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بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ی  ایده آل های باروری 

زنان ُکرِد شاغل و غیرشاغل شهر سنندج 
عّباس عسکری ندوشن1 *              حاتم حسینی2 **              حامد کریمی***3

چکیده
با توّجه به زمینه های متنّوع قومیـ  فرهنگی جامعه ی ایران، تغییرات جمعیّتی دهه های 
اخیر و ضرورت اتّخاذ سیاستی مشّخص در زمینه ی باروری و آهنگ رشد جمعیّت در 
آینده، آگاهی و شناخت از رفتار، ایده آل ها و تمایالت فرزندآوری گروه های قومی و 
تعیین کننده های آن نقش مهّمی در درک پویایی جمعیّت و روندهای آن خواهد داشت. 
هدف این مقاله آگاهی از ایده آل های باروری زنان ُکردِ شاغل و غیرشاغل شهر سنندج 
و عوامل تعیین کننده ی آن است. داده ها با استفاده از پیمایشی که در تیر ماه 1393 روی 
525 زن شاغل و غیرشاغل انجام شد، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها 
نشان می دهد که 73/8 و 69/7 درصد از زنان شاغل و غیرشاغل به ترتیب 2 فرزند و 
تنها 10/9 و 15/8 درصد از آنها 3 فرزند را برای یک خانواده در شرایط کنونی ایده آل 
می دانند. تحلیل ها نشان داد که متغیّرهای مستقّل بررسی شده سهم تعیین کننده تری )33/5 
درصد در مقابل 6/2 درصد( در تبیین ایده آل های باروری زنان غیرشاغل در مقایسه با 
زنان شاغل دارند. این بررسی نشان داد که تقدیرگرایی در رفتار باروری و نگرش نسبت 
به هزینه ی فرزندان  تأثیر معنی داری در ایده آل های باروری بین زنان شاغل و غیرشاغل 
دارد. عالوه بر این، در بین زنان غیرشاغل متغیّر پای بندی به ارزش های خانواده ی بزرگ 
تأثیر مستقیم و معناداری در ایده آل های باروری داشته است. در مجموع، نتایج مؤید آن 
است که نوعی هم گرایی در نگرش ها و رفتارهای جمعیّتی در میان زیرگروه های مختلف 
با زمینه های متنّوع قومی فرهنگی در ایران ُرخ داده است. بنابراین، سیاست گذاری در 
موضوع فرزندآوری باید معطوف به زمینه ها و عوامل باروری پایین در الیه های مختلف 

اجتماعی باشد. 
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1- مقدمه و بیان مسئلهس

باورهای  و  ها  نگرش  فردی،  انگيزه های  بازتاب  باروری  ايده آل های 

افراد و خانواده هاست. بر اساس  افراد در خصوص شمار فرزندان ايده آل 

Sa- می شود  پيش بينی  فرزندآوری  برای  مردم  ترجيحات  ايده آل ها،  )يين 

شده  مشاهده  باروری  می دهد  نشان  تحقيقات   .)sika & et al, 2011: 131

گويای  همين  خانواده هاست.  آل  ايده  خانوار  بُعد  منتهای  از  کمتر  همواره 

موانعی  با  باروری شان  های  آل  ايده  تحّقق  در  آنها  که  است  واقعيّت  اين 

و  باروری   های  آل  ايده  بين  ارتباط  بنابراين،   .)1390 )حسينی،  مواجه اند 

 باروری واقعی باعث می شود سنجش ايده آل ها به يک ابزار ارزشمند برای 

يا  و  کشورها  در  را  باروری  الگوهای  می خواهند  که  جمعيّت شناسانی 

زيرگروه های جمعيّتی در يک کشور مقايسه کنند تبديل شود. با شناخت ايده 

آل های باروری می توان خصوصيّات ويژه ی فرهنگ های باروری در جوامع 

 .)Bongaarts, 2001( مختلف را درک کرد

ايران در چند دهه ی اخير، تحّوالت جمعيّت شناختی چشمگيری به ويژه 

در زمينه ی وضعيّت و موقعيّت زنان  تجربه کرده است. کاهش باروری از 

مؤيّد همين  به حدود 2/1 در سال 1379  فرزند در سال 1358  حدود 7 

 .(Abbasi – Shavazi, McDonald & Hosseini – Chavoshi, 2009) مطلب است

کاهش چشمگير ميزان باروری کل1 از نيمه ی دهه 1370 به بعد، باعث شد 

1- Total Fertility Rate
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که ايران به جرگه ی کشورهايی بپيوندد که باروری زير حد جايگزينی1 دارند. 

بررسی های بيشتر حاکی است که در ايران نوعی همگرايی در رفتار، ايده آل ها 

و تمايالت فرزندآوری زنان واقع در سنين باروری در بسترهای مختلف 

) عباسی شوازی و همکاران،  ايجاد شده است  اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی 

 1381: 203-169؛ عباسی شوازی و حسينی، 1386: 3-36(.

نتايج مطالعات گويای اين واقعيّت است که استان کردستان بر  اساس 

بين 30 استان  شاخص های توسعه و ميزان توسعه يافتگی در سال 1390، 

کشور رتبه ی 22 را کسب کرده است   ) شيخ بيگلو، 1390: 64(. با وجود سطح 

پايين توسعه در اين استان، ميزان باروری کل کاهش چشمگيری يافته و بر 

اساس برآوردهای موجود، از حدود يک دهه پيش به زير سطح جانشينی و 

 Abbasi-Shavazi & Mc Donald,( کمتر از 2 فرزند برای هر زن رسيده است

2005؛ محموديان، محمدپور و رضايی 1388(  شهر سنندجـ  مرکز استان کردستان 

ـ نيز از اين قاعده مستثنی نيست. بنابراين، با توّجه به زمينه های متنّوع قومی 

ـ فرهنگی جامعه ی ايران، تغييرات جمعيّتی دهه های اخير و ضرورت اتّخاذ 

سياستی مشّخص در موضوع باروری و آهنگ رشد جمعيّت در آينده، آگاهی 

و  قومی  گروه های  فرزندآوری  تمايالت  و  ايده آل ها  رفتار،  از  شناخت  و 

تعيين کننده های آن نقش مهّمی در درک پويای های جمعيّت و روندهای آن 

خواهد داشت.

1- Below  Replacement   - level Fertility
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و س منفی  باروری  و  زنان  اشتغال  رابطه ی  که  می دهد  نشان  بررسی ها 

معکوس است، بدان معنا که با افزايش اشتغال زنان، باروری کاهش می يابد 

)شيری و بيداريان، 1388: 15-1؛ نوروزی، 1377: 78-61؛ شيری، نوراللهی و رستمی، 

منبع  به عنوان يک  تنها  نه  فرزندان  زنان شاغل  ديدگاه  از   .)89-100 :1392

با  مترادف  آنها  از  بلکه سرپرستی و نگهداری  قلمداد نمی شوند  اقتصادی 

صرف زمان و هزينه های اقتصادی است. چنين هزينه هايی را با استناد به 

تئوری اقتصادی می توان هزينه فرصت تلقی کرد. در مقابل، از آنجا که زنان 

غيرشاغل نه تنها برای نگهداری فرزندان مجبور به از دست دادن فرصت 

های ديگر نيستند، بلکه به مولد بودن اقتصادی فرزندان نيز معتقدند، از اين 

رو به پذيرش برنامه های کنترل مواليد تمايل چندانی ندارند. بنابراين، زنان 

خانه دار بيش از زنان شاغل بر ارزش های اقتصادی فرزندان تأکيد می کنند 

)حسينی، 1390(. در شرايطی که بازبينی در سياست های جمعيّتی در دستور 

کار برنامه ريزان و سياست گذاران قرار گرفته،  اتّخاذ هرگونه برنامه ی عمل در 

زمينه ی روندهای آتی باروری مستلزم آگاهی از ايده آل های باروری زنان در 

زيرگروه های مختلف جمعيّتی و در بسترهای گوناگون اقتصادی ـ  اجتماعی 

است. بر اين اساس، بررسی تطبيقی عوامل تعيين کننده ی ايده آل های باروری 

زنان ُکردِ شاغل و غيرشاغل شهر سنندج در دستور کار بررسی حاضر قرار 

اين  به  پاسخ  مقاله ی حاضر در صدد  گفته شد،  آنچه  به  توّجه  با  گرفت. 

