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در میان طایفه کرد ساکن اندیمشکو عوامل موثر بر آن بررسی میزان افزایش باروري 

3زاده،زهرا درویش2،دکتر اسحق ارجمند سیاهپوش1دکتر مهدي ادیبی سده

چکیده
هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل مهم تأثیرگذار بر میزان باروري می باشـد. جامعـه مـورد مطالعـه زنـان کـرد سـاکن در        

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اسـت. روش نمونـه   254تان اندیمشک بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد شهرس
گیري تصادفی ساده بوده است.  روش گردآوري اطالعات به صورت اسنادي(کتابخانه اي) و میدانی یا پیمایشی و بـا اسـتفاده از   

تجزیـه و تحلیـل گردیـد. جهـت بررسـی رابطـه       spssشده با استفاده از نـرم افـزار   باشد. پرسشنامه تکمیلابزار پرسشنامه می
ها با توجه به سطح سنجش آن از آزمون هاي ضریب همبستگی پیرسـون، ضـرایب همبسـتگی اسـپیرمن،     معناداري بین متغیر

.آنالیز واریانس یکطرفه، تحلیل مسیر و همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است
نتایج ضرایب همبستگی نشانگر آن است که متغیرهاي میزان تحصیالت زن و میزان تحصیالت مرد رابطه منفـی و معکـوس بـا    
میزان باروري دارند. بین متغیر نگرش افراد به باروري و میزان باروري رابطه و همبسـتگی مثبـت و مسـتقیم وجـود دارد. بـین      

ه و همبستگی مشاهده نشده است. نتایج آنـالیز واریـانس یکطرفـه نیـز نشـانگر عـدم       سطح درآمد خانواده با میزان باروري رابط
تفاوت معنادار بین میزان باروري در بین زنان با وضعیت اشتغال گوناگون است.

درصـد از تغییـرات میـزان بـاروري را     2/47نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که متغیرهاي مستقل مجموعـا  
ی کنند. متغیرهاي میزان تحصیالت زنان، وضعیت اشتغال مرد و نگرش افراد به باروري سهم بیشتري در تبیین میـزان  تبیین م

باروري زنان کرد ساکن در شهرستان اندیمشک را دارند.

شگیرينگرش به باروري، میزان درآمد، میزان باروري، ترجیح جنسی، سن ازدواج، میزان آگاهی از وسایل پیواژگان کلیدي:
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(نویسنده مسئول)عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اندیمشک، گروه روانشناسی، اندیمشک، ایران2
گاه شوشترکارشناس ارشد جمعیت شناسی دانش3
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مقدمه
وعی است که همواره مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات گسترده و دامنـه  باروري به عنوان یکی از اجزاي اصلی رشد جمعیت موض

داري در زمینه شناخت عوامل موثر بر آن در ایران و خارج از ایران صورت گرفته است. بدین لحاظ اندازه گیري و شناخت سـطح  
اي اقتصادي، اجتماعی و جمعیتی براي امر باروري در هر طبقه نه تنها در پیش بینی هاي جمعیتی که اساس و زیربناي برنامه ریزي ه

توسعه الزم است. بلکه در ارزیابی شرایط اقتصادي، اجتماعی جامعه مورد مطالعه نیز از شاخص هاي کالن و مهم به شمار می آیـد.  
رد مولفه ثر از مولفه هاي باروري، مرگ و میر، مهاجرت است. در جمعیتی که مهاجرت در آن صورت نمی گیمتأتغییرات جمعیتی 

هاي باروري و مرگ ومیر است که باعث ثبات یا تغییر در حجم توزیع و ترکیب جمعیـت مـی شـود. در فقـدان مهـاجرت، تنهـا از       
مجراي باروري است، که با جبران خسران ناشی از مرگ می تواند دوام آورد و اگر نیـروي بـاروري از نیـروي مـرگ و میـر بیشـتر       

).126: 1381باشند رشد می کنند(سرایی، 
در کشورهاي آمریکا و اسـترالیا  19میانه قرن ل درسال پیش بیشتر زنان فرزندان زیادي را به دنیا می آوردند براي مثا200در حدود 
فرزند بوده اسـت در  6فرزند و بیشتر داشتند. حد متوسط زایمان هاي هر زن 9باروري خود درصد زنان تا پایان دوره50نزدیک به 
). کـاهش  1:1993فرزند بـراي هـر زن مـی باشـد (مـک دونالـد،       2از کشورها متوسط تعداد فرزندان کمترین مروزه در احالی که ا

در ایـاالت متحـده و   19قـرن  در فرانسه مشاهده گردید و بعداً در نیمه دوم19آغاز شد اولین بار در نیمه اول قرن باروري در اروپا
). هـم اکنـون ایـن کـاهش در آسـیا بـه ویـژه        1: 2003زارش شـد(هکر،  دگاسترالیا و نیوزیلندیگر کشورهاي اروپایی و سپس کانادا 

بوده که در سه فرزند براي هر زن7/5میزان باروري در آسیا 1965صورت گرفته است. در سال هاي جنوب شرقی آسیاي شرقی و 
ب و غرب آسیا این پدیده به شکل آرام تـري در حـال   اما در جنوت.فرزند براي هر زن کاهش یافته اس5/2به 1995دهه بعد یعنی 

است تا با بررسی تغییرات در آسیا به خصوص در ایران با توجه به بافت اجتماعی و اقتصادي خاص، فرصتیتوسعه این.انجام است
دهیـ پدنین مهـم تـر  بـه عنـوا  ينقش بارورگذاشته شود. اروپایی به آزمونآن، نظریه هاي مربوط به کاهش باروري در جوامع غیر

یقابـل تـوجه  تیـ از اهمیتـ یجمعيهـا دهیـ پدریسبب شده که مطالعات مربوط به آن نسـبت بـه سـا   یتیکننده نوسانات جمعنییتع
را بـه خـود   یتـ یاز پـرورش جمع یمـؤثر بـر آن سـهم بزرگـ    ی، فرهنگـ ی، اجتمـاع يعوامل مختلف اقتصـاد یبررس.برخوردار باشد

.)1: 1364دهد(آقا، یمصاختصا
رو نیـ اسـت، از ا یو فرهنگـ یو اجتمـاع يدر ارتبـاط، عوامـل اقتصـاد   يبـارور زانیاست که متیواقعنیادیمختلف مومطالعات

و محـدود  تیـ کنتـرل جمع يبرنامه هـا یرسمرشیباور است که پس از پذنیعوامل ضرورت دارد. نگارنده بر انیاقیشناخت دق
را ممکن تیخانواده و کنترل جمعمیبه اهداف تنظیابیبود که مشکل دستییراهکارهانبالدبه یستیدولت باياز سودینمودن موال

در مـورد  تیـ به موفقلی، ذيراهگشاقاتیمؤثر بر آن تحقی، فرهنگی، اجتماعي، عوامل اقتصاديبارورنهیسازد. هر چند که در زم
یاجتمـاع يهـا ی ، آگـاه ياز جملـه باسـواد  یتوسعه انسـان ياشاخص هاءو ارتقيبنارینبوده بلکه توسعه امکانات زدیکاهش موال

يریشـگ یطلـب پ ایـ ونیناسـ یواد و سطح آموزش زنـان و واکس سو به خصوص گسترش یبه زندگدیاميبهداشت و درمان سال ها
.)9: 1377، گرانیو دزادهیکرده است(علفایاانیمنیدر ایاديزارینقش بس

طرح مسأله
ان امروز مسئله جمعیت است توجه به موضوع جمعیت امـر جدیـدي نبـود، بلکـه واقعیـت ایـن اسـت کـه         یکی از مسائل اساسی جه

جمعیت هیچ گاه از اهمیتی که امروز داراست برخوردار نبوده است. عدم تناسب بین رشد جمعیت و رشد امکانات اقتصـادي یکـی   
مله ایران می باشد. کشورهاي جهـان سـوم بـا وجـود بهـره      از مشکالت عمده کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه امروزي از ج

مندي از بیشترین امکانات مادي و انسانی و منابع عظیم ثروت به لحاظ اقتصادي و اجتماعی در بـدترین شـرایط بـه سـر مـی برنـد و       
تصـادي مشـکالت   سنگینی بار اقتصادي جهان را به دوش می کشند. رشد سریع جمعیت و ناهماهنگی میان رشد جمعیـت و رشـد اق  
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83/بررسی میزان افزایش باروري و عوامل موثر بر آن در میان طایفه کرد ساکن اندیمشک

عدیده اي را در زمینه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، آموزشی، درمانی، اشتغال و دیگر شاخص هاي توسـعه در ایـن کشـورها را    
موجب می شود.

نیدر اتیخواهد داشت که رشد جمعیرا در پتیجمعشیقرار داشته باشد افزايدر سطح باالتريباروريکه در کشوریهنگام
. درآمـد سـرانه کشـور و خانوارهـا     ردیـ قرار گيمورد بهره بردارهیرویبه صورت بیو انسانیعیشود که منابع طبیث مباعطیشرا

از یحـداقل نیاز بودجه دولت صـرف تـأم  یبخش متنابهایتمام ابدیشیافزایاسی، سي، اقتصادیجتماعايهاي. نابرابرابدیکاهش 
اقدامات هیتحمل و کلرقابلیغيکاریبمیزانمان، آموزش و پرورش و مسکن باال رود. غذا، بهداشت، دريهانهیهزخدمات گردد.

کند. یمدایخانواده ضرورت پمیتنظيو اجرایتیجمعاستیسنیاست که تدوتیموقعنیگردد، در ایخنثيزیمربوطه به برنامه ر
، يعوامـل اقتصـاد  زیـ خـانواده در جامعـه و ن  یتـ یمل جمععوانیروابط متقابل براتییتغنیساختار و تحوالت خانواده همچنیبررس

جامعـه را بـه خـود    یو اجتمـاع يو صـاحب نظـران مسـائل اقتصـاد    شـمندان یاندنیبشهیاست که همیموضوعیو فرهنگیاجتماع
یتوسـعه مـ  يزیـ مـؤثر در برنامـه ر  یاز عوامـل اصـل  یکـ یيخـانواده هـا در جامعـه کـالن کشـور     راتییـ معطوف داشـته اسـت. تغ  

.)138: 1364،سونیباشد(هر
از این روي است که ضریب رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی از یک سو و امکانـات مـادي و معنـوي و انبـوه نیازهـاي رفـاهی و       

-ریـزي توان براي کارهاي آبادانی و نوسازي در نظر گرفت از سوي دیگر، موجبات برنامـه همچنین گنجایش اعتبارات پولی که می

هاي متمادي ). اگر این حقیقت را در نظر بگیریم که طی سال52: 1372آور می سازد(آشفته تهرانی، اي را الزامگستردههاي دقیق و
رسـیدیم کـه در   رشد جمعیت در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته صفر و در بعضی از این کشورها منفی بوده است، به ایـن نتیجـه   

ئله گریبانگیر کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه و به بیـان دیگـر، مسـئله کشـورهاي     حقیقت مسئله افزایش جمعیت عمدتاً مس
).61: 1367فقیر و کم درآمد و در برخی موارد کشورهاي با درآمد متوسط است (مشکانی و جهانفر، 

ها در این دسته از کشورها اي که دولتهاي سترك روبرو کرده است به گونههاي این کشورها را با دشواريافزایش جمعیت دولت
).بنابراین مسئله 52-53: 1372توانند به حل و فصل مسائل ناشی از جمعیت در ارتباط با توسعه اقتصادي بپردازند (آشفته تهرانی، نمی

سـت  رویه جمعیت در کشورهاي در حال توسعه و نتایج و عواقب اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیافزایش روزافزون و بی
تـرین مشـکالت   اکنون نمایان است، بدون شک یکی از بزرگترین و در عین حال بحرانیمحیطی آن که پیش درآمد آثار آن از هم

). نتیجه ملمـوس رشـد جمعیـت در جهـان رو بـه توسـعه و بـه ویـژه در         2: 1382آید (کالنتري و دیگران، انسان عصر ما به شمار می
عنی خاورمیانه به وجود آوردن مسائلی از قبیل بیکـاري، رشـد سـریع شهرنشـینی، پـایین آمـدن       کنیم یقسمتی که ما خود زندگی می

هاي وسیع هاي کشاورزي، از بین رفتن منابع، بهم خوردن نظم محیط زیست و مهاجرتسطح بهداشت عمومی، از دست دادن زمین
).35: 1383شود (شیخی،افراد به خارج از مرزها را شامل می

ونی به علت ارتقاء وضعیت بهداشتی و کاهش مرگ و میر بر اثر بیماري هاي واگیر، جمعیت کشور به سـرعت رو بـه   در شرایط کن
لذا بـاروري بـه عنـوان مهمتـرین     .باشدمتناسب با رشد جمعیت نمیغیرهافزایش است ولی رشد منابع غذایی، اقتصادي، فرهنگی و

اقتصـادي و فرهنگـی مـی    -که باروري تابعی از عوامل اجتماعید و با توجه به اینعامل ازدیاد جمعیت نقش بنیادي را ایفاد می کن
، می توان با اعمال نفوذ بر ایـن عوامـل چـه بـه صـورت      یافتاگر بتوان ارتباط معنی داري بین بعضی از این عوامل و باروري ،باشد

ود. برآوردهاي انجـام شـده   اده و از این راه آنها را کنترل نمثیر آنها را به صورت مطلوب و دلخواه تغییر دأمستقیم و یا غیر مستقیم ت
فرزنـد در سـال   3/6بـه  1345فرزند براي هر زن در سـال  7/7از روند تحوالت باروري حاکی از این است که میزان باروري کل از 

آیـد و  ر گذار جمعیتی ایران پدید میاي د). پس از این کاهش اولیه، موقتاً وقفه1999کاهش یافته است (آقاجانیان و مهریار، 1355
هـاي نخسـتین   باعث توقف برنامه تنظیم خانواده گردید و دولت جدید در سال1355-60هاي تحوالت سیاسی و اجتماعی بین سال

بـراي  هاي اجتماعی و سیاسـی الزم را  فاقد سیاست رسمی در زمینه جمعیت بود که این امر همراه با وقوع جنگ ایران و عراق زمینه
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هـاي نخسـتین پـس از انقـالب بـود      پشتیبانی از افزایش باروري را ایجاد نمود. نتیجه شرایط فـوق، افـزایش سـطح بـاروري در سـال     
).25: 1991(آقاجانیان،

هدف اصلی تحقیق بررسی میزان باروري در میان زنان کرد زبان ساکن در شهرسـتان اندیمشـک اسـت.همچنین در صـدد اسـت تـا       
کنترل باروري و تأثیر متغیرهایی چون سن، جنس، میزان تحصیالت، وضعیت اشتغال، طبقه اجتماعی، ترجیح جنسـی  عوامل مؤثر بر

و نگرش به باروري رابررسی نماید. حال با توجه به این توضیحات باید بررسی شود که مهمترین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر 
امند؟ آیا ترجیح جنسی و تفاوت قائل شدن بین جنسیت نـوزاد بـر میـزان بـاروري     باروري در بین زنان کرد شهرستان اندیمشک کد

آنها تأثیر می گذارد؟ و به عبارت دیگر این عامل می تواند سبب افزایش باروري گردد یا خیر؟ همچنین بایستی فهمیـد کـه نگـرش    
ند در افزایش و یا کـاهش بـاروري در شهرسـتان    خانواده ها و زوجین به فرزند و باروري چگونه است و این عامل چه نقشی می توا

اندیمشک داشته باشد؟
پیشینه تجربی

در زمینه باروري تحقیقات خارجی و داخلی مهمی صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می شود:
حظات اقتصادي قائل مهمی براي مال) در تحقیقی در مورد ترجیح جنسی در کاهش باروري در هند نقش2003(و زویرماري بهات

دختران داراي ارزش بیشتري می باشند و از این رو ارجحیت پسر کـاهش مـی   شد. در جاهایی که زنان از نظر اقتصادي فعال هستند
باعـث کـاهش   که افزایش ثروت موجب کاهش نگرانی هـا در مـورد امنیـت دوران پیـري مـی گـردد      توجه به اینیابد. همچنین با

)علت کاهش بـاروري  1982(1کالدول).40:2003زویر، و در نتیجه باروري کاهش می یابد (ماري بهات وترجیح جنسی می شود 
باشد، اي شدن(هسته اي) خانواده و جریان ثروت بین نسلی یعنی اینکه جریان ثروت در خانواده به چه صورت میرا مربوط به دسته

داند کـه قـبالً جهـت ایـن جریـان از فرزنـدان بـه        ز طرف والدین به فرزندان میکنند اکنند و فرزندان استفاده میآیا والدین کار می
) بـا اسـتفاده از روش دیـویس و بلیـک و مـدل بونگـارت حـاکی از آن اسـت کـه          1991والدین بود. نتایج مطالعه وارن و همکاران(

پیشـگیري مـدرن بـه علـت عـدم دسترسـی       الگوهاي ازدواج، یکی از عوامل  اصلی باروري زیاد در جامعه است. استفاده از وسـایل  
اکثریت ساکنان روستایی به این وسایل در حد بسیار نازلی است. محل سکونت، میزان تحصیالت و مدت شیردهی به اطفال از میان 

سایر عوامل بیشترین تأثیر را بر روي باروري زنان می گذارند.
ري و ترجیح جنسی پسر انجام داده است. نتـایج نشـان مـی دهـد کـه      ) مطالعه اي را در کره جنوبی تحت عنوان بارو1998الرسین (

ترجیح جنسی فرزند پسر مانعی براي رسیدن به سطح پایین باروري نیست. البته در مراحل اولیه کاهش باروري هم ترجیحات جنسی 
سازي تأثیر معنادار و منفـی بـر بـاروري    پسر وجود دارد. روابط پدرساالرانه تأثیر معناداري بر باروري داشتند. متغیرهاي مربوط به نو

-) به بررسی تأثیر اشتغال زنان بر باروري در مناطق شهري نیجریه پرداخته است. وي این بحث را به میان می1998داشتند. توگانده (

دارد، نـدارد. اول  آورد که به دو دلیل اشتغال زنان تأثیر منفی مداومی را روي باروري در آفریقا آن طور که در کشورهاي پیشـرفته 
کند. دوم آن که با وجود ساختار پدرسـاالر  آن که نظام گسترده خانواده در آفریقا مادران را براي پرورش فرزندان متعددي مهیا می

اکثر جوامع آفریقایی، زنان تمایل کمی به گفتگو در مورد اتخاذ تصمیم راجع به تعداد فرزندان دارند که ایـن امـر بـه دلیـل کنتـرل      
وهران و یا وابستگان شوهر در فرآیند باروري است.ش

-) فرضیه همانندي مشخصه1983، لستهاق، 1997، رابینسون،1987، فریدمن، 2003، هاکر، 2000مطالعات دیگري (عباسی شوازي، 

-قتصـادي و اجتمـاعی مـی   هـاي ا هاي قومی در زمینهاند و تفاوت قومی باروري را صرفاً ناشی از نابرابريها را مورد تأکید قرار داده

-گیري رفتار باروري در زمینه و بستر قومی و فرهنگی، ابعاد هنجاري و ساختاري را در تبیین تفاوتدانند. همچنین با توجه به شکل

اند. فرهنگی و تأثیر مستقل قومیت بر باروري را تأیید نموده–دانند و فرضیه اثر قومی هاي قومی باروري دخیل می

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

85/بررسی میزان افزایش باروري و عوامل موثر بر آن در میان طایفه کرد ساکن اندیمشک

، 1372، 1371، 1369العات مختلفی بـه رونـد تحـوالت بـاروري در ایـران و عوامـل مـؤثر بـر آن پرداختـه انـد(زنجانی،           تا کنون مط
). هرکـدام بـا   1999، آقاجانیـان و مهریـار   1997، فـوالدي  1991، 1995، آقاجانیـان  1378، امانی 1375میرزایی، کوششی و ناصري 

انـد. ایـن مطالعـات بـر نقـش عـواملی ماننـد؛        بیین باروري و عوامل مؤثر بر آن نمودههاي موجود سعی در برآورد و یا تتوجه به داده
گیري ) جهت2000و اسدپور و هودفر 1995) کاهش مرگ و میر کودکان (رفتري و دیگران 1995مدرنیزاسیون (پایدارفر و معینی 

) و عامل تغییر 2001)، تحصیالت زنان (عباسی شوازي 1371و زنجانی 1364علماي مذهبی در قبال برنامه تنظیم خانواده (آقاجانیان 
اند. در سن ازدواج و باروري نکاحی تأکید نموده

اي از تغییرات جمعیتی در ایـن  بندي دوگانهتقسیم1988تا سال 1966) ضمن بررسی تغیرات جمعیتی ایران از سال 1991آقاجانیان (
هاي دولتی که درصد تسهیل کردن(رونـق  قبل از انقالب اسالمی بوسیله سیاستبیست سال ارائه داده است. به این صورت که دوره 

دادن) رشد اقتصادي، کنترل میزان موالید، ارتقاء پایگاه اجتماعی و قانونی زنان و ارتقاء ایده مدرنیزاسـیون و غربـی شـدن مشـخص     
تی در اولویت کاري دولت نبوده است و بعد از سال شود و بر خالف موارد باال با پیروزي انقالب اسالمی رشد اقتصادي براي مدمی

شود. وي در تبیین تحوالت باروري به سه متغیر سن در اولین ازدواج، با تنزل اقتصادي بیشتر به وسیله جنگ کشور روبرو می1980
هـدف بررسـی رابطـه بـین     اي بـا  ) مطالعه2003ها و سطوح یاروري ویژه سنی اشاره می کند. مهریار و دیگران (نسبت ازدواج کرده

اند. نتایج این تحقیق حاکی از ارتقاء قبل توجه سطح تحصیلی زنان تحصیالت و فعالیت اقتصادي زنان بر باروري در ایران انجام داده
و همبستگی منفی آشکار بین باروري و تحصیالت زنان است. میزان مشارکت زنان در بعد از انقالب اسالمی در عرضه نیروي کـار  

تـر اسـت بـا وجـود ایـن      پـایین 1976ش یافته و با وجود افزایش آرام در طول دهه گذشته ولی هنوز هم از میزان مشارك سـال  کاه
هایی با میزان باالي مدارك روشنی از همبستگی میان میزان فعالیت اقتصادي زنان و رفتار باروري آنها وجود دارد. در مجموع استان

و میزان استفاده از وسایل جلوگیري باالتري دارند. همچنین در سطح فردي زنان فعال از لحاظ اقتصادي تر اشتغال زنان باروري پایین
تري دارند.تمایلی به باروري پایین

اي از متغیرها وجود دارند که به طور مستقیم و یـا غیـر مسـتقیم بـر بـاروري تـأثیر       ) نشان داده است که شبکه پیچیده1372شهبازي (
ز این میان بین سن و باروري رابطه معکوس وجود داشته در صورتی که درآمد و باروري با هم رابطه ندارنـد. رشـیدي   گذارند. امی

) نتیجه می گیرد که درآمد بر تحصیالت و تحصیالت بر سن ازدواج اثر مستقیم گذاشته است و تحصیالت و سن ازدواج هر 1379(
صیالت، اشتغال زنان و سن ازدواج تأثیر منفـی طـول مـدت ازدواج، تـأثیر مثبـت بـر       دو بر باروري اثر منفی دارند. عواملی چون تح

شود که سطح تحصیالت زنان از جمله مهمتـرین عامـل و سـرعت    ) این نتیجه حاصل می1382باروري دارند. در مطالعه حق شناس (
کوس دارد. در حالی که سـن زنـان در زمـان    دهنده اصلی در کاهش باروري است. سن ازدواج در اولین ازدواج با باروري رابطه مع

شـود. مطالعـه   کند، اما بین اشـتغال و بـاروري رابطـه معنـادار از نظـر آمـاري مشـاهده نمـی        مطالعه رابطه مستقیم با باروري پیروي می
ثبـت و  ) در شهر اندیمشک نشان می دهد که متغیرهاي سن، شغل سرپرست خـانوار و میـزان درآمـد والـدین رابطـه م     1389شاکور(

مستقیمی با میزان باروري دارند. متغیر سن ازدواج رابطه منفی و معکوس بـا بـاروري داشـته اسـت. همچنـین بـین اسـتفاده کـردن از         
و میـزان آگـاهی از وسـایل    وسایل جلوگیري، تحصیالت والدین، میزان عالقه به فرزند پسـر، نگـرش اسـتفاده از وسـایل پیشـگیري     

کـه  نـد مشـخص کرد ) در پژوهشـی  1384بطه و همبستگی مشاهده نشـده اسـت.  کالنتـري و دیگـران(    با میزان باروري راپیشگیري
خصوص کشورهاي در حال توسعه وجـود دارد و بـه نظـر مـی     ه سراسر جهان و بهاي زیادي بین عوامل موثر بر باروري درشباهت

ان، توافق زوجین در تنظیم خـانواده، افـزایش   افزایش تحصیالت و سن ازدواج زند. مزبور شمول جهانی دارنهايرسد که شاخص
سطح تحصیالت مشارکت مردان در تنظیم خانواده و کاهش مرگ و میر کودکان از عوامل مؤثر بر کاهش باروري زنان بوده است.

ارد. همچنـین  ي مثبت دي منفی دارد. در صورتی که مرگ و میر کودکان با میزان باروري رابطهو سن ازدواج زنان با باروري رابطه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1390زمستان/ اول/شمارهچهارم، سالمطالعات توسعه اجتماعی ایرانمجله/86

که ساختار جمعیتی هر کشور را تحت تأثیر قرار می دهـد. پیامـدها و عـوارض    کاهش باروري، عالوه بر آننتایج نشان می دهد که 
است.باروري سطح پایین و در حد جانشینی را دارا1360جانبی دیگري را نیز به دنبال دارد. در ایران از نیمه دوم دهه 

) بر مبناي نتایج 1372) و پرنده (1371اي قومی در ایران مطالعات اندکی صورت گرفته است. زنجانی (هدر خصوص باروري گروه
هاي قومی بلوچ، ترکمن، عرب و لـر، بـه   اند. بر این اساس گروههاي قومی باروري پرداختهبه توصیف تفاوت1370طرح زاد و ولد 

) در 1993اند. الدیه فوالدي (ترین میزان باروري را داشتهها به ترتیب پایینارسها و فترتیب باالترین میزان باروري و ارامنه، شمالی
کند و نتیجه می گیرد که قومیت، تأثیر هاي اجتماعی نظیر تحصیالت و شهرنشینی تأکید میهاي قومی باروري بر زمینهتبیین تفاوت

اجتمـاعی نظیـر   -هـاي اقتصـادي  هـاي قـومی در زمینـه   ه تفـاوت ) با توجه ب1375مستقل بر باروري ندارد. مطالعه زنجانی و ناصري (
-تحصیالت و متفاوت بودن رفتارهاي باروري افراد منتسب به یک قوم واحد در شرایط اقتصادي و اجتماعی متفاوت(یعنی در استان

) 1382ی تبیین نمـود. صـادقی (  توان صرفاً در ارتباط با تعلق قومگیرد که سطح باروري متفاوت اقوام را نمیهاي مختلف) نتیجه می
-باشد. وي تبیین تفاوتها میدر مناطق روستایی شهرستان قروه نشان داد که سطح باروري کردهاي به طور معناداري باالتر از ترك

ها و هنجارهاي خرده فرهنگی را مورد توجه قرار داد. مطالعات طالـب و گـودرزي   هاي قومی باروري، دو فرضیه همانندي مشخصه
مذهبی در مورد هنجارهـاي خـانواده و رفتـار بـاروري     -هاي قومی) در استان سیستان و بلوچستان بیانگر تفاوت نگرش گروه1382(

هـاي فردگرایانـه و اسـتقالل خـانواده بـا عملکـرد       ها) به خانواده، حول محـور ارزش باشد. به طوري که نگرش شیعیان (غیر بلوچمی
ها) بیشتر به الگوهاي سنتی ارزش خانوادگی گرایش دارند. عباسـی شـوازي و   که اهل سنت (بلوچباشد، در حالیجمعیتی پایین می

هـاي بـاروري بـر    ) در بررسی تحوالت باروري چهار استان منتخب نشان دادند که نگرش و رفتـار بـاروري، تفـاوت   1383دیگران (
) نشـان  1384خواهد داشت. مطالعه عباسی شـوازي و صـادقی (  هاي قومیتی وجود داشته و در آینده نیز احتماالً وجودمبناي ویژگی

هـاي قـومی   هـاي ارزش دهد که هویت قومی یک عامل تعیین کننده در الگوهاي ازدواج در ایـران مـی باشـد. هرچنـد مشخصـه     می
شـده اسـت.   فرهنگی در وراي نوسازي اقتصادي اجتماعی اثر خود را اعمال نمـوده اسـت و بـه تفـاوت در الگوهـاي ازدواج منجـر      

) در مطالعه اي نشان داده که بین سن زن در اولین ازدواج و میزان درآمد والدین و ترجیح جنسـی بـه   1386ذوالفقاري زاده کشکی(
نفع پسر با باروري رابطه معنی داري وجود دارد. بین نوع شغل مردان با باروري رابطه معنی دار وجود ندارد.

مبانی و چارچوب نظري
اینکه میان نظریه و تحقیق مناسبات متجانس و تنگاتنگی وجود دارد بر خالف تصور عمومی نظریه و تحقیق به عرصه با توجه به 

می تواند موجد مسألههاي مجزایی تعلق ندارد بلکه مکمل و متمم یکدیگرند. نظریه القاء کننده فرضیه ها و در خالل حل یک 
توضیح که می توان گفت استفاده از نظریه هاي اندیشمندان در مطالعات جمعیت ). با این19: 1367افکار بیشتري شود(نائینی، 

شناسی و جامعه شناسی براي رسیدن به یک چارچوب نظري جامع تر که ایجاد کننده فرضیات و ایده هاي جدید باشد امري الزم و 
ضروري است و به محقق کمک شایانی خواهد نمود.

ر دنیا باالخص در کشور هاي جهان سوم زیاد بوده، در زمینه باروري و بررسی عوامل در چند سال اخیر که رشد جمعیت د
تأثیرگذار بر آن تحقیقات و بررسی هاي زیادي صورت گرفته است. در یک تقسیم بندي کلی، نظریات مربوط به باروري را می 

عه اقتصادي و اجتماعی را موثرترین عامل در کاهش توان در دو دسته جاي داد: الف) دیدگاه جامعه شناسان و اقتصاددانانی که توس
باروري دانسته و آن را شرط کافی براي کاهش باروري می دانند و اهمیتی براي برنامه هاي تنظیم خانواده قایل نیستند. ب) دیدگاه 

د که سطوحی از باروري کسانی که در برنامه هاي تنظیم خانواده به عنوان عاملی مهم در در کاهش باروري می نگرند و معتقدن
وجود دارد که جزء در صورت استفاده از وسایل جلوگیري و اشاعه آن ها کاهش نمی یابد. نظریه پردازانی مانند ایسترلین درصدد 

ترکیب این دو دیدگاه برآمدند با توجه به اینکه از طریق مکانیسم هاي پیچیده اي بر باروري اثر می گذارند.
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ارائه گردیده است. اولین نظریه در این زمینه ات باروري دیدگاه ها و نظریات گوناگونی در کشور هاي مختلفدر زمینه تبیین تغییر
ایجـاد و  1909در سال 2توصیف فرایند تحوالت جمعیتی جهان است که ابتدا توسط لندرينظریه انتقال جمعیتی است که در واقع

نظریـه انتقـال جمعیتـی    و کامل گردیـد.  بازسازي 1953در سال4یناو نوتشت1929در سال3تامسونا تالش و کوشش فردي به نامب
و مرگ و میر باال در تعادلی نسبتاً طوالنی(نرخ رشد صفر) باروريفرایندي را بیان می کند که به موجب آن جمعیت از رژیم هاي با

تجربـه  1930تـا  1870نین گذاري را بـین سـال هـاي    مرگ و میر و باروري کم می رسد. اکثر جوامع اروپایی چبه تعادلی جدید با
.)1: 1993کرده اند(مک دونالد، 

اروپایی صورت گرفته اسـت و تغییـرات بـاروري    تبیین نظریه انتقال جمعیتی در ربع دوم قرن بیستم بر اساس شواهدي از کشورهاي
) گـذار را بـه تغییـرات وسـیع     1953ین(ات. نوتشـت اجتماعی جامعـه مـدرن نسـبت داده اسـ    در این کشورها را به الزامات اقتصادي و

هزینه و منـافع اقتصـادي فرزنـدان و    از قبیل رها شدن از قید و بند هاي سنتی، پیشرفت تحصیالت و تفکر منطقی، تغییراتاقتصادي
یزاسـیون را عامـل   نیز در نظریه خود مدرن5). کینزلی دیویس2داد(همان:نسبتغیرهپیدایش نقش هاي اقتصادي جدید براي زنان و

).1963و1945کاهش باروري در کشورها می داند (دیویس مهمی در
تلقی می شوند و تقاضا بـراي فرزنـد مبتنـی بـر     ) فرزندان به عنوان کاالي اقتصادي با دوام1981،در نظریه هاي اقتصاد باروري(بکر

در ) معتقـد اسـت کـه   1975ن خود انتظار دارند. لیبنشـتاین( می شود که والدین از فرزندایک عقالنیت اقتصادي و تابع منافعی تلقی
تربیت آن ها کمتر و کمتر اقتصـادي شـده   تحول از تولید خانوادگی به تولید سرمایه داري بچه دار شدن به خاطر مخارج تحصیل و

ه کودکان، تهیه لباس و سایر بر مردم فقیر و متوسط می آورد، ناتوانی در تغذیهمچنین در اقتصادهایی که تورم فشار شدیدي.است
است که به تبیین اقتصادي تودارو اندیشمند دیگريمایکل براي والدین بار سنگینی است و فشار تورم مانع باروري است. تسهیالت

جوامع توسعه یافتـه کـودك از طـرف والـدین خـود نـوعی کـاالي        باروري پرداخته است. نظریه او مبتنی بر این فرض است که در
).315:1370نیافته نوعی کاالي مصرفی تلقی می شود(تودارو،ه اي و در جوامع توسعهسرمای

)3: 1379تئوري هاي مهمی درباره باروري بدست آمده که مهم ترین آن ها عبارتند از :(رشیدي ،
6تئوري هاي بیولوژیکی و عوامل موثر بر باروري .1

ان را به لحاظ فیزیولوژیکی قادر می سازد تا به امر تولید مثل مبادرت ورزند. این دیدگاه عمدتاً ناظر بر آن دسته از عواملی که زن
7تئوري هاي اقتصادي باروري .2

در یک نظام اقتصادگرایانه فرزندان نوع خاصی از کاال تلقی می شوند که داراي هزینه هاي خاص براي تولید و نگهداري و 
تصادي فرزندان شامل مشارکت آنان در ارتقاء ظرفیت تولیدي خانواده پس از همچنین داراي سود و فایده خاص می باشد. فواید اق

رشد کافی و تا حدي تضمین مراقبت از والدین در سنین پیري ایشان است. هزینه هاي اقتصادي شامل مخارج، مراقبت هاي پزشکی 
زشکی و آموزشی است.مادر در دوره  حاملگی و رفع نیاز هاي فرزندان از نظر تغذیه، مسکن، مراقبت هاي پ

فواید غیر اقتصادي، لذت از بچه داري و بزرگ کردن وي است و شاید در برخی از جوامع، عالقه به داشتن پسري که نام خانواده و 
شعائر آن را حفظ کند. هزینه هاي غیر اقتصادي شامل از دست دادن اوقات فراغت و از دست دادن تمام مواهب مفرحی است که 

تربیت فرزند، مانع از آن می شود. تئوري هاي اقتصادي فراوانی در زمینه تعیین میزان باروري ارئه گردیده است که پرداختن به 
عمدتاً مبتنی بر مفاهیمی مانند جنبه کاالیی بودن فرزند، بهره برداري از فرزندان، هزینه فرزندان و هزینه فرصت هاي از دست رفته 

به موازات باال رفتن قیمت کاال، قدرت خرید اشخاص کمتر می شود. یکی از صاحبنظران این می باشند. بر اساس این تئوري ها
است. او فرض می کند که منفعت یا عدم منفعت اقتصادي فرزندان، عامل موثر بر والدین براي تصمیم گیري در 8تئوري لیبنشتاین

. 1و نوع هزینه در مورد فرزندان وجود دارد که عبارتند از: مورد تعداد فرزندان است. طبق تئوري لیبنشتاین سه نوع منفعت و د
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. تأمین و نگهدار از والدین 3. منابع تولیدي و درآمدي که از کار فرزندان به دست می آید. 2کاالبودن به عنوان لذت براي والدین. 
در سنین کهولت با وضعیت هاي دیگر مثل بیماري ها و از کار افتادگی.

می باشد. بکر معتقد است که کودکان مانند کاالي مصرفی هستند و تحت شرایطی 9صاحبنظر در این نظریه، بکردیگر اندیشمند 
از نوسازي، هزینه هاي خالص داشتن فرزند افزایش می یابد. بر این اساس تعداد بچه هایی که خانواده ها خواهند داشت، به واسطه 

متمول باید فرزندان بیشتري داشته باشند.درآمد تعیین می شوند و در نتیجه خانواده هاي
10اجتماعی باروري -تئوري هاي اقتصادي .3

فرض این تئوري بر این است که براي بررسی باروري و رابطه بین رشد جمعیت و رشد اقتصادي می بایستی از طریق هماهنگی و 
ورد، وارد شد. در کل این تئوري بیان می کند که برنامه ریزي اجتماعی و سیاسی که خود موجبات توسعه اقتصادي را فراهم می آ

براي مطالعه رفتار مناسب باروري، می بایستی از یک چارچوب فکري از زمان گذشته و به کارگیري مفاهیم اصلی علومی مانند 
یبی از مجموع جامعه شناسی، جمعیت شناسی و اقتصاد توأماً استفاده گردد، لذا تئوري مناسب جهت تبیین باروري، می باید ترک

اشاره کرد. 11). از اندیشمندان در این زمینه می توان به ریچارد ایسترلین4: 1379علوم اجتماعی باشد(رشیدي، 
تئوري وي داراي متغیر وابسته نهایی به نام فرزند متولد شده زنده اي که یک زوج در طول زندگی مشترك زناشویی خود بدنیا می 

تحت تأثیر عواملی مانند تقاضا براي فرزند، ظرفیت تولید فرزند و هزینه هاي تنظیم خانواده(موانع و آورند، می باشد و این متغیر
مخارج کنترل موالید) است. هرگاه ظرفیت تولید کمتر از تقاضا باشد، به معناي آن است که محدودیتی براي تولید فرزند اضافی 

راي انگیزه می شوند. هرگاه ظرفیت تولید بیشتر از ظرفیت تقاضا باشد، در واقع وجود ندارد. لذا والدین براي تولید فرزند اضافی دا
والدین دچار محدودیت می شوند، لذا جهت جلوگیري از تولد فرزندان ناخواسته، انگیزه دار شده و از روش هاي پیشگیري استفاده 

خواهند کرد.
روري موثر می باشد به اعتقاد وي اگر آرزوها زیادتر از درآمد باشد، ایسترلین معتقد است که آرزوها و امیال نیز بر روي رفتار با

شخص عمالً فقیر است و نمی تواند فرزند بیشتري داشته باشد. اگر آرزوها پایین و درآمد باال باشد، درآمد می تواند در میزان باال 
که بر میزان باروري تأثیر می گذارد، بلکه میزان آرزوها رفتن باروري موثر باشد. بنابراین فقط میزان درآمد خانواده تنها عامل نیست 

یا استانداردهاي مورد انتظار زندگی و یا نسبت بین عامل درآمد و این عامل است که بر میزان باروري تأثیر می گذارد. از طرفی 
د، بدست می آورند. آرزوها دیگر زوج هاي جوان آرزوها را از والدین شان و بعد از این که جو اقتصادي اطراف خود را دیدن

» تأثیر انعکاسی نسلها«نقش مهمی را در تصمیمات باروري ایفا می کند. این تفکر از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد و او این را 
می نامد.

12فرهنگی تبیین باروري -تئوري اجتماعی .4

تغییرات باروري لحاظ می نمایند که شامل تئوري ارتقاء این دسته از تئوري ها، عوامل فرهنگی، روانی و اجتماعی را در تبیین
تئوري نوگرایی یکی دیگر از اجتماعی، تئوري تغییر و پاسخ، تئوري اشاعه و عقب افتادگی فرهنگی و تئوري نو گرایی می شود.

- ادي، اجتماعیفرهنگی و باروري است و گویاي این است که نوسازي فیزیکی محیط و بازسازي اقتص-تئوري هاي اجتماعی
فرهنگی در جامعه هاي گوناگون می تواند تا اندازه اي میزان باروري را تغییر دهد و باعث شود تا روحیه آینده نگري و گرایش به 
زندگی که همراه با آسایش و شادکامی باشد، در اذهان مردم جاري می گردد. لذا این تئوري، این را دنبال می کند که پیشرفت و 

کنولوژي بر زندگی مردم حتی در زمینه هاي عاطفی و ارزشی تأثیر می گذارد و می تواند تغییراتی در ارتباط با کاهش توسعه و ت
).4: 1379میزان موالید به وجود بیاورد(رشیدي، 
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مدل جامعه شناختی تبیین باروري
ماعی بیشتر حرکت کنند و گام به پیش نهند، بیشتر جامعه شناسان بر این باورند که هر اندازه کشورها در مسیر توسعه اقتصادي و اجت

انگیزه ها و سلیقه هاي فردي است که رفتارهاي باروري را تحت تأثیر قرار می دهد. برعکس در جوامع توسعه نیافته و عقب افتاده 
انگیزشی محور بیشتر سیستم کلی حاکم بر جامعه، نهادها و مقررات است که به باروري جهت می دهد. بحث در مورد عوامل

اصلی اکثر دیدگاه هایی است که از طریق مدل هاي جامعه شناختی در تبیین پدیده باروري دارند، زیرا باروري واقعیتی صرفاً 
فیزیکی نیست، بلکه پدیده اي مبتنی بر ذهنیات و تفکرات فردي است. در هر کنش انسانی که معطوف به یک هدف واقعی باشد، 

مترین نقش است و در واقع انگیزش فضاي مناسب ایجاد عالقه در فرد و در نهایت رضایت او را نسبت به انگیزش فرد داراي مه
انجام یک عمل ایجاد می نماید.

در کشورهاي در حال توسعه عوامل انگیزشی به دو صورت در میزان باروري موثرند. از یک سو به خاطر وجود میزان هاي باالي 
سعی می کنند به منظور ادامه حیات خانواده فرزندان بیشتري به دنیا آورند. چنین انگیزه اي بعدها حتی با مرگ و میر اطفال، والدین 

افزایش خدمات بهداشتی و کاهش سطح مرگ و میر اطفال نه تنها تغییر نمی یابد بلکه رفتار باروري با همان شدت قبلی ادامه می 
ورد برتري جنسی فرزندان پسر و منافع اقتصادي فرزندان، باز هم باروري در سطح یابد. از سویی دیگر به خاطر انگیزه هایی در م

باالیی قرار می گیرد. چنین انگیزه هایی توسط مذاهب موجود در این کشور ها نیز تشدید می گردد.
ه و فرزندان در جامعه در تبیین جامعه شناختی کاهش بی سابقه باروري در کشورهاي پیشرفته صنعتی نیز به تغییر کارکرد خانواد

صنعتی اشاره شده است. بر این اساس استدالل می شود که شهرنشینی صنعتی با مجموعه اي از تقسیم کار در همه بخش -شهري 
هاي زندگی و همچنین میزان هاي باالیی از تحرك اجتماعی و مکانی همراه بوده است. این امر به طور اجتناب ناپذیري منجر به 

یی و عقل گرایی و کاهش نفوذ نیروهاي سنتی شده است. یکی از عناصر اساسی این شیوه نگرش به زندگی شهري بر رشد دنیاگرا
این اصل استوار است که خانواده کارکردهاي خود را به سایر نهادهاي تخصصی جامعه واگذار می کند. بنابراین از یک طرف 

اده بیرون می روند و از طرف دیگر به صورت مانعی در راه مشارکت فعال در فرزندان از حالت تولیدکننده سرمایه در اقتصاد خانو
سازمان هاي وسیع تري در می آیند که پاداش هاي زندگی در جامعه شهري از این طریق بدست می آید. برداشت مسلط در این 

ده عمومیت خواهد یافت و بعد خانواده دیدگاه این است که وقتی مردم در بازار و جامعه شهري دخالت داشته باشند، تنظیم خانوا
).55-56: 1381در جهت کاهش تداوم می یابد(حسینی، 

يواسط مثـل هنجارهـا  يرهایکند. متغیممیتقسيانهیرا به دو دسته واسط و زميموثر بر باروريرهایخود متغدر مدل 13دمنیفر
واسـطه  یبـ انه،یميرهایمتغنی. ارندیگیقرار منیشیگذار پریتاثيرهایو متغيبارورنیها، بزهیدر مورد بعد خانواده و انگیاجتماع

ی و طبیعـی کنترلـ يبـارور يرهـا یتوانند به متغیاز آنها عمل کنند. آنها میبیترکقیاز طررها،یمتغریو ساگذاردیاثر ميبر بارور
گذارد و اثـر آنهـا در عـدم اسـتفاده     یاثر ميبر باروربرمان،یبعد از زايمثل نابارآوریعیطبيباروريرهایشوند. متغيبندمیتقس

يهستند کـه هـم بـرا   يکنترل باروريرهایمتغ،يریجلوگلیشود. سقط و استفاده وسایمشخص ميکنترل بارورلیاز وسايعمد
یاجتمـاع يهنجارهـا محدود کردن بعد خـانواده، يبرازهیشود. انگیاستفاده مدیموالنیبيفاصله گذاريو هم برايکنترل بارور
واسـط محسـوب   يهاریمتغامر،نیمورد نظر آنها از ادو سويواسط، دانش افراد درباره کنترل باروريهاریها و متغزهیدر مورد انگ

يو اقتصـاد یاجتمـاع يهـا یژگـ یو، نیزوجـ یشـناخت تیـ جمعيهایژگیوي مانندشامل موارديانهیزميهاریمتغنیاشوند.یم
ی حـال ي مـی باشـد. در  مرتبط به هر جزء از نظام باروریعوامل فرهنگو در نهایت و منطقه یاجتماعينهادهاياهیژگیو، نیزوج

يو باروریینهایو فرهنگي، اقتصادیاجتماعيهاریمتغنیبمیمحدود به ارتباط مستقی، گاهيباروريکننده هانییبحث از تعکه
يمربـوط بـه بـارور   قاتیدر تحقی، امر اساسيو باروري، اقتصادیجتماعايهاریمتغنیخله گر بداتوجه به نظام مشیافزا.شودیم

.)774: 1987، دمنیاست(فریجهان
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مدل متغیرهاي بینابینی
الگویی را ارئه کرده اند که در برگیرنده متغیرهاي موثر بر باروري است. این مدل به مدل 15و جودیت بلیک14کینگزلی دیویس
مورد بحث در این مدل به این دلیل ببنابین خوانده می شود که هنجارهاي اجتماعی و سایر معروف است. عواملمتغیرهاي بینابینی

عوامل موثر بر باروري تنها و تنها از طریق آنها عمل می کنند. دیویس و بلیک بین بخش فیزیولوژي و جامعه شناختی باروري 
ابین به این اعتبار متغیر قلمداد شده است که می تواند به نحوي حمل کند که سطح تلفیقی صورت داده اند. هر کدام از متغیرهاي بین

باروري را کم یا زیاد نماید. هر چند ممکن است یک جامعه داراي ارزش هاي مربوط به باروري زیاد مانند عمومیت ازدواج در 
اي مربوط به باروري کم در سایر متغیرها مانند سنین پایین و غیره در بعضی از متغیرها باشد ولی ممکن است به خاطر ارزش ه

کاربرد وسایل جلوگیري از حاملگی، باروري اش در سطح پایین یا متوسط باشد. بنابراین امکان دارد که دو جامعه علیرغم ارزش 
).56-57، داراي باروري هم سطح باشند(همان، 16هاي مختلف در تمام و یا اغلب متغیرها بینابین

پژوهشچارچوب نظري 
ي چارچوب نظري مبنایی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پرداز
رد. می کنند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و گاهی به صورت منطقی از نتایج پژوهش هاي قبلی پیرامون مسأله نشأت می گی

). 1386:30به طور کلی چارچوب نظري پایه اي است که نام تمام پژوهش بر روي آن تکیه می کند (خاکی، 
اروپایی صورت گرفته است و تبیین نظریه انتقال جمعیتی در ربع دوم قرن بیستم بر اساس شواهدي از کشورهايهمان طور که اشاره گردید 

) گذار را به تغییرات وسیع 1953ین (ااجتماعی جامعه مدرن نسبت داده است. نوتشتلزامات اقتصادي وتغییرات باروري در این کشورها را به ا
هزینه و منافع اقتصادي فرزندان و پیدایش نقش از قبیل رها شدن از قید و بند هاي سنتی، پیشرفت تحصیالت و تفکر منطقی، تغییراتاقتصادي

جامعه شناسان معتقدند که در سطح خرد انگیزه شخصی، سلیقه ها، نگرش هاي افراد، . دادنسبتغیرههاي اقتصادي جدید براي زنان و 
طرز تلقی آن ها و غیره می تواند روي رفتار هاي باروري اثر بگذارد. در این سطح بیشتر گرایش ها، انگیزه ها و سلیقه هاي زوجین 

فرهنگی. همچنین آنها بر این باورند که هر اندازه کشورها در است که حرکت اصلی باروري را دیکته می کند تا محیط اجتماعی و
مسیر توسعه اقتصادي و اجتماعی بیشتر حرکت کنند و گام به پیش نهند، بیشتر انگیزه ها و سلیقه هاي فردي است که رفتارهاي 

در مورد یاجتماعيهنجارهاده،محدود کردن بعد خانوايبرازهیانگفریدمن معتقد است که باروري را تحت تأثیر قرار می دهد. 
شوند.یواسط محسوب ميهاریمتغامر،نیمورد نظر آنها از ادو سويواسط، دانش افراد درباره کنترل باروريهاریها و متغزهیانگ

رضیات این در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش و نظریات کاربردي در این زمینه، از یک چارچوب نظري ترکیبی استفاده شده است. ف
تحقیق از تئوري ها و الگوهاي باروري جامعه شناختی، مدل متغیرهاي بینابین و تئوري هاي اقتصاد باروري اخذ شده اند.

فرضیات
بین درآمد خانواده هاي کرد و باروري آنها رابطه وجود دارد.

بین تحصیالت زن و شوهر قوم کرد و میزان باروري آنها رابطه وجود دارد.
رش افراد به باروري و میزان باروري آنها رابطه وجود دارد.بین نگ

بین وضعیت فعالیت و اشتغال همسر(زن) و میزان باروري رابطه وجود دارد.
روش تحقیق

باشد. بدین اي و میدانی میگیرد. روش گردآوري اطالعات به دو صورت کتابخانهپژوهش حاضر به روش پیمایش انجام می
هاي مربوط به جامعه اي بدست خواهد آمد و در گردآوري دادهظري از طریق مطالعه اسنادي و کتابخانهصورت که اطالعات ن

ترتیب سطح استفاده شده است. واحد تحلیل در این تحقیق، فرد پاسخگو بوده و بدین17آماري نیز از روش میدانی یا پیمایش
فرمول نفر بوده است. بر اساس 6000بوده که تعداد آنها شک تحلیل، خرد است. جامعه آماري زنان ساکن در شهرستان اندیم

انتخاب شده اند.نفر به عنوان حجم نمونه 254تعداد کوکران
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یب همبسـتگی  ها از آزمون هاي آماري آنالیز واریانس یـک طرفـه، ضـریب همبسـتگی پیرسـون، ضـر      براي بررسی ارتباط بین متغیر
از اعتبار صـوري اسـتفاده مـی    18در بحث اعتبارشود. اسپیرمن، تحلیل واریانس، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر بهره گرفته می

شود. این اعتبار مبتنی بر داوري و قضاوت متخصصان بوده و منظور آن است که اعتبار شاخص ها یا معرف هاي پـژوهش از طریـق   
میزان دقت ابزار سنجش را نشان داده و اگر در هر صورت کـراراً 19روایی.)1382:142عیین می شود(رفیع پور، مراجعه به داوران ت

چیزي را ببینیم به شرط آنکه چیزي تغییر نکرده باشد و نتیجه یکسان باشد، ابزار سنجش داراي روایی است. مقـدار ضـریب آلفـاي    
بوده است. یعنی سواالت و گویه هاي این متغیر بـا همـدیگر همبسـتگی درونـی     0/ 61کرونباخ متغیر نگرش افراد به باروري برابر با

نسبتاً زیاد و قابل قبولی داشته اند و در نتیجه پرسشنامه یا ابزار گردآوري داده ها از روایی و پایایی الزم برخوردار است.
یافته ها و نتایج

تغیر وابسته و آزمـون فرضـیات بـا اسـتفاده از ضـریب همبسـتگی پیرسـون،        در این قسمت به بررسی روابط بین متغیرهاي مستقل و م
یا آنالیز واریانس یکطرفه، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر پرداخته می شود.Fضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون 

.فرضیه اول: بین درآمد خانواده هاي کرد و باروري آنها رابطه وجود دارد
یرسون بین متغیرهاي مستقل و میزان باروري: ضریب همبستگی پ1جدول 

رابطه یا عدم رابطهداريسطح معنامقدار ضریب همبستگیمستقلمتغیرهاي
رابطه و همبستگی وجود ندارد.096/0-132/0میزان درآمد خانواده

رابطه و همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد.379/0000/0نگرش افراد به باروري
است. چرا کـه سـطح   درآمد خانواده هاي کرد و میزان باروري ی پیرسون نشانگر عدم وجود رابطه و همبستگی بین ضریب همبستگ

مقـدار ضـریب   درصـد) مـی باشـد.   05/0معناداري آن و یا میزان خطا بیشتر از حـد اسـتاندارد و معمـول (سـطح معنـاداري بـیش از       
است. هر چند بین دو متغیر یک نوع رابطـه معکـوس مشـاهده    096/0آن و سطح معناداري-132/0همبستکی پیرسون بین دو متغیر 

اي مشاهده است، لذا بین دو متغیر درآمد خانواده هاي کرد و میزان باروري رابطه05/0شود، اما چون سطح معناداري آن بیش از می
شود.ارد، رد میشود. پس در نتیجه این فرض اولیه محقق که درآمد بر میزان باروري تاثیر می گذنمی

فرضیه دوم: بین نگرش افراد به باروري و میزان باروري آنها رابطه وجود دارد.
با استفاده از هفت گویه و به صورت طیف لیکرت پنج گزینه اي مـورد سـنجش و انـدازه گیـري قـرار      نگرش افراد به باروري متغیر 

بوده که نشان دهنده همسازي درونی و همبستگی 61/0باروري برابر با نگرش افراد بهگرفته است. مقدار آلفاي کرونباخ براي متغیر 
نسبتا باالي بین گویه هاي متغیر است. ضریب همبستگی پیرسون نشانگر وجود رابطه و همبستگی بین آن هـا اسـت. چـرا کـه سـطح      

مقـدار ضـریب   درصـد) مـی باشـد.   05/0معناداري آن و یا میزان خطا کمتر از حـد اسـتاندارد و معمـول (سـطح معنـاداري بـیش از       
اسـت. بـر   )sig=000/0و سطح معناداري آن صـفر( 379/0همبستکی پیرسون بین دو متغیر نگرش افراد به باروري و میزان باروري 

این اساس می توان گفت که بین  این دو متغیر رابطه وجود دارد و رابطه آنها به صورت مثبت و مستقیم می باشد. با توجه به مقـدار 

توان گفت که بین دو متغیر نگـرش  درصد می99مورد قبول واقع شده و با احتمال بیش از 1Hداري آن فرض ضریب و سطح معنا
به باروري و میزان باروري رابطه وجود دارد. 
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فرضیه سوم: بین تحصیالت زن و شوهر قوم کرد و میزان باروري آنها رابطه وجود دارد.
: ضریب همبستگی اسپیرمن بین سطح تحصیالت و میزان باروري2ول جد

رابطه یا عدم رابطهسطح معناداريضریب همبستگی اسپیرمنهامتغیر
رابطه منفی و معکوس وجود دارد.000/0-602/0میزان تحصیالت زن
رابطه منفی و معکوس وجود دارد.000/0-416/0میزان تحصیالت مرد

)sig=000/0بوده و سطح معناداري آن  (-602/0همبستگی اسپیرمن بین میزان تحصیالت زن و میزان باروري برابر مقدار ضریب  
می باشد. می توان گفت که بین  این دو متغیر رابطه وجود دارد و رابطه آنها به صورت معکوس می باشد. به عبارت دیگر با افزایش 

سته می شود و با کاهش سطح تحصیالت زنان بر تعداد فرزندان (میزان بـاروري) افـزوده   سطح تحصیالت زنان، از میزان باروري کا

تـوان  درصـد مـی  99مورد قبول واقع شده و بـا احتمـال بـیش از    1Hداري آن فرض شود. با توجه به مقدار ضریب و سطح معنامی
وري رابطـه وجـود دارد. مقـدار ضـریب  همبسـتگی اسـپیرمن بـین میـزان         گفت که بین دو متغیر سطح تحصیالت زنان و میـزان بـار  

می باشد. بین  ایـن دو متغیـر رابطـه وجـود     )sig=000/0بوده و سطح معناداري آن  (-416/0تحصیالت مرد و میزان باروري برابر 
ت مردان، از میـزان بـاروري کاسـته    دارد و رابطه آنها به صورت منفی و معکوس می باشد. به عبارت دیگر با افزایش سطح تحصیال

درصـد  99شـود.پس بـا احتمـال بـیش از     می شود و با کاهش سطح تحصیالت مردان بر تعداد فرزندان (میزان باروري) افـزوده مـی  
توان گفت که بین دو متغیر سطح تحصیالت مردان و میزان باروري رابطه وجود دارد. هر چند دو متغیر تحصیالت مردان و زنان می

ر باروري موثرند اما میزان رابطه و همبستگی میزان تحصیالت با میزان باروري بیشتر است. پس نقش میزان تحصیالت در کاهش یا ب
افزایش باروري در جامعه پر رنگ تر و غیر قابل انکار است.

فرضیه چهارم: بین وضعیت فعالیت و اشتغال همسر(زن) و میزان باروري رابطه وجود دارد.
نشان می دهد که میانگین باروري در بین زنان شاغل در مشاغل مختلـف تفـاوت و اخـتالف    20آزمون آنالیز واریانس یکطرفهنتایج 

است در نتیجه 05/0است. چون میزان خطا بیش از 096/0و سطح معنادري آن 01/2فاحشی با همدیگر ندارد. مقدار آزمون برابر با 
اغل مختلف بر اساس شانس و به صورت تصـادفی اسـت. بـا توجـه بـه مقـدار آزمـون آنـالیز         اختالف میزان باروري در بین زنان مش

شود. بنابراین می توان گفت کـه فرضـیه فـوق رد شـده و     تایید می0Hرد شده و فرض 1Hداري آن فرض واریانس و سطح معنا
زن و میزان باروري وجود ندارد.رابطه معناداري بین وضعیت فعالیت 

: تحلیل واریانس بین وضعیت فعالیت زن و میزان باروري3جدول 
سطح معناداريFآماره میانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمنبع تغییرات
581/304645/7007/2096/0بین گروهی

------178/613161809/3درون گروهی
---------759/643165کل

رگرسیون چنـد متغیـره یکـی از پرکـاربردترین روش هـا در مطالعـات اقتصـادي و اجتمـاعی محسـوب مـی شـود. روش تحلیـل             
رگرسیون چند متغیره با برخورداري از قابلیت پیش بینی، تغییرات در متغیر وابسته را به ازاي یک واحد تغییر در متغیـر مسـتقل و یـا    

می دهد. متغیرهاي مستقل را نشان 
بـوده کـه   687/0استفاده گردید. مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابـر بـا   21براي تحلیل داده ها و اطالعات موجود از روش توأم

بـر بـا   برا2Rنشان دهنده رابطه نسبتا شدید و باال بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته میزان باروري اسـت. مقـدار ضـریب تعیـین یـا      
به این متغیرهاي مستقل مربوط باروريدرصد یا تقریبا نیمی از تغییرات متغیر میزان 2/47بوده و بیانگر این حقیقت است که 472/0
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-درصد بقیه مربوط به عوامل دیگري است که در این تحقیق مورد بررسـی قـرار نگرفتـه انـد. مقـدار آزمـون دوربـین       8/52است و 
می باشد. این آزمون جهت تشخیص استقالل باقیمانده ها، آماره هاي توصیفی باقیمانده هاي استاندارد شـده و  02/2واتسون برابر با 

تحلیل واریانس نشان می دهد که متغیرهاي مستقل اکثرتغییرات متغیر وابسته میزان بـاروري را  استاندارد نشده به کار برده می شود. 
و سـطح  56/20نسبت متوسط واریانس رگرسیون بـه متوسـط واریـانس باقیمانـده برابـر بـا       یعنیFپیش بینی می کنند. مقدار آماره 

این آزمون نشان می دهد که مدل رگرسیون با مجموعه متغیرهاي مستقل و متغیـر وابسـته از پـردازش    معناداري آن صفر بوده است. 
بـزرگ بـودن   مدل ناشی از شـانس و تصـادف نیسـت.    خوبی برخوردارند. به عبارت دیگر تغییرات تبیین شده میزان باروري توسط 

مقدار بتا نشان دهنده اهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی متغیر وابسـته میـزان بـاروري اسـت. متغیرهـاي میـزان تحصـیالت زنـان،         
نشانگر آن است که وضعیت اشتغال مرد و نگرش افراد به باروري به مراتب سهم بیشتري در مقایسه با سایر متغیرها دارند. این اعداد 

در انحـراف معیـار متغیـر وابسـته     571/0براي متغیر میزان تحصیالت زنان به ازاي هر یک واحد تغییر در انحراف معیار آن به اندازه 
و 228/0میزان باروري تغییر ایجاد می کند. براي متغیر وضعیت اشتغال مرد و نگرش افراد به باروري ایـن عـدد بـه ترتیـب برابـر بـا       

می باشد.21/0
: ضرایب رگرسیونی4جدول 

ضریب متغیر
)bرگرسیون(

خطاي 
)S.Eاستاندارد(

ضریب رگرسیونی 
)Betaاستاندارد شده(

سطح Tآزمون 
)Sigمعناداري(

Constant(243/4164/1---645/3000/0مقدار ثابت(
085/0027/0210/0143/3002/0نگرش افراد به باروري

000/0-342/5-135/0571/0-721/0زنتحصیالتمیزان
100/0-657/1-118/0169/0-196/0مردتحصیالتمیزان

603/0288/0160/0092/2038/0وضعیت اشتغال زن
028/3003/0-108/0228/0-328/0وضعیت اشتغال مرد
089/0160/0043/0553/0581/0درآمد ماهیانه خانوار

=0/472 R=0/687      F=20/56        sig=0/000 2R
نشان می tدر این جدول مقدار محاسبه شده و سطح معناداري آن ها نیز آمده است. همان طوري که مقدار سطح معناداري آزمون 

ن و وضعیت اشتغال مرد) معنادار شده دهد اثرات متغیرهاي مستقل(نگرش افراد به باروري، میزان تحصیالت زنان، وضعیت اشتغال ز
و آن ها تأثیر زیادي در پیشگوئی متغیر وابسته دارند. 

نوعی از تحلیل رگرسیون چندگانه محسوب می شود که از طریق آن می توان میزان تأثیر مستقیم، تأثیر غیر مستقیم و 22تحلیل مسیر
تا میزان تأثیر مستقیم کل متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته میزان باروري تأثیر کل بر متغیر وابسته را مشخص نمود. بر اساس ضرایب ب

مـی باشـد. ایـن    -266/0و مجمـوع تـأثیرات مسـتقیم و تـأثیر غیـر مسـتقیم برابـر بـا         064/0، تأثیر غیر مستقیم برابر با -33/0برابر با 
ري را تبیین می کنند. درصد از واریانس متغیر وابسته میزان بارو47متغیرهاي مستقل در مجموع 
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: مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مستقل بر میزان باروري5جدول 
مجموع اثراتاثرات مستقیماثرات غیر مستقیممتغیرهاي مستقل

21/021/0---نگرش افراد به باروري
-527/0-043/057/0زنتحصیالتمیزان

004/016/0164/0وضعیت اشتغال زن
-153/0-017/017/0مردتحصیالتمیزان

04/004/0---درآمد ماهیانه خانوار
-266/0-064/033/0جمع کل متغیرها

: مدل تحلیل مسیر1نمودار 
بحث، نتیجه گیري و پیشنهادات

ونگی کنتـرل آن مـی   یکی از مهمترین مباحث در تحقیقات جمعیت شناختی میزان باروري و شاخص هاي اصلی آن و همچنین چگ
اي بدون شناخت دقیق تغییرات جمعیتـی و اسـتفاده   باشد. با توجه به افزایش سریع جمعیت رشد اقتصادي و اجتماعی در هیچ جامعه

تر از امکان و توان بالقوه نیروي انسانی تحقق نخواهد یافت لذا تعادل و توازن بین جمعیت و امکانات موجود و توزیع هرچه مطلوب
).12: 1374ه آن در تعیین شتاب حرکت به سوي رشد و توسعه اقتصادي از اهمیت زیادي برخوردار است (قاسم زاده، عادالن

روند تحوالت باروري عامل بسیار مهمی در تعیین روند تحوالت جمعیتی یک کشور به حساب مـی آیـد. تغییـرات سـطح بـاروري      
ر باروري باعث کاهش تعداد موالید و در نتیجه کاهش تعداد جمعیـت  مهمترین عامل تغییر ساخت سنی جمعیت است. کاهش مستم

در گروه هاي سنی پایین هرم سنی می شود. برعکس، باال بودن سطح باروري، موجب افـزایش نسـبت افـراد کـم سـن و سـال و در       
قرار گرفتـه اسـت و بررسـی    نتیجه گسترش دامنه هرم سنی می شود. تحوالت باروري ایران در طی چند دهه اخیر بسیار مورد توجه 

هاي گوناگونی روي آن صورت گرفته است. به رغم تفاوت هاي چندي در ایـن مطالعـات، همگـی تقریبـا یـک رونـد یکسـان در        
تحوالت باروري را به دست می دهند.

امـر سـالمت   از آنجائیکه در ممالک مختلف تفاوت فاحشی از نظر سـاختمان و طـرز عمـل خـانواده وجـود دارد و از طرفـی دیگـر        
تـوان بـا انجـام اقـداماتی در زمینـه      خانواده به طور مستقیم و غیر مستقیم عوامل گوناگونی دخالت دارند. برخی از این عوامل را مـی 

کند به خصوص مادران محیط زیست از بین برد گاهی برخی از مسائل بهداشتی خانواده به تولید مثل، رشد و تکامل ارتباط پیدا می
باشد تنظیم خانواده دهد بنابراین تنظیم خانواده یکی از عوامل مؤثر در سالمت و کنترل جمعیت میتحت تأثیر قرار میو کودکان را

گیرد که نه تنها سالمتی و خوشبختی یک به یک افراد جامعه را تأمین بلکـه بـر روي سـالمتی و    در صورتی که بطور مؤثر انجام می
طور خالصه تنظیم خانواده از دو جهت مورد نظر است. هم از نظر پیشگیري هم از نظـر زمـان،   خوشبختی خانواده نیز مؤثر است. به
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). از طـرف دیگـر   7، 1377چه با اجراي آن اثرات مثبت بر روي سالمت و پیشرفت و خوشبختی خانواده مشهود می گردد(جهانفر، 
ها انگیزه متفاوتی دارد سابقه بوده است این خواستهخیر بیهاي جلوگیري از باروري در دو دهه اافزایش تقاضا براي وسائل و روش

اي شـود از نظـر عـده   خواهند داشته باشند مربوط میها در تعیین تعداد فرزندانی که میاي این تقاضا به حق، افراد و زوجاز نظر عده
اصل کوتاه براي سالمتی مادر و کـودك  هاي مکرر و در فودیگر این تقاضا در ارتباط با سالمت و بهداشت بدین معنی که حملگی

باشد. با توجه به اهمیت باروري و همچنین تعداد فرزندان مطلـوب و ایـده آل یـک خـانواده کـرد      و نهایتاً براي هر دو خطرناك می
ر جامعه زبان در شهرستان اندیمشک باید در جستجوي راه هایی بود که موجبات کنترل آن فراهم آید. براي کنترل بیشتر باروري د

نمونه با توجه به یافته هاي این تحقیق می توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود.
میزان تحصیالت زنان و مردام و خصوصا میزان و سطح تحصیالت زنان نقش به سزایی در کاهش یا افـزایش میـزان بـاروري در    -1

ابطه بین میزان باروري با میزان تحصیالت زنان و مردان بین زنان کرد ساکن در شهرستان اندیمشک داشته است.  در تحقیق حاضر ر
به اثبات رسیده است. با توجه به این که سهم قابل توجهی از زنان مورد مطالعه و همچنین همسـران آن هـا داراي سـطح تحصـیالت     

طح سواد تشـویق کـرد تـا بتـوان     پایین هستند، لذا پیشنهاد می شود تا افراد کرد زبان ساکن در شهرستان اندیمشک را به باال بردن س
شاهد افزایش باروري خواسته شده و کنترل میزان باروري در بین افراد و جامعه مورد مطالعه بود.

متغیرهاي میزان تحصیالت زنان، وضعیت اشتغال مرد و نگرش افراد به باروري به مراتب سهم بیشتري در مقایسه با سایر متغیرهـا  -2
ثرات متغیرهاي مستقل نگرش افراد به باروري، میزان تحصیالت زنان، وضعیت اشتغال زن و وضعیت اشتغال دارند. به عبارت دیگر ا

مرد معنادار شده و آن ها تأثیر زیادي در پیشگوئی متغیر وابسته دارند. سایر متغیرهـا شـامل میـزان تحصـیالت مـرد و میـزان درآمـد        
ندارند. پس با توجه به این نتایج می توان پیشنهاداتی مبنی بر افزایش میزان تحصیالت ماهیانه خانوار تاثیر معناداري بر میزان باروري 

زوجین و همچنین باال بردن نگرش مثبت نسبت به فرزند را در بین جامعه آماري ارائه نمود.
به باروريصد یا تقریبا نیمی از تغییرات متغیر میزان در2/47بوده و بیانگر آن است که 472/0برابر با 2Rمقدار ضریب تعیین یا -3

این متغیرهاي مستقل مربوط است. پس می توان با اضافه نمودن چند متغیر مستقل مناسب دیگر قدرت تبیـین و پـیش بینـی تغییـرات     
در امر تنظیم خـانواده دسـت   میزان باروري را مشخص نمود و به نتایج بهتري در زمینه کنترل و یا افزایش موالید و در سطح کلی تر

یافت.
در جامعه مورد مطالعه هر چند اکثر باروري ها خواسته شده است اما مورادي از حاملگی هاي ناخواسته نیز مشاهده شـده اسـت.   -4

وجود حاملگی هاي ناخواسته حاکی از پایین بودن شناخت زوجین از وسـایل جلـوگیري از بـارداري اسـت. مـی تـوان از راه هـاي        
ختلفی مانند  افزایش سطح آگاهی زوجین در قبل از ازدواج، مشاوره هاي خانواده و بـارداري، آگـاهی زوجـین از بـارداري هـاي      م

ناخواسته و راه هاي به حداقل رساندن آن و همچنین کالس هاي مشاوره سطح آگاهی افراد را در این زمینه افزایش داد.
هاپی نوشت

12. socio – Cultural Theories
13. Freedman
14. Davies
15. Blake
16. Intermediate variable
17. Survey
18. Validity
19. Reliability
20. One Way Anova
21. Enter
22. Path Analysis

1. Caldwell
2. Landry
3. Thompson
4. Notestein
5. Davis
6. Biological Theories
7. Economical Theories
8. Leibenstein
9. Becker
10. Socio – Economic Theories
11. Esterlin Richard

منابع
، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، اصفهان. جامعه شناسی جمعیت(نمونه ایران)) 1372آشفته تهرانی، امیر(.1

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1390زمستان/ اول/شمارهچهارم، سالمطالعات توسعه اجتماعی ایرانمجله/96

کز آمار ایران، شیراