالعه 
روزنامه و مجله 

اختصاص 
 دهيد؟ مي

24 6,2 94 24,4 268 69,4  386  100  
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شهر نـور   20-35متغير استقالل تصميم گيري زنان متاهل  :يم گيريتوصيف متغير استقالل تصم
هشت گويه مورد سنجش قرار گرفته است اين متغير ميزان استقالل تصميم گيـري   ادر اين تحقيق ب

به همراه درصد معتبر آنهـا   ها  از گويه يك. فراواني هر شهر نور را نشان مي دهد 20-35أهل زنان مت
  مشخص شده است. 3بي نظر و مخالفم در جدول  ح موافقم،پس از تركيب در سه سط
  توزيع فراواني نسبي سنجه هاي استقالل تصميم گيري :3 شماره جدول

  
  معرف ها

  كل مخالفم بي نظر موافقم
  درصد فراواني   درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

در تصميمات مربوط به خانه مي توانم مستقل 
 عمل مي كنم

262 67,9 16 4,1 108 28  386  100  

گاهي اوقات با تصميماتي كه شوهرم در امور 
 زندگي مي گيرد مخالفت تأثير دارد

192 49,7 39 10,1 155 40,2  386  100  

  100  386  39,1 151 17,1 66 43,8 169 اغلب اوقات خودم تصميم مي گيرم
معموال شوهرم در تصميماتي كه درمنزل گرفته 

  مي خواهد مي شود نظر مرا
314 81,3 23 6 49 12,7  386  100  

  100  386  32,6 126 16,8 65 50,5 195 درباره تعداد فرزندان من تصميم مي گيرم
تصميم گيري درباره فاصله گذاري بين فرزندان 

  نظر من مهم تر است
205 53,1 70 18,1 111 28,8  386  100  

اگر قرار باشد به ديدن آشنايان برويم من تصميم 
  گيرم مي

155 40,2 60 15,5 171 44,3  386  100  

در خريد و تهيه وسائل منزل (يخچال، فرش،...) 
  تصميم گيري با من است

210 54,4 44 11,4 132 34,2  386  100  

  شهر نور  20-35هل أ: متغير استقالل اقتصادي زنان متتوصيف متغير استقالل اقتصادي

اقتصـادي   گرفته است ايـن متغيـر ميـزان اسـتقالل      پنج گويه مورد سنجش قرار ادر اين تحقيق ب
به همراه درصد معتبر آنهـا   ها  ك از گويهيشهر نور را نشان مي دهد. فراواني هر  20-35هل زنان متأ

  .مشخص شده است 4بي نظر و مخالفم در جدول  پس از تركيب در سه سطح موافقم،
  يتوزيع فراواني نسبي سنجه هاي استقالل اقتصاد :4 جدول

  
  معرف ها

  كل  مخالفم  بي نظر  موافقم
  درصد فراواني   درصد  فراواني  درصد فراواني  درصد   فراواني

  100  386  26,7  103  30,8  119  42,5  164 از درآمد خود مي توانم هديه اي براي كسي بخرم
مي توانم از درامد خود براي دوران سالخوردگي پشتوانه مالي 

 داشته باشم
109  28,2  103  26,7  174  45,1  386  100  

اگر از درآمد خود چيزي بخرم مي توانم به اختيار خود آن را 
  بفروشم

177  45  101  26,2  108  28  386  100  

  100  386  14,5  56  49  189  36,5  141 تصميم گيري درباره مصرف درآمدخانوار با من است
  100  386  41,5  160  33,7  130  24,9  96  من درآمد خود را  مي توانم سرمايه گذاري كنم
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دربـارة  ال ؤبا سـ  استميزان باروري كه در اين تحقيق متغير وابسته  :توصيف متغير ميزان باروري
تعداد فرزندان مورد سنجش قرار گرفته است كه ميانگين تعداد فرزندان در بين زنان مورد پژوهش در 

  است. 97/1اين تحقيق 
  ها  داده تبييني تحليلب:

گزاره هاي مشاهده اي مورد داوري تجربـي و انتقـادي    براساسري نظي در اين قسمت گزاره ها
 نظـري واقع مي شوند در اين پژوهش براي داوري تجربي در مـورد صـحت و سـقم در بـاب گـزاره      

يم. همچنين در اين تحليل از رگرسـيون چندگانـه   رده ااز روش تحليل رگرسيون استفاده كها  هفرضي
  يم.ابسته و تحليل مسير استفاده كرده اهاي مستقل و وبراي بررسي همزمان رابطه متغير

فرضيه اول: بين استقالل اطالعاتي زنان و ميزان باروري رابطه وجود دارد، به طوري كـه هـر چـه  اسـتقالل     
  اطالعاتي در بين زنان بيشتر باشد باروري كمتر است. 

استقالل اطالعاتي بـا   نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان مي دهد كه ضريب همبستگي متغير
است بنابراين نسبتي از واريانس متغير ميزان باروري كه از طريق متغيـر  65/0  ميزان باروري  برابر با

  است. 42/0استقالل اطالعاتي تبيين شده است  
د نداللت بر آن دارها  موجود اگر متغير استقالل اطالعاتي  وارد معادله شود يافتههاي  براساس داده

 -119/0ازاي هر واحد افزايش در ميزان استقالل اطالعاتي زنـان، ميـزان بـاروي بـه ميـزان      كه به 
  كاهش خواهد يافت . معادله رگرسيوني آن به اين صورت است:

 Y = 479/7  - 119/0  X 

  خالصه تحليل رگرسيوني فرضيه اول :5شماره  جدول

يعني بـا افـزايش    ،فرضيه اول به اثبات رسيده است ،مالحظه مي شود 5طور كه  در جدول  همان
  ميزان باروري نيز كاسته خواهد شد.  ازاستقالل اطالعاتي زنان شهر نور 

واده را تحت تأثير قرار فرضيه دوم: افزايش استقالل اقتصادي در بين زنان احتماالً ميزان باروري زنان در خان
  مي دهد.

نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان مي دهد كه ضريب همبستگي متغيـر اسـتقالل اقتصـادي    
بنـابراين نسـبتي از واريـانس     .اسـت  22/0زنان شهر نور با متغير وابسته يعني ميزان باروري برابر بـا  

  است. 048/0اقتصادي تبيين شده است  متغير ميزان باروري در اين شهر  كه از طريق متغير استقالل

R  R Square  F  Sig  Constant  b1  Beta1 

655/0  428/0  910/287  000/0  479/7  119/0 -  655/0-  
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پژوهش اگر متغير اسـتقالل اقتصـادي وارد معادلـه شـود، بـه ازاي يـك واحـد        هاي  براساس داده
كاهش خواهد يافت. معادلـه رگرسـيوني    -045/0افزايش استقالل اقتصادي، ميزان باروري به اندازه 

 است:زير به صورت نيز آن 
Y = 699/4  - 045/0  X 

  خالصه تحليل رگرسيوني فرضيه دوم :6جدول  

فرضيه دوم بـه اثبـات رسـيده اسـت و بـا افـزايش        ،مالحظه مي شود 6طور كه در جدول  همان
  .مي شوداستقالل اقتصادي كاهش  در ميزان باروري نيز مشاهده 

افزايش استقالل تصميم گيري زنان در خانواده احتمال اثرگذاري آنرا بر ميزان باروري زنان در فرضيه سوم: 
  خانواده را تقويت مي كند.

نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان مي دهد كه ضـريب همبسـتگي متغيـر اسـتقالل تصـميم      
انس متغير ميزان باروري كـه  است. بنابراين نسبتي از واري 154/0گيري زنان با ميزان باروري برابر با 

اسـاس  اسـت. بر  154/0شـده اسـت بـه انـدازه     از طريق متغير استقالل تصميم گيري زنـان تبيـين   
، به ازاي يك واحد افزايش تصميم گيري زنان وارد معادله شوداگر متغير استقالل  ،پژوهشهاي  يافته

معادلـه    وكـاهش مـي يابـد     -03/0، ميزان باروري به انـدازه  قالل تصميم گيري زناندر ميزان است
  است:زير رگرسيوني آن به صورت 

Y = 825/4  - 03/0  X 

  خالصه تحليل رگرسيوني فرضيه سوم :7 شماره جدول

سـوم مبنـي بـر     ةكـه فرضـي   يافته هاي تجربي در تحليل رگرسيوني فوق نشان دهنده آن اسـت 
ثيرگذاري استقالل تصميم گيري بر ميزان باروري به اثبات رسيده است و با افزايش آن در آينده نيز أت
  اين ميزان كاسته خواهد شد. از

R  R Square F Sig Constant b Beta1 

220/0  048/0  48/19  000/0  699/4  045/0 -  220/0 -  

R  R Square F Sig Constant b1  Beta1 

154/0  024/0   333/9 002/0 825/4  03/0 - 154/0 -  
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تأثير دارد، بـه طـوري كـه     فرضيه چهارم: به نظر مي رسد استقالل اقتصادي بر استقالل تصميم گيري زنان
  يم گيري زنان را تقويت مي كند.استقالل اقتصادي تصم

نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان مي دهد كه ضريب همبستگي متغير استقالل اقتصادي بـا  
است، بنابراين نسبتي از واريانس متغيـر اسـتقالل تصـميم     23/0استقالل تصميم گيري زنان برابر با 

  است.  05/0 گيري زنان كه از طريق متغير استقالل اقتصادي تبيين شده است
پژوهش اگر متغير استقالل اقتصادي  وارد معادلـه شـود، بـه ازاي يـك واحـد      هاي  براساس يافته

 وافزايش خواهـد يافـت    24/0افزايش در ميزان استقالل اقتصادي، استقالل تصميم گيري به اندازه 
  است:زير معادله رگرسيوني آن به صورت 

Y = 725/22 + 24/0  X 

  چهارم ةتحليل رگرسيوني فرضي ةخالص :8شماره  جدول

يافته هاي تجربي در تحليل رگرسيوني نشان دهنده آن است كـه فرضـيه چهـارم نيـز بـه اثبـات       
  رسيده است.

  ج .تحليل مسير 
تكنيك زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كـه   اين ير از خانواده تحليل رگرسيون است،تحليل مس

متغيرها در سطح سنجش فاصله اي باشند. يكي از كاربردهاي سودمند روش تحليل مسـير، آزمـودن   
  ). 165: 1386دل نظري تحقيق است (ساعي، م

  ضريب رگرسيون چندگانه براي تحليل مسير :9شماره  جدول

. استقالل اقتصادي و متغير 3، . استقالل تصميم گيري2 ،. استقالل اطالعاتي1متغيرهاي مستقل: 
  وابسته: ميزان باروري

ري به مسير غيرمستقيم زيـر دسـت   ظندر مدل  9 دست آمده جدوله ضرايب بتاي ب دناد با جاي
  مي يابيم:

R  R Square F Sig Constant b1  Beta1 

23/0  053/0   426/21 000/0 725/22  24/0 23/0  

R  R2  F  Sig  Constant  Reg  Coefficients 

b1  b2  b3  Beta1  Beta2  Beta3 
663/0  439/0  72/99  000/0  168/7  13/0 -  015/0  016/0  714/0 -  07/0 -  07/0  
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  . مدل تحليل مسير3شكل 

ثير آن بر روي متغير وابسته نشان أاثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل و ت 10 در جدول
  داده شده است. 

  اثرات مستقيم و غير مستقيم تحليل مسير :10 شماره جدول
 اثرات غير مستقيم يماثرات مستق

ضريب  مسير
  بتا

  محاسبه اثر مسير

ــر مســتقيم اســتقالل 07/0 استقالل اقتصادي بر ميزان باروري ــأثير غي ت
ــميم   ــتقالل تص ــادي و اس اقتص

  گيري زنان بر ميزان باروري

 
(   23/0 ) ( 07/0- ) = 

016/0 -  
  -07/0 گيري زنان بر ميزان بارورياستقالل تصميم
  -71/0 ي بر ميزان بارورياستقالل اطالعات

    23/0 گيرياستقالل اقتصادي به استقالل تصميم

 استقالل زنان

استقالل اقتصادي

 استقالل تصميم گيري

 استقالل اطالعاتي

 ميزان باروري
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ر يثتـأ ميزان باروري بيشـترين   رمشاهده مي شود استقالل اطالعاتي ب 10همان طور كه در جدول
  ) را دارد. -71/0(

  نتيجه گيري 
هـل   أزنـان مت  از ديـدگاه  "ثير استقالل زنان بر ميـزان بـاروري  أبررسي ت" ا هدفپژوهش حاضر ب

درصد زنان در فاصله سـني   3/43ا شده است. نتايج توصيفي نشان مي دهد كه رشهر نور اج 35-20
سـال   20-25درصد زنان در فاصله سني بـين   1/18اند كه بيشترين درصد و سال بوده  26-30بين 
تحصـيالت   داللت بـر آن دارد كـه سـطح   ها  اند كه كمترين درصد نيز مي باشد. همچنين يافتهه دبو
از ديگر نتايج توصيفي كه مي تـوان   باالترين درصد است. كه بودهدرصد از اين زنان راهنمايي  6/30

 50درصد از زنان متاهل مورد پژوهش درآمدي ندارند، و بيش از  4/48به آن اشاره كرد اين است كه 
  درصد نيز شاغل هستند.

است كه نسبت به شـاخص كـل بـاروري     97/1ميانگين تعداد فرزندان در بين زنان مورد پژوهش 
  درصد از زنان داراي دو فرزند هستند. 2/34بيشتر است، همچنين بايد خاطر نشان كرد كه 

، هـا  گويـه  تك تك توصيف و بررسي از بعد. ان مي دهدشرا نها  جدول زير توزيع فراواني شاخص
 هـر  گفتارهاي تركيب طريق از ومحاسبه شد  مستقل متغيرهاي از آمده دسته ب درصدهايميانگين 

  .كرديم پيدا دست متغيرها آن شاخص به متغيرها از كي
  توزيع فراواني شاخص متغيرها :11شماره  جدول

 درصدهاي شاخص متغيرها
  متغيرها 

باال 
 (درصد)

متوسط 
 (درصد)

پايين 
  (درصد)

كل 
  (درصد)

  
استقالل 
  اطاعاتي

  100  4/7  53/34  03/58  بعد آگاهي
  100  13/22  16/31  73/46  تبعدكسب اطالعا

  100  76/47  83/23  43/29  بعد فراغتي
ميانگين  استقالل 

  اطالعاتي
69/44  84/29  76/25  100  

  100  48/32  387/12  112/55  استقالل تصميم گيري
  100  16/31  28/33  42/35  استقالل اقتصادي

  



 بررسي تأثير استقالل زنان بر ميزان باوري مطالعه موردي : زنان متأهل ...//  82

اسـتقالل  شـاخص   .شـاخص متغيرهـاي مسـتقل پـژوهش را نشـان مـي دهـد        تجربي هاي داده
-35هـل  أزنان مت از درصد 62/44استقالل اطالعاتي  متوسط طور به كه دارد آن بر داللتاطالعاتي 

بـوده   ينظر در سطح پـايين اين درصد از آنها نيز از  76/25و  ستاسال شهر نور در سطح بااليي  20
ال هستند به انـدازه  هلي كه داراي استقالل اطالعاتي سطح باأو بدين ترتيب متوسط تعداد زنان متاند 

. داراي اطالعات در سـطح پـايين هسـتند   نظر ست كه از اين اهلي أدرصد بيشتر از زنان مت 19 تقريباً
اسـتقالل تصـميم    متوسـط  طور به كه دارد آن بر داللت 3شاخص استقالل تصميم گيري در جدول 

درصـد از   48/32 سـت و اسال شهر نور در سطح بااليي  20-35هل زنان متأ از درصد 12/55گيري 
هلي كه داراي اسـتقالل  أبوده و بدين ترتيب متوسط تعداد زنان مت يآنها نيز از نظر اين در سطح پايين

كـه داراي   درصـد بيشـتر از زنـان متـأهلي اسـت      22 تصميم گيري سطح باال هستند به اندازه تقريباً
اقتصـادي اسـت. شـاخص     متغير مستقل ديگر در اين پژوهش استقالل استقالل سطح پايين هستند.

سـال   20-35هـل  أزنـان مت  از درصد 42/35 متوسط طور به كه دارد آن بر داللتاستقالل اقتصادي 
درصد از آنها نيز از نظر اين متغير  16/31شهر نور داراي استقالل اقتصادي در سطح بااليي هستند و 

اي استقالل اقتصـادي در سـطح   هلي كه دارأدر سطح پايين بوده و بدين ترتيب متوسط تعداد زنان مت
ست كه داراي اسـتقالل اقتصـادي سـطح    اهلي أدرصد بيشتر از زنان مت 4 باال هستند به اندازه تقريباً

استقالل اطالعاتي، تصميم گيري و اقتصـادي را  هاي  توزيع فراواني شاخص 11 پايين هستند. جدول
يرهاي مستقل براي تحليل با روش كلي، تمامي متغگيري در سه سطح نشان مي دهد. در يك نتيجه 

Enter ضريب همبستگي رگرسيون  .وارد معادله رگرسيون شده اند تا تاثير هر يك از آنها برآورد شود
چندگانه ميزان باروري با تركيب خطي متغيرهـاي اسـتقالل اطالعـاتي، اسـتقالل تصـميم گيـري و       

اريانس متغير ميزان باروري كه كه از طريق بنابراين نسبتي از و است. 66/0استقالل اقتصادي برابر با 
 43/0متغيرهاي استقالل اطالعاتي، استقالل تصميم گيري و استقالل اقتصادي تبيين شـد برابـر بـا    

  است و معادله آن به شرح زير است:
Y = 168/7    - 13/0  X 1 + 015/0  X2+ 016/0  X 3  

  :استزير  صورتبه نيز معادله استاندارد آن 
Zy = - 714/0  Z1 -  07/0  Z 2 0  +  07/0  Z3 
Z714/0 - =  باروري 07/0  - (استقالل اطالعاتي)  07/0  + (استقالل تصميم گيري)   (استقالل اقتصادي) 

داراي بنابراين معادله استاندارد رگرسيون نشان دهنـده آن اسـت كـه متغيـر اسـتقالل اطالعـاتي       
هت كاهش ميزان باروري عمل مـي كنـد امـا    يعني در ج ست،ثير منفي بر ميزان باروري اترين تأباال

مثبت بر باروري دارد يعنـي بـا افـزايش اسـتقالل اقتصـادي ميـزان        يثيرصادي تأمتغير استقالل اقت
  باروري نيز افزايش مي يابد. 
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  پيشنهادات
  : ساخت مطرحبراساس يافته هاي پژوهش مي توان پيشنهاد زير را براي دست اندركاران 

ابعاد متفاوت استقالل زنان كه شامل استقالل اقتصادي، استقالل تصميم گيري با توجه به اينكه  
در جوامعي كـه ميـزان بـاروري در     دارندارتباط مستقيمي با ميزان باروري  ستو استقالل اطالعاتي ا

تي ارتقاء و بهبود استقالل زنان در ابعـاد متفـاو   ،است دنظرمآن سطح بااليي است و كاهش و كنترل 
د يعني بـا بهبـود ابعـاد متفـاوت     شازمينه بثر و ارزشمندي در اين ن رفت مي تواند كمك مؤكه ذكر آ

 .برسـد  يتعـادل ماستقالل زنان مي توان ميزان باروري را در آن جامعه كنترل كرد تا جمعيت به سطح 
  .كرد دد مربوط به جمعيت را نيز تسهيل خواهاين امر در نهايت برنامه ريزي در تمامي ابعا
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