پرسش هاست که اوالً، چه تفاوت ها و شباهت هايی در ايده آل های باروری 

اقتصادی ـ  ثانياً، نقش مشّخصه های  زنان شاغل و غيرشاغل وجود دارد؟ 
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اجتماعی و فرهنگی در ايده آل های باروری زنان چيست و اين مشخصه ها 

تا چه اندازه قادرند تفاوت های موجود در ايده آل های باروری زنان را تبيين 

کنند؟

2- مالحظات نظری

ايده آل های باروری زنان را می توان در چارچوب دو دسته از نظريه های 

انتخاب عقالنی1 و تبيين ساختاری و نظريه های مرتبط با تبيين های هنجاری 

فرهنگی تبيين کرد )حسينی، 1390(. از ميان نظريه های انتخاب عقالنی و تبيين 

خانوار،  جديد  اقتصاد  جنسيّتی،  برابری  نظريه های  به  می توان  ساختاری، 

تئوری هزينه ها و منافع و نظريه ی تعارض نقش استناد کرد.

 پايه و اساس نظريه ی برابری جنسيّتی مک دونالد2، کنفرانس بين المللی 

جمعيّت و توسعه ی قاهره در سال 1994 است که بر مسئله ی جنسيّت به 

کنفرانس  اين  نتيجه  در  کرد.  تأکيد  توسعه  و   عنوان محور بحث جمعيّت 

مشخص شد که، دستيابی سطوح باالتر برابری جنسيتی، برای کشورهای 

کمتر توسعه يافته به باروری پايين تر، ضروری است. مک دونالد در مخالفت با 

اين بيانيه اظهار داشت که باروری خيلی پايين کشورهای پيشرفته ی صنعتی از 

ناهماهنگی بين سطوح باالی برابری جنسيّتی در درون نهادهای اجتماعی فرد 

محور و تداوم نابرابری جنسيّتی در درون نهاد اجتماعی خانواده محور ناشی 

می شود. وی بر همين اساس استدالل می کند که برای اجتناب از باروری 

1- Rational Choice Theories
2-Mcdonald
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اجتماعی س نهادهای  درون  در  جنسيّتی  برابری  باالتر،  سطوح  پايين  خيلی 

خانواده محور ضروری است )حسينی، 1390(.

 نظريه ی اقتصاد جديد خانوار1 با کار بِکر در دانشگاه کلمبيا در اوايل 

بين  منفی  رابطه ی  نظريه تالش می شود  اين  در  دهه ی 1960 شروع شد. 

اشتغال زنان و باروری تبيين شود. بر اساس اين نظريه، والدين طبقات مرفّه تر 

بيشتری  موقعيّت های  فّعاليت های وقت گير  در  کاال و شرکت  برای خريد 

دارند. بنابراين، برای پرورش فرزندانی با معيارهای مورد نظرشان، تعداد آنها 

را بايد محدود کنند )ويکس، 1385: 225(.

در طول چند دهه ی گذشته، جامعه شناسان، جمعيّت شناسان و اقتصاددانان 

 (Cramer, 1980: به رابطه ی  علی بين باروری و اشتغال زنان توّجه داشته اند

 167-190; Felmlee, 1993: 333-359; Smith – Lovin & Tickamyer, 1978:

برخالف  که  می دهند  نشان  تحقيقات  از  برخی  اين،  وجود  با   .554-557)

نظريه های سنّتی، رابطه ی اشتغال زنان و رفتار باروری به ويژه در شرايط 

باروری پايين منفی نيست و در بسياری از کشورهای اروپايی همبستگی 

منفی بين ميزان باروری و ميزان مشارکت زنان در بازار کار قبل از دهه ی 

 (Rindfuss et al. 1980 به يک همبستگی مثبت در بعد از آن تغيير کرده است

., 2003: 411-438; Brewster & Rindfuss, 2000: 271-296)

 نظريه ی تعارض نقش نيز به وضوح تبيين می کند که حوزه های مختلف 

زندگی اجتماعی نظير کار و خانواده چگونه تقاضاهای نقشی متعّددی از هر 

1 - New Household Economic Theories
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فرد را مطرح می کنند و اين جريان می تواند در نهايت در زندگی انسان تعارض 

ايجاد کند (Michel et a.l, 2009: 200). از اين رو، هرگاه فرد موقعيّتی را اشغال 

کند، نه با يک انتظار واحد، بلکه هم زمان با انتظارات متعدد روبه روست و 

اغلب برای افراد دشوار است که بتوانند هم زمان، جواب گوی الزامات متعّدد 

باشند )روش بالو و اسپنله، 1372: 338(. پلک1 در نظريه ی تأثيرپذيری نامتقارن 

نقش های کاری و خانوادگی مطرح می کند که محدوده های کار و خانواده به 

صورت نامتقارنی تأثيرپذير هستند و محيط های کاری، بيشتر در محيط های 

خانوادگی تأثير می گذارند. در نتيجه خواسته ها و مسئوليّت های مربوط به کار 

در مقايسه با خواسته ها و مسئوليّت های مربوط به خانواده به صورت نابرابری 

بر هم اثر می گذارند )رستگارخالد، 1383(.

ليبنشتاين2 بر اساس نظريه ی هزينه ها و منافع فرزندان استدالل می کند 

از  آنها  ارزيابی  از  ايده آل  که تصميم گيری والدين در مورد شمار فرزندان 

هزينه ها و منافع فرزندان تأثير می پذيرد. در واقع، نظريه های انتخاب عقالنی 

بر اهميّت نسبی عوامل مختلفی چون توسعه ی اقتصادی اجتماعی، درآمد، 

سواد و تحصيالت، موقعيّت اجتماعی و به طور کّلی مشّخصه های اقتصادی 

و اجتماعی در تأثير گذاری بر چنين تصميم گيری های فردی تأکيد می کنند. 

با اين حال، شواهد تجربی گويای آن است که نمی توان رفتار باروری را با 

استفاده از رويکردهای مبتنی  بر مدل های انتخاب عقالنی و تبيين ساختاری 

1- Pelk
2- Leibenstein
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تبيين کرد:Cleland & Wilson, 1987: 5-30; Bongaarts & Watkins, 1996)  س

(Mcquillan, 2004: 25-56 ;682-639. در نتيجه، جست و جو برای تبيين های 

جايگزين آغاز شد و برای پُر کردن اين خأل، تبيين های هنجاری ـ فرهنگی 

باروری ارائه شد. تبيين های هنجاریـ  فرهنگی شامل فرضيه ی تأثير قومیـ  

فرهنگی، فرضيه ی هنجارهای خرده فرهنگی و نظريه ی اشاعه است. 

تغييرات  اهميّت  بر  بيشتر  که  ـ  عقالنی  انتخاب  نظريه های  برخالف 

ساختاری تأکيد می کند ـ در رويکرد اشاعه استدالل می شود که وقتی افراد 

اهميّت خانواده های کوچک را درک کنند، استفاده از وسايل پيش گيری از 

حاملگی را بپذيرند و باور کنند اختيار زندگی شان تا اندازه ای دست خودشان 

اجتماعی  ـ  اقتصادی  مختلف  شرايط  مطابق  باروری شان  رفتارهای  است، 

تغيير می کند )حسينی،1390: 135(.
در رويکرد تأثير قومی ـ فرهنگی، رفتارهای باروری گروه های قومی، در 
قالب ارزش ها و هنجارهای ُخرده فرهنگی تبيين می شود و هر گروه قومی به 
خاطر ارزش های فرهنگی خاص خود، رفتارهای باروری متفاوتی را تجربه 
می کند. در فرهنگ بعضی گروه های قومی ممکن است خانواده های بزرگ و پُر 
اوالد ارزش وااليی داشته باشند، روش های معيّنی از کنترل مواليد در ميان آنها 
ممنوع شده باشد، گرايش زيادی به ترجيح فرزند پسر بر دختر وجود داشته 
باشد، زنان در تصميم گيری های باروری استقالل کمتری داشته باشند و يا در 
رفتارهای باروری شان به شّدت تقديرگرا باشند )همان(. بر اساس اين رويکرد، 
اين  گونه زمينه های قومی و فرهنگی می تواند تفاوت در رفتارها و نگرش های 

باروری را تبيين کند.
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3- زمینه های تجربی

مطالعه ی ايده آل های باروری زنان نه تنها در کشورهای توسعه يافته توّجه 

زيادی را به خود جلب کرده است، بلکه در بعضی از کشورهای در حال 

توسعه نيز که باروری آنها به زير سطح جايگزينی رسيده است، اين موضوع 

ايده آل ها و تمايالت  اهميّت ويژه ای دارد. حسينی و بگی نشان دادند که 

فرزندآوری زنان ُکرد شهر مهاباد به ترتيب از شاخص های سه گانه ی استقالل 

تأثير می پذيرد )حسينی و بگی، 1391: 78-57(. يافته های  مطالعه ی عباسی شوازی 

و علی ماندگاری )1389: 51-31( نيز همين نتيجه را تأييد می کند. يافته های 

نظريه ی  تأييد  در  جنوبی  آفريقای  زنان  برای  ماير  و  پلتزر  سام،  لند  الک 

ليبنشتاين می باشد (Lackland Sam, Pltzer & Mayer, 2005: 355-377). از اين 

رو، منفعت و هزينه ی فرزندان عواملی هستند که در تصميم گيری والدين 

در مورد ايده آل های باروری شان و در نهايت شمار فرزندان تأثير می گذارند. 

باسک هيری نشان داد که در خانواده های مصری تمايلی قوی برای داشتن دو 

فرزند و دست کم يک پسر وجود دارد (Baschieri, 2007: 353-376). شهبازين 

و همکاران )1393: 142-133( نيز به همين نتيجه دست يافتند. ترجيح پسر 

بر دختر می تواند خود منشأ باال رفتن ايده آل های باروری زنان و در نهايت 

باروری باشد.

4- روش و داده های تحقیق

اين تحقيق حاصل پيمايشی است که در تير ماه 1393 در شهر سنندج 

شد.  گردآوری  ساخت يافته  پرسش نامه ی  طريق  از  اّطالعات  شد.  انجام 
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جمعيّت آماری و واحد تحليل شامل کليه ی زنان ُکرد شاغل و غيرشاغل 15 س

تا 49 ساله ی همسردار ساکن در شهر سنندج است که در داخل خانواده ها 

و سازمان های دولتی شناسايی و مصاحبه شدند.1 حجم نمونه با استفاده از 

فرمول کوکران 525 نفر تعيين شد. روش نمونه گيری، ترکيبی از روش های 

خوشه ای چند مرحله ای، تصادفی و تصادفی سيستماتيک بود. ابتدا، شهر به 

سه خوشه بر حسب موقعيّت اقتصادی ـ اجتماعی مناطق شهر )باال، متوّسط 

و پايين( تفکيک شد. برای انتخاب بلوک ها در هر يک از خوشه ها، ابتدا 

شد.  بود، حذف  خانواده  از 8  کمتر  آن   خانواده های  تعداد  که  بلوک هايی 

سپس، با توّجه به اينکه در هر بلوک تنها 8 خانواده بررسی می شد، از ميان 

بلوک های باقی  مانده در هر خوشه، بلوک هايی به طور تصادفی و متناسب با 

حجم هر خوشه انتخاب شد. در ارتباط با زنان شاغل نيز شهر به سه منطقه 

)شهرداری منطقه ی ا تا 3( تقسيم شد و ادارات دولتی از اين 3 منطقه انتخاب 

شدند. سپس متناسب با حجم و تعداد زنان شاغل در اداره، پرسش نامه ی 

تحقيق بين آنها توزيع و داده ها گردآوری شد. 

در اين پيمايش پرسش نامه ی تحقيق شامل سه بخش بود؛ بخش اّول، 

ايده آل های باروری  دربرگيرنده ی مشّخصات پاسخ گويان بود. بخش دّوم، 

می سنجيد.  را  فرهنگی  عوامل  به  نسبت  زنان  نگرش  و بخش سّوم،  زنان 

1- وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تأمين 
اجتماعی، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، وزارت نيرو، وزارت کشور، سازمان اوقاف و امور 
تکميل  برای  که  بودند  اداراتی  دارايی و وزارت جهاد کشاورزی  اقتصاد و  امور  خيريه، وزارت 

پرسشنامه آنها مراجعه شد.  
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بخشی از سؤاالت پرسش نامه با اقتباس از مطالعات قبلی در موضوع باروری 

در ايران، در تحقيق گنجانده شد.

متغيّرهای تحقيق شامل دو دسته متغيّرهای مستقل و وابسته است. متغيّر 

وابسته ايده آل های باروری زنان است که در سطح سنجش فاصله ای و از طريق 

پرسش درباره ی اينکه »به نظر شما در شرايط کنونی برای هر خانواده داشتن 

چه تعداد فرزند مناسب است؟« اندازه گيری شده است. متغيّرهای مستقل نيز  

به دو دسته  مشّخصه های اقتصادیـ  اجتماعی و مشّخصه های فرهنگی تقسيم 

شدند. مشّخصه های اقتصادی ـ اجتماعی شامل پايگاه اقتصادی اجتماعی و 

تعارض شغلی - فرزندآوری می باشد. مشّخصه های فرهنگی شامل سرمايه ی 

در  زنان  استقالل  جنسيّتی،  نابرابری  جنسی،  ترجيح   به  گرايش  فرهنگی، 

خانواده، نگرش نسبت به هزينه ی فرزندان، پای بندی به ارزش های خانواده ی 

بزرگ، تقديرگرايی در رفتار باروری و نگرش نسبت به بسته های تشويقی 

دولت است. پايايی شاخص هايی نظير تقديرگرايی در رفتار باروری، نگرش 

نسبت به هزينه ی فرزندان، گرايش به ترجيح جنسی، پايبندی به ارزش های 

خانواده ی بزرگ و استقالل زنان در خانواده پيش تر در پيمايش باروری در 

شهرستان اروميّه از طريق آزمون آلفای کرونباخ سنجيده شده است )حسينی، 

1387( و در تحقيق حاضر نيز از همان شاخص ها و گويه ها استفاده شد.

5- یافته های پژوهش

در  اين بخش، ابتدا ويژگی های نمونه تحقيق مورد بررسی قرار می گيرد 

و توزيع پاسخگويان برحسب مشخصه های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی 
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برحسب وضعيت اشتغال آنان ارائه می گردد. همچنين توزيع شمار فرزندان س

ايده آل در بين زنان شاغل و غيرشاغل در نمونه تحقيق بررسی می گردد. 

سپس با استفاده از تحليل های دومتغيره و چندمتغيره، تفاوت در ايده آل های 

باروری زنان شاغل و غيرشاغل مورد ارزيابی قرار می گيرد و در نهايت روابط 

مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای مستقل و وابسته تحقيق مشخص می گردد.

5-1- مشّخصه های اقتصادی -  اجتماعی و جمعّیتی نمونه ی تحقیق

مطابق اين بررسی، ميانگين سّن زنان شاغل به هنگام بررسی و نيز به 

هنگام ازدواج بيشتر از زنان غير شاغل بوده است. ميانگين سّن ازدواج و نيز 

سن به هنگام بررسی زنان شاغل به ترتيب 23/5 و 36/5 سال بوده است. 

ميانگين های متناظر برای زنان غير شاغل به ترتيب 21/2 و  32/5 سال بوده 

است. تحليل گروه های هم دوره ی ازدواج، باال رفتن سّن ازدواج در زنان را 

نشان می دهد، به طوری که برای زنان شاغل و غيرشاغل به ترتيب از 19/7 و 

17/16 سال در کوهورت ازدواجی دهه ی 1360 به 25/27 و 22/62 سال در 

کوهورت ازدواج دهه ی 1380 افزايش يافته است.

يافته ها از عموميّت نسبتاً باالی سواد و تحصيالت در ميان پاسخ گويان 

حکايت دارد. تنها 18/5 درصد از زنان غيرشاغل بی سواد بوده اند. تحليل های 

بيشتر نشان می دهد که وضعيّت سواد و سطح تحصيالت زنان در طول زمان 

بسيار بهبود يافته است، به طوری که زنان غيرشاغل با تحصيالت عالی از 

3/4 درصد در گروه های هم دوره ی ازدواج دهه ی 1370 به 12 درصد در 

گروه های هم دوره ی ازدواج دهه ی 1380رسيده است. توزيع زنان بر حسب 
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ميانگين درآمد ماهيانه ی خانواده نشان داد که شاغلين )2033000 تومان(، 

همچنين،  دارند.  باالتری  درآمد  تومان(   1100000( غيرشاغلين  به  نسبت 

شاغلين )22/67 درصد( تعارض شغلی ـ فرزندآوری پايينی دارند. 

5-2- مشّخصه های فرهنگی

نمرات  ميانگين  که  داد  نشان  زنان  فرهنگی  مشّخصه های  بررسی 

شاخص های گرايش به ترجيح جنسی، نگرش نسبت به هزينه های فرزندان، 

باروری و  تقديرگرايی در رفتار  به ارزش های خانواده ی بزرگ،  پای بندی 

نگرش نسبت به بسته های تشويقی دولت برای شاغلين کمتر از غيرشاغلين 

است )جدول 1(.
جدول )1( میانگین نمرات مشّخصه های فرهنگی پاسخ گویان بر حسب وضعّیت اشتغال

متغیّر
میانگیننمراتشاخصها

غیرشاغلشاغل

16/3217/01گرایشبهترجیحجنسی

32/6533/07نگرشنسبتبههزینههایفرزندان

15/3015/95پایبندیبهارزشهایخانوادهیبزرگ

14/4215/19تقدیرگراییدررفتارباروری

4/424/60نگرشنسبتبهبستههایتشویقیدولت

29/0826/4استقاللزناندرخانواده

15/5311/77سرمایهیفرهنگی

12/0510/39نابرابریجنسیّتی
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مطابق اين بررسی، زنان شاغل در مقايسه با زنان غير شاغل سرمايه ی س

فرهنگی و استقالل بيشتری در خانواده دارند. عالوه بر اين، زنان غيرشاغل 

از نابرابری جنسيّتی بيشتری در نهاد خانواده رنج می برند. ميانگين نمرات اين 

شاخص برای شاغلين 12/05 درصد و برای غيرشاغلين 10/39 درصد است.

5-3- ایده آل های باروری

اطالعات مندرج در جدول شماره ی 2 توزيع جمعيّت نمونه را بر حسب 

ايده آل های باروری به تفکيک بين زنان شاغل و غيرشاغل منعکس می کند. 

همان  گونه که اطالعات جدول نشان می دهد، ميانگين شمار فرزندان ايده آل 

زنان شاغل و غيرشاغل توزيع همانندی دارند و دامنه ی تفاوت ها بر حسب 

وضعيت اشتغال چندان گسترده نيست.
جدول )2( تعداد فرزندان ایده آل زنان بر حسب وضعّیت اشتغال، شهر سنندج 1393

شمارفرزندانایدهآلدر
زمانتحقیق

غیرشاغلشاغل

فراوانیفراوانی

نسبیمطلقنسبیمطلق

20/920/7بدونفرزندایدهآل

1156/8144/7

216373/820769/7

32410/94715/8

4177/9259/1وبیشتر

221100/0297100/0جمع
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5-4- تحلیل دو متغّیره وضعّیت اشتغال و ایده آل های باروری

جدول شماره ی 3 ميانگين شمار فرزندان ايده آل زنان را در هنگام بررسی 

نشان می دهد. نتايج آزمون تفاوت ميانگين ها گويای آن است که اختالف 

معنی داری بين ايده آل های باروری زنان شاغل )2/19 فرزند( و غيرشاغل 

)2/29( شهر سنندج وجود ندارد. در واقع، اين يافته تأييد کننده ی اطالعات 

توصيفی ارائه شده در جدول شماره ی 2 است که نشان می داد شمار فرزندان 

در بين زنان شاغل و غيرشاغل توزيع تقريبا همانندی دارند. بنابراين، علی رغم 

شمار  سنندج،  شهر  زنان  بين  فرهنگی  اجتماعی،  ـ  اقتصادی  تفاوت های 

فرزندان ايده آل زنان در زمان تحقيق مشابه هم بوده است. اين همگرايی در 

ايده آل های باروری زنان بدين معنی است که انديشه ها و آمال های خانواده ها 

در مورد فرزندآوری تغيير يافته است و تعداد فرزندان منتهای آرزوی آنها 

کاهش يافته است. اين نتايج همسو با بررسی های  عباسی شوازی و همکاران 

عباسی  و  عباسی شوازی، حسينی چاووشی و مک دونالد )1383(   ،)1381 (

شوازی و حسينی )1386( است که نشان دادند در ايران نوعی همگرايی در 

رفتار، ايده آل ها و تمايالت فرزندآوری در ميان زنان واقع در سنين توليد مثل 

در بسترهای مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ايجاد شده است.
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جدول )3( نتایج آزمون T بین وضعّیت اشتغال و ایده آل های باروریس

متغیّر
وابسته

وضعیّت
اشتغال

تعداد
درجهیمیانگینمشاهدات

سطحمعنیمقدارTآزادی
داری

ایدهآل
باروری
زنان

2212/19شاغل

516-1/5330/126
2972/29غیرشاغل

5-5- تحلیل همبستگی متغّیرهای مورد مطالعه و ایده آل های باروری زنان 

جدول شماره ی4 نتايج آزمون ضريب همبستگی پيرسون بين متغيرهای 

مستقل تحقيق با ايده آل های باروری را به تفکيک برای زنان شاغل و غيرشاغل 

نشان می دهد. مطابق اطالعات جدول مذکور، بين گرايش به ترجيح جنسی 

و ايده آل های باروری در هر دو زيرنمونه ی زنان شاغل و غيرشاغل رابطه ی 

مستقيم و معناداری وجود دارد، به گونه ای که پاسخگويانی که ترجيح جنسی 

بيشتری دارند، ايده آل های باروری باالتری دارند. معموالً مهم ترين دليل گرايش 

به ترجيح جنسی، تنّوع نقش ها و مشاغل اجتماعی اختصاص يافته به جنس 

پسر است. در حوزه ی مسائل خانوادگی نيز نقش پسران در سرپرستی والدين 

اين  از  مواردی  و  خانوادگی  القاب  و  نام  کهولت سن، حفظ  دوره های  در 

دست، جزء مهم ترين داليل برتری نسبی پسران بر دختران است. اين نتايج با 

بررسی های باسک هيری )2007( و شهبازين و همکاران )1393( همسوست. 

بر پايه  ی اين بررسی، همبستگی معنی داری بين شاخص استقالل زنان در 

خانواده و ايده آل های باروری مشاهده نشد. مطالعات تجربی پيشين در ايران، 

حاکی از شواهد ناهماهنگی در ارتباط پايگاه زنان و متغيرهای باروری است. 
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عباسی شوازی و علی ماندگاری )1389( در مطالعه خود نشان دادند که پايگاه 

زنان در ايران با رفتارهای باروری رابطه ی معکوس دارد و افزايش استقالل 

زنان به باروری پايين و افزايش ميزان استفاده از روش های پيشگيری از باروی 

مطالعه ای روی  در  بگی )1391(  و  ديگر، حسينی  از سوی  منجر می شود. 

زنان کرد شهر مهاباد دريافتند که رابطه ی معناداری بين ايده آل های باروری و 

شاخص های مستقيم استقالل زنان وجود ندارد، حال آنکه متغيرهای تمايالت 

باروری و رفتارهای باروری ارتباط آماری معناداری را با استقالل زنان نشان 

می دهد. بر اساس يافته های اين محققين، ايده آل های فرزندآوری زنان بيش از 

آنکه تحت تأثير شاخص های مستقيم استقالل زنان قرار گيرد، از شاخص های 

غيرمستقيم استقالل زنان مثل تحصيالت و اشتغال تأثير می پذيرد.  

بررسی نتايج مربوط به آزمون رابطه ی نگرش نسبت به هزينه ی فرزندان 

و ايده آل های باروری زنان نشان می دهد که رابطه ی منفی و معکوسی بين اين 

دو متغيّر وجود دارد، به گونه ای که هر چه ارزيابی زنان از هزينه های فرزندان 

بيشتر باشد، باروری ايده آل آنها کمتر است. مقايسه ی ضرايب همبستگی به 

دست آمده به تفکيک وضعيت اشتغال پاسخ گويان نشان می دهد که همبستگی 

دو متغير نگرش نسبت به هزينه ی فرزندان و تعداد فرزندان ايده آل بين زنان 

غيرشاغل به مراتب قوی تر از ضرايب برآورد شده برای زنان شاغل است. 

تفاوت  در شدت همبستگی اشاره شده، تا حدی می تواند منعکس کننده ی 

تفاوت وضعيت اقتصادی خانواده های زنان شاغل و غيرشاغل در شرايط 

جامعه ی امروز باشد. به گونه ای که در قشر زنان غيرشاغل، احتماالً مالحظات 
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اقتصادی جلوه ای پر رنگ تر دارد. به تعبير روشن تر، نه  تنها تغيير هنجارهای س

اجتماعی- فرهنگی حاکم بر جامعه به سمت باروری پايين و به ويژه نُرم دو 

فرزندی در ايده آل های فرزندآوری زنان غيرشاغل تأثيرگذار بوده است، بلکه 

حتی فشار هزينه های اقتصادی داشتن فرزندان بيشتر بر دوش خانواده ی آنها 

شايد حتی سنگين تر از خانواده هايی باشد که عموماً به واسطه ی اشتغال زنان 

دو منبع درآمد دارند. در تحقيق حاضر نيز تفاوت ميانگين درآمد ماهيانه ی 

اظهار شده ی خانوار برای زنان شاغل و غيرشاغل چنين فرضيه ای را در ذهن 

خانوار  ماهيانه ی  درآمد  متوسط  شد،  اشاره  که  همان گونه  می کند.  تقويت 

برای زنان شاغل حدود دو ميليون تومان و برای خانوارهای زنان غيرشاغل 

حدود يک ميليون و 100هزار تومان بود. براساس شواهد به دست آمده، 

ارزيابی هزينه های فرزند نزد زنان غيرشاغل در شهر سنندج در ايده آل های 

فرزندآوری آنها تأثير معکوس و قدرتمند به جا می گذارد. نکته ای که توجه 

به آن در هرگونه سياست گذاری در موضوع باروری اهميت دارد.

همان گونه که اطالعات جدول شماره  4 نشان می دهد، رابطه ی بين نگرش 

نسبت به بسته های تشويقی دولت برای افزايش مواليد و ايده آل های باروری 

زنان برای زنان غير شاغل تأييد شد ولی برای شاغلين تأييد نشد. با توّجه 

به اين نتايج، انتظار نمی رود سياست های جمعيّتی در راستای تشويق مواليد 

منجر به افزايش باروری در همه ی اليه های اجتماعی شود. سياست گذاران 

و برنامه ريزان جمعيّتی بايد به اين امر توجه کنند؛ چرا که نمی توان نسخه ی  

واحدی از برنامه ريزی ها را برای همه ی زنان تجويز کرد. 
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جدول )4( نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغّیرهای مستقل تحقیق و ایده آل های باروری

مقدارضریبپیرسونمقدارضریبپیرسون

سطحشاغلمتغیّرهایمستقل
سطحغیرشاغلمعنیداری

معنیداری

0/1390/0200/3240/000گرایشبهترجیحجنسی

0/0480/2410/0210/361-استقاللزناندرخانواده

نگرشنسبتبههزینهی
0/4930/000-0/1700/006-فرزندان

نگرشبهبستههایتشویقی
0/0470/2450/1290/013دولت

0/2800/000-0/1190/039-پایگاهاقتصادیاجتماعی

0/1250/016-0/0170/398سرمایهیفرهنگی

0/2510/0000/5140/000تقدیرگراییدررفتارباروری

پایبندیبهارزشهای
0/1980/0000/4730/000خانوادهیبزرگ

0/1300/013-0/0970/076-نابرابریجنسیّتی

0/0290/3350/2350/000تعارضشغلی-فرزندآوری

همچنين يافته های ارائه شده در جدول شماره ی 4 نشان می دهد، هم در 

بين شاغلين و هم در بين غيرشاغلين متغير پايگاه اقتصادی- اجتماعی ارتباط 

آماری معنادار و معکوسی با تعداد فرزندان مطلوب دارد. ادبيات نظری و 

رابطه ی معکوس  بر  يافته های تحقيق حاضر  با  نيز همسو  تجربی موجود 

پايگاه اقتصادی- اجتماعی و متغيرهای باروری تأکيد دارد. از اين رو، جهت 
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رابطه ی مشاهده شده، با زمينه های نظری و تجربی مورد انتظار تحقيق منطبق س

است و پاسخ گويانی که پايگاه اقتصادی- اجتماعی باالتری داشتند، تعداد 

فرزند ايده آل کمتری را اظهار کرده بودند. برعکس هر چه پايگاه اقتصادی- 

داشتند.  گرايش  باالتری  ايده آل  باروری  به  باشد،  پايين تر  افراد  اجتماعی 

مقايسه ی شدت همبستگی های برآورد شده به تفکيک شاغلين و غيرشاغلين 

 )-0/280 )با ضريب  غيرشاغل  زنان  در  همبستگی  اين  که  می دهد  نشان 

قوی تر از زنان شاغل )با ضريب 0/119-( است. 

عامل ديگری که همبستگی آن با تعداد فرزندان ايده آل در اين تحقيق 

بررسی شده است، متغير سرمايه ی فرهنگی است. بر اساس ديدگاه بورديو1 

يا  ذهنی  بعد  است؛  مؤلفه  سه  دربردارنده ی  فرهنگی  سرمايه ی   )1986(

ميزان  يا  عينی  بعد  فرهنگی،  کاالهای  از  استفاده  به  تمايالت  و  گرايشات 

مصرف کاالهای فرهنگی و بعد نهادی که شامل مدارج و مدارک تحصيلی 

است )شارع پور و خوش فر، 1381: 134(. در مطالعه ی حاضر، مؤلفه های سرمايه ی 

فرهنگی بر اساس ترکيبی از سؤاالتی که اوالً، ميزان استفاده از اقالمی مانند 

راديو، تلويزيون، مطبوعات، فيلم، تئاتر، موسيقی، کتاب، نشريات، اينترنت 

و ... را می سنجيد، ثانياً عضويت و مشارکت در فعاليت هايی مانند انجمن ها 

و  نمايشگاه ها  موزه ها،  از  بازديد  فرهنگی،  کانون های  و مؤسسات خيريه، 

آثار  فرهنگی و تاريخی و ... را ارزيابی می کرد و در نهايت مدارج تحصيلی 

پاسخ گويان شاخص سازی شده است. 

1 - Bourdieu
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سرمايه ی  مقياس  همبستگی   ،4 شماره ی  جدول  در  موجود  اطالعات 

فرهنگی را با تعداد فرزندان مطلوب به تفکيک برای زنان شاغل و غيرشاغل 

و  فرهنگی  سرمايه ی  رابطه ی  تحقيق،  يافته های  مطابق  می دهد.  نشان 

ايده آل های باروری زنان شاغل تأييد نشد اّما برای زنان غيرشاغل رابطه ی 

معکوس و معناداری مشاهده شد، يعنی با افزايش سرمايه  ی فرهنگی بين آنها 

ايده آل های باروری آنها نيز پايين می آيد. اين يافته در حالی است که نتايج 

قبلی ارائه شده در جدول شماره ی 1 گويای آن بود که در شاخص سرمايه ی 

فرهنگی زنان شاغل نسبت به غيرشاغلين، ميانگين باالتری داشتند )15/53 

در مقابل 11/77(. بررسی های بيشتر نشان می دهد که با وجود اين تفاوت در 

ميانگين ها، توزيع و پراکندگی نمرات شاخص سرمايه ی فرهنگی بين زنان 

شاغل واريانس کمتری دارند و وضعيت نسبتاً همگن تری از نظر بهره مندی 

از سرمايه ی فرهنگی دارند. عالوه بر اين، توزيع نمرات در ميان شاغلين به 

گونه ای است که الگوی روشنی از ارتباط را نمی توان بين شاخص سرمايه ی 

سنجه های  به  توجه  با  داد.  تشخيص  آنها  باروری  ايده آل های  و  فرهنگی 

استفاده شده برای عملياتی کردن شاخص سرمايه ی فرهنگی، هم باالتر بودن 

ميانگين نمرات اين شاخص برای شاغلين و هم پراکندگی نسبتاً کمتر نمرات 

آنها در مقايسه با زنان غيرشاغل مورد انتظار است. دليل آن است که زنان 

شاغل اين تحقيق را کارمندان ادارات دولتی شهر سنندج تشکيل می دهند و 

اين قشر به واسطه ی الزامات ساختار شغلی و اداری، از نظر ابعاد سرمايه ی 

فرهنگی و مؤلفه های عينی، ذهنی و نهادی آن همگنی بااليی دارند، اما سطح 
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متنوع تر و س به مراتب  ميان زنان غيرشاغل، وضعيت  سرمايه ی فرهنگی در 

نظر سرمايه ی  از  تغييرپذيری گسترده  دامنه ی  اين  دارد.  بيشتری  واريانس 

با ايده آل های  فرهنگی در ميان زنان غيرشاغل شهر سنندج به طور نسبی 

باروری آنها در ارتباط است، به گونه ای که افزايش سطح سرمايه ی فرهنگی 

نزد آنها، به کاهش تعداد فرزندان ايده آلشان منجر می شود.      

بر پايه ی اين بررسی، بين تقديرگرايی در رفتار باروری و ايده آل های 

باروری زنان شاغل و غيرشاغل رابطه ی مستقيم و معناداری وجود دارد. در 

واقع، تقديرگرايی يکی از عوامل فرهنگی است که می تواند در ايده آل های 

باروری زنان اثرگذار باشد؛ چرا که برخی از افراد معتقدند خداوند برکت را 

به خانه ای می فرستد که تعداد فرزندان آن زياد است، هر آن کس که دندان 

دهد، نان دهد، تولّد فرزند به اراده و مشيّت خداوند بستگی دارد. آن گونه 

که نتايج تحقيق حاضر نشان می دهد، شيوع اين باورها با افزايش ايده آل های 

باروری زنان مرتبط است. همچنين، شدت همبستگی برآورد شده برای زنان 

غيرشاغل، به مراتب قوی تر از زنان شاغل است.  

به  پای بندی  بين  که  می دهد  نشان  همچنين   4 شماره ی  جدول  نتايج 

ارزش های خانواده ی بزرگ و ايده آل های باروری زنان نيز رابطه ی مستقيم 

اقتصادی  ويژگی های  علی رغم  می رسد  نظر  به  دارد.  وجود  معناداری  و 

اجتماعی متفاوت، پای بندی زنان به ارزش های خانواده ی بزرگ به عنوان 

معتقدند  زنان  از  برخی  که  است؛ چرا  تأثيرگذار  فرهنگی  يک مشّخصه ی 

از  پس  که  شوهرهايی  و  زن  دارند،  احتياج  خواهر  و  برادر  به  فرزندان 
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بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان ُکردِ شاغل و غیرشاغل

ازدواج بّچه دار نمی شوند، اجاقشان کور است. شيوع باورهايی از اين نوع 

می تواند عامل تعيين کننده ای در ايده آل های فرزندآوری زنان باشد. ارتباط 

بيشتر مشخصه های  نيز همانند  ايده آل  باروری  با  اين مشخصه ی فرهنگی 

فرهنگی مطالعه شده در اين پژوهش، بين زنان غيرشاغل قوی تر از زنان 

شاغل است. يافته های ارائه شده در جدول شماره ی 4 همچنين نشان می دهد 

باروری زنان  ايده آل های  نهاد خانواده،  نابرابری جنسيّتی در  افزايش  با  که 

کاهش می يابد. اين نتايج با نظريه ی مک دونالد همسوست؛ وی معتقد است 

اگر برابری جنسيّتی به سطح باالی خود برسد، نگرش و رفتار افراد در جهت 

موافق با افزايش باروری تغيير می يابد. به نظر می رسد با توّجه به اينکه شهر 

سنندج يک جامعه  ی در حال گذار است، وجود اين نابرابری جنسيّتی عامل 

تعيين کننده ای در ايده آل باروری نسبتاً پايين زنان  بوده است.

زمينه ی  در  زنان  نگرش  که  است  بوده  اين  بر  انتظار  تحقيق  اين  در 

ايده آل های  فرزندآوری در  با نقش های  بين وظايف شغلی  تعارض  سطح 

امکان  به  زنان شاغل  انتظار می رود، چنانچه  باشد.  تأثيرگذار  آنها  باروری 

چنين تعارضی باور و اعتقاد داشته باشند، بالطبع باروری ايده آل پايين تری 

رابطه ی  شاغل،  زنان  مورد  در  تحقيق،  يافته های  به  توّجه  با  باشند.  داشته 

اين دو متغيّر تأييد نشده است؛ در مقابل رابطه ی معناداری از ديدگاه زنان 

غيرشاغل مشاهده شد. در اين تحقيق، تعارض شغل- فرزندآوری بيشتر به  

زنان شاغل و غيرشاغل  اندازه گيری و ديدگاه  عنوان يک سازه ی نگرشی 

نسبت به آن ارزيابی شده است. گويه های عملياتی کننده ی اين شاخص، 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

68

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

ار 
به

 / 
67

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
نگرش پاسخ گويان شاغل و غيرشاغل را با تعارضاتی از اين قبيل می سنجد س

که شاغل بودن زنان پيامدهايی از اين  قبيل را در پی دارد: زمانی که آنها 

بايد صرف خانواده کنند، کاهش می يابد؛ دقت و تمرکز بر روی کارشان 

کم می شود؛ مشکالت خانوادگی شان افزايش می يابد؛ موفقيت های شان کمتر 

می شود و تنش ها و اضطراب های مربوط به فرزندان و خانواده در بازدهی 

شغلی شان اثر می گذارد. در هر صورت، ارزيابی زنان غيرشاغل از نگرش 

با  را  معناداری  رابطه ی مستقيم و  فرزندآوری  نقش شغلی–  تعارضات  به 

ايده آل های باروری آنها نشان می دهد. يعنی در ميان پاسخ گويان غيرشاغل، 

کسانی که تعارض بيشتری را ميان وظايف شغلی با نقش فرزندآوری برای 

زنان احساس می کردند، ايده آل های باروری باالتری داشتند و برعکس هر 

فرزندآوری  با  شغلی  وظايف  بين  را  کمتری  تعارض  غيرشاغل  زنان  چه 

احساس می کردند، باروری ايده آل پايين تری را گزارش کرده بودند.

5-6- تحلیل چندمتغّیره

روابط  ارزيابی  به  رگرسيون چندمتغيّره  مربوط  نتايج  جدول شماره ی 5 

متغيّرهای مستقل و وابسته ی تحقيق را به تفکيک برای زنان شاغل و غيرشاغل 

ارائه می کند. مالحظه ی ضرايب رگرسيونی برآورد شده برای زنان شاغل، نشان 

می دهد که از بين تمامی متغيرهای بررسی شده در جدول، دو متغير نگرش به 

هزينه های فرزند و تقديرگرايی در رفتار باروری رابطه ی آماری معناداری با متغير 

تابع يعنی تعداد فرزندان ايده آل دارند. اين تأثيرگذاری برای متغير نگرش به 

هزينه های فرزندآوری معکوس و در مقابل برای متغير تقديرگرايی مستقيم است. 
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به عبارتی هر چه هزينه های داشتن فرزند سنگين تر ارزيابی شود، باروری ايده آل 

کمتر است و هر چه تقديرگرايی در رفتارهای باروری افزايش يابد، باروری 

ايده آل افزايش می يابد. در گروه زنان شاغل، ساير متغيرهای مستقلی که قباًل 

رابطه  ی آماری معناداری را در تحليل دومتغيری نشان داده بودند )شامل گرايش 

به ترجيح جنسی، پايگاه اقتصادی- اجتماعی، و پای بندی به ارزش های خانواده ی 

بزرگ(، پس از کنترل هم زمان و چندمتغيره، معناداری خود را از دست می دهند.

مالحظه ی ضرايب بتای برآورد شده برای زنان غيرشاغل نشان می دهد 

که در اين معادله ی رگرسيونی نيز متغيرهای نگرش نسبت به هزينه ی فرزند 

و تقديرگرايی در رفتار باروری، مشابه نتايج به دست آمده برای زنان شاغل 

تأثيری معنادار دارد و برای ارتباط نيز با آن نتايج همسوست، اما عالوه بر 

دو متغير مذکور، بين زنان غيرشاغل، متغير پای بندی به ارزش های خانواده ی 

بزرگ نيز تأثيری مستقيم و معناداری را در تحليل چندمتغيره برای اين گروه 

ارزش های  به  پای بندی  افزايش  روشن تر،  تعبير  به  می دهد.  نشان  زنان  از 

خانواده ی بزرگ، می تواند به افزايش باروری ايده آل منجر  شود.

نکته ی ديگری که از جدول شماره ی 5 به دست می آيد، اين است که 

ضرايب استاندارد مربوط به متغيرهای معنادار موجود در معادله برای زنان 

غيرشاغل بزرگ تر از ضرايب برآورد شده برای زنان شاغل است. اين يافته، 

با نتايج مربوط به تحليل دومتغيری هماهنگ است و گويای آن است که 

زنان  ايده آل  باروری  در  بيشتری  تأثير  مدل،  در  موجود  معنادار  متغيرهای 

غيرشاغل در مقايسه با زنان شاغل دارد. 
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جدول )5( رگرسیون چند متغّیره ی تأثیر متغّیرهای مستقل بر ایده آل های باروریس

غیرشاغلشاغلویژگی

سطحبتاسطحمعنیداریبتامتغیّرهایمستقل
معنیداری

0/0610/4140/0490/389ترجیحجنسی

0/2480/000-0/1400/040-هزینهیفرزندان

نگرشبهبستههایتشویقی
0/0390/449-0/0030/960دولت

0/0890/114-0/0860/201-پایگاهاقتصادیاجتماعی

0/0600/241-0/0370/585سرمایهیفرهنگی

0/1700/0470/2010/008تقدیرگرایی

پایبندیبهارزشهای
0/0370/6720/1400/046خانوادهبزرگ

0/0780/2470/0280/595-نابرابریجنسیّتی

0/0130/8480/0870/093تعارضشغلی-فرزندآوری

Rضریبهمبستگی
R2ضریب

ضریبR2تعدیلیافته
Fمعنیداریآزمون

0/318
0/101
0/062
0/007

0/596
0/356
0/335
0/000

در مجموع، نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيّره نشان داد که مقدار ضريب 

تعيين تعديل  يافته برای شاغلين و غير شاغلين به ترتيب 0/062 و 0/335 

درصد است. همچنين مطابق نتايج تحليل، به ترتيب 6/2 و 33/5 درصد از 

کّل تغييرات ايده آل های باروری زنان شاغل و غيرشاغل شهر سنندج وابسته 
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به متغيّرهای مستقّل وارد شده در اين معادله تبيين می شود. ارزيابی اوليه 

از تفاوت ضرايب تعيين و مقدار واريانس تبيين شده از جانب متغيرهای 

مستقل در ميان دو دسته از زنان شاغل و غيرشاغل اين است که زنان شاغل 

نه تنهاـ  همان گونه که در جدول شماره ی 1 نيز نشان داده شدـ  در متغيرهای 

معنادار و تأثيرگذار در معادله ـ يعنی شاخص های نگرش نسبت به هزينه ی 

فرزندان و تقديرگرايی در رفتارهای باروری ـ نمره ی کمتری داشته اند، بلکه 

در مجموع واريانس نمرات آنها کمتر و به عبارتی پراکندگی ديدگاه ها و 

اختالف  نظرات کمتری در اين خصوص دارند. در نتيجه، مقدار واريانس 

تبيين شده توسط متغيرهای مستقل برای اين گروه از زنان، بسيار کمتر برآورد 

شده است.

5-7- تحلیل مسیر

به منظور ارزيابی کامل تر از روابط  مستقيم و غيرمستقيم بين متغيرهای 

جدول  شد.  استفاده  مسير  تحليل  تکنيک  از  تحقيق  وابسته ی  و  مستقل 

شماره ی 6 اثرات مستقيم و غيرمستقيم و کّل متغيّرهای مستقل در ايده آل های 

باروری زنان و شکل های 1 و 2، دياگرام ارتباط متغيرهای تحقيق را نشان 

می دهد. بر اساس اطالعات جدول، در خصوص ايده آل های باروری زنان 

شاغل، دو متغيّر تقديرگرايی در رفتار باروری و نگرش نسبت به هزينه ی  

فرزندان رابطه ی معنی داری را نشان می دهند. همان گونه که يافته های قبلی 

نيز نشان داد، جهت تأثيرگذاری هر دو متغير برای اين گروه از زنان مطابق 

انتظار تحقيق است؛ به گونه ای که زنانی که تقديرگرايی بيشتری در رفتارهای 
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باروری داشته اند، باروری ايده آل باالتری نيز داشتند و در مقابل، آنهايی که س

هزينه های فرزند را باالتر ارزيابی کرده، ايده آل باروری پايين تری را نشان 

داده اند.  

بررسی روابط مستقيم و غيرمستقيم متغيرها در ميان زنان غيرشاغل نيز 

نشان می دهد که چهار متغيّر، نگرش نسبت به هزينه ی  فرزندان، تقديرگرايی 

در رفتار باروری، پای بندی به ارزش های خانواده ی  بزرگ و پايگاه اقتصادی 

ـ اجتماعی در مجموع و به ترتيب بيشترين تأثير را در ايده آل های باروری 

دارند. بخشی از تأثيرگذاری اين چهار متغير، تأثير مستقيم  و بخش ديگری 

از آن تأثير غيرمستقيم بوده است. بر اساس روابط ترسيم شده در شکل 2 

و ضرايب برآورد شده در جدول شماره ی 6، به نظر می رسد که برای زنان 

غيرشاغل، متغير پای بندی به ارزش های خانواده ی بزرگ به عنوان يک متغير 

متغيرهای  ساير  غيرمستقيم  روابط  از  مهمی  بخش  که  کرده  واسطی عمل 

مستقل از طريق آن تبيين می شود. جهت روابط مشاهده شده همسو با انتظار 

تئوريک تحقيق است به گونه ای که پايگاه اقتصادی- اجتماعی و نگرش 

به هزينه ی فرزندان رابطه ی معکوس و تقديرگرايی رابطه ی مستقيمی را با 

پای بندی به ارزش های خانواده ی بزرگ نشان می دهد.  
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بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان ُکردِ شاغل و غیرشاغل

جدول )6( اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کّل متغّیرهای مستقل بر ایده آل های باروری زنان

ایدهآلهایباروریغیرشاغلینایدهآلهایباروریشاغلین

نوعاثرنوعاثر

کلغیرمستقیممستقیمکلغیرمستقیممستقیممتغیّرهایمستقل

نگرشنسبتبه
0/271-0/023-0/248-0/140-0/1400-هزینهیفرزندان

تقدیرگراییدر
0/17000/1700/2010/0690/270رفتارباروری

پایبندیبه
ارزشهای

خانوادهیبزرگ
_________0/14000/140

 پایگاهاقتصادیـ
0/078-0/078-____________اجتماعی

مجموع اثرات مستقيم و غيرمستقيم مربوط به هر يک از متغيرهای مستقل 

مشارکت  کننده در مدل تحليل مسير زنان غيرشاغل در آخرين ستون جدول 

شماره ی 6 گزارش شده است. همان گونه که مشاهده می شود، متغيرهای 

تأثير کلی معادل 0/271- و  با ضريب  به هزينه ی فرزندان  نگرش نسبت 

تقديرگرايی در رفتار باروری با ضريب تأثير کلی معادل 0/270+ بيشترين 

نقش را در تعيين ايده آل های باروری زنان غيرشاغل داشته اند. عالمت ضرايب 

مذکور حاکی از آن است که هر چه زنان غيرشاغل هزينه های فرزندآوری 

هر چه  برعکس،  دارند.  پايين تری  ايده آل  باروری  کنند،  ارزيابی  بيشتر  را 

تقديرگرايی نزد آنها بيشتر باشد، باروری ايده آل آنها نيز بيشتر خواهد بود. 
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شکل 1. مدل تجربی عوامل مؤّثر در ایده آل های باروری زنان شاغلس

شکل 2. مدل تجربی عوامل مؤّثر در ایده آل های باروری زنان غیرشاغل

بحث و نتیجه گیری

با توّجه به زمينه های متنّوع قومی ـ فرهنگی در ايران و اين واقعيّت که 

گروه های قومی مختلف با پيش آمدگی های متفاوت در معرض تأثير نيروهای 

نوسازی و توسعه ی اقتصادی ـ اجتماعی قرار گرفته اند، انجام بررسی های 

زمينه ای در بسترهای گوناگون اجتماعیـ  فرهنگی می تواند نتايج ارزشمندی 

برای سياست گذاری های جمعيّتی در مقياس مّلی و منطقه ای داشته باشد. 
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بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان ُکردِ شاغل و غیرشاغل

رفتارهای باروری زنان ضمن آنکه تابع سياست گذاری های مستقيم است، از 

زمينه های اقتصادیـ  اجتماعی، فرهنگی و جمعيّتی جامعه نيز تأثير می پذيرد. 

تغييرات باروری در طول سه دهه ی گذشته در ايران گواه اين اّدعاست. با 

توّجه به اين تغييرات، به نظر می رسد تغيير در ايده آل ها و تمايالت باروری 

زنان نيروی مهمی در کاهش باروری کل بوده است. به بيان ديگر، باروری 

کل زنان انعکاسی از ايده آل های باروری آنهاست و کاهش هر چه بيشتر در 

تمايالت و ايده آل های باروری زنان می تواند باروری کل را کاهش دهد. 

مطالعه ی حاضر بر اساس داده های گردآوری شده از طريق يک پيمايش 

در بين زنان شاغل و غيرشاغل کرد شهر سنندج به مطالعه ی تطبيقی عوامل 

تعيين کننده ی تعداد فرزندان ايده آل آنها پرداخت. نتايج تحليل ها نشان داد 

که علی رغم تفاوت های اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی بين زنان شاغل و 

زمان  در  آنها  ايده آل  فرزندان  شمار  ميانگين  سنندج،  شهر  کرد  غيرشاغل 

تحقيق تفاوت معنی داری با هم ندارد و امروزه درصد بااليی از زنان شاغل 

)73/8 درصد( و غير شاغل )69/7 درصد( داشتن 2 فرزند را ايده آل می دانند. 

از اين رو، بر اساس نتايج اين تحقيق، ايده آل های امروزين فرزندآوری زنان 

کرد شهر سنندج، مستقل از وضعيت اشتغال آنهاست و به تعبيری روشن تر، 

اشتغال زنان عامل تفاوت در ايده آل های باروری آنها نيست. نتايج مطالعات 

تفاوت  اخير  ساليان  در  که  است  آن  مؤيد  نيز  ايران  در  شده  انجام  قبلی 

باروری در ميان گروه های اجتماعی مختلفی که  ايده آل های  در رفتارها و 

تمايزات بسياری را در بيشتر مشخصه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
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)نظير سطح تحصيالت، محل سکونت، وضعيت اشتغال، مذهب، قوميت س

و ...( داشته اند، محو شده و هم زمان با کاهش باروری، روند همگرايی را 

تجربه کرده است )عباسی شوازی، مک دونالد و حسينی چاوشی 2009؛ عباسی شوازی و 

عسکری ندوشن 1384؛ عباسی شوازی و صادقی 1385(.

در مجموع، اين همگرايی در ايده آل های باروری زنان حاکی از تحّوالت 

عميق تر اجتماعی و فرهنگی است که در خانواده ها اتفاق افتاده است. زن 

و شوهر در دنيای امروز از شرايط جديد جامعه متأثر شده و از الگوهای 

باروری والدين خود و يا نسل گذشته فاصله گرفته اند و تحت تأثير هنجارهای 

اقتصادی-  تفاوت های   از  بسياری  از  مستقل  که  می کنند  عمل  جديدی  

اجتماعی مانند وضعيت اشتغال آنها در اين مطالعه است. 

کرد  زنان  بين  را  معناداری  تفاوت  گرچه  باروری  ايده آل های  آزمون 

همانندی  بر  داللت  يافته ها  و  نداد  نشان  سنندج  شهر  غيرشاغل  و  شاغل 

ايده آل های باروری اين دو گروه از زنان داشت، اما تحليل های جداگانه ای 

برای زنان شاغل و غيرشاغل انجام شد تا تفاوت های احتمالی در سهم عوامل 

تعيين کننده ی ايده آل های باروری اين دو گروه از زنان، مقايسه شود. نتايج 

تحليل های دو متغيّره  نشان داد که متغيرهای گرايش به ترجيح جنسی، نگرش 

نسبت به هزينه ی فرزندان، نگرش نسبت به بسته های تشويقی دولت برای 

افزايش مواليد، پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی، تقديرگرايی در رفتار باروری، 

پای بندی به ارزش های خانواده ی بزرگ و نابرابری جنسيّتی رابطه   ی معنی دار 

با ايده آل های باروری زنان دارد. نتايج تحليل چندمتغيره نيز نشان داد که سهم 
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متغيّرهای بررسی شده در تبيين ايده آل های باروری زنان غيرشاغل بيشتر از  

زنان شاغل است )33/5 درصد در مقابل 6/2 درصد(. در بين متغيّرهايی که 

تأثير معنا داری در ايده آل های باروری زنان شاغل داشته اند، تقديرگرايی در 

رفتار باروری و نگرش نسبت به هزينه ی فرزندان در مجموع بيشترين تأثير 

را نشان دادند. در ميان زنان غير شاغل چهار متغيّر نگرش نسبت به هزينه ی 

فرزندان، تقديرگرايی در رفتار باروری، پای بندی به ارزش های خانواده ی 

بزرگ و پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی در مجموع و به ترتيب بيشترين تأثير را 

در ايده آل های باروری زنان دارند. 

برای  مشخصی  ضمنی  داللت های  می تواند  حاضر،  مطالعه ی  نتايج 

که  که  طور  همان   باشد.  داشته  باروری  درباره ی  مناسب  سياست گذاری 

تعدادی از تبيين های باروری پايين تأکيد دارند، در شرايط باروری زير حد 

جانشينی، ايده آل های فرزندآوری نقش بالقوه ی مهمی در تعيين رفتارهای 

 Van de Kaa, 2001: 220-331; Goldestein, Lutz & Testa,( دارند  باروری 

Casterline, 2001; Lesthaeghe & Surkyn, 1998: 1-45 ;496-479 :2003(، به 

گونه ای که در اين دسته از تبيين ها، توجه عمده متمرکز بر موانعی است 

 Bongaarts,( که در تحقق ايده آل های باروری زنان و خانواده ها وجود دارد

 .)2001: 639-682; Chesnais, 2000: 126-136; Livi Bacci, 2001: 282-289

در نتيجه با رفع اين موانع، سطح باروری افزايش خواهد يافت. يافته های 

مطالعه ی حاضر نشان داد که از ميان متغيرهای بررسی شده، ارزيابی زنان ُکرد 

از هزينه های فرزندان مهم ترين متغيری است که در ايده آل های فرزندآوری 
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آنها تأثير معکوس دارد و به ايده آل های پايين تر فرزندآوری نزد آنها منجر س

می شود. اين متغير در هر دو گروه از شاغلين و غيرشاغلين نقش تأثيرگذاری 

نشان داد، اما تأثير تعيين  کننده ی آن بين زنان غيرشاغل بيشتر و نزديک به 

نظر می رسد  به  بنابراين،  زنان شاغل است )جدول شماره ی 6(.  برابر  دو 

که در شرايط امروز، با توجه به مشکالتی که ناشی از وضعيت اقتصادی 

جامعه ی فراروی خانواده ها وجود دارد، اتخاذ سياست های رفاهی مناسب 

برای کمک به اقتصاد خانوار می تواند نگرانی ناشی از هزينه های پرورش 

اجتماعی  تغييرات  ترديد، روند  بدون  را کاهش دهد.  والدين  برای  فرزند 

و فرهنگی ساليان اخير، که به فرزندان در خانواده جايگاه و نقش محوری 

داده و در عين حال، سطح مطالبات و توقعات متعدد آنها را از والدين، به 

طور روزافزون باال برده است، بار هزينه ای سنگينی برای خانواده محسوب 

می شود. به اين لحاظ، ضرورت دارد که هم زمان، راه کارهای حساب شده ای 

در حوزه ی سياست های اجتماعی و فرهنگی پيگيری شود. 

اشاره ی مهم ديگر نتايج تحقيق، به تأثيرگذاری قوی تر هزينه های فرزند 

در ايده آل های باروری زنان غيرشاغل در مقايسه با شاغلين بود. اين نتيجه، 

عالوه بر آنکه وضعيت اقتصادی متفاوت بين خانوارهايی که در آن فقط 

مرد نان آور خانه است با خانوارهايی که دو منبع درآمدی )از زن و شوهر( 

دارند، را منعکس می کند؛ لزوم توجه سياستی ويژه به زنان غيرشاغل را طلب 

می کند. سياست های جمعيتی در جامعه ای نظير ايران در صورتی می تواند 

به نتيجه ای موفق و مطلوب دست يابد که با تمرکز ويژه ای معطوف به زنان 
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غيرشاغل و خانه دار پيگيری شود. طبق نتايج سرشماری عمومی نفوس و 

مسکن سال 1390، سهم مشارکت زنان در نيروی کار کمتر از 15  درصد در 

کل کشور است و بيش از 85  درصد از آنها غيرشاغل اند. سياست گذاران و 

برنامه ريزان جمعيّتی بايد به اين امر توجه کنند و در کنار مرخصی های زايمان 

و مزايايی که برای زنان شاغل در نظر گرفته می شود، سياست گذاری های 

مناسبی معطوف به اين دسته از زنان )غيرشاغلين( در نظر گرفته شود. 

پژوهش حاضر، ايده آل های باروری بين زنان کرد شهر سنندج را مطالعه 

و تعدادی از عوامل اقتصادی- اجتماعی تعيين کننده ی آن را بررسی کرد. 

اگرچه در طول ساليان اخير باروری زنان کرد، روند تغييراتی را مشابه با کل 

کشور و همسو با ساير گروه های قومی تجربه کرده است، اما با توجه به 

مشخصه های متفاوت اقتصادی- اجتماعی گروه های مختلف قومی در ايران، 

نتايج به ساير گروه های قومی تعميم پذير نيست و بالطبع علل و عوامل تعيين  

کننده ی ايده آل ها و رفتارهای باروری در هر گروه قومی می تواند متفاوت 

باشد؛ لذا اتخاذ هرگونه راه کار سياستی درباره ی باروری بين گروه های قومی 

ديگر، نيازمند مطالعات جداگانه ای است.
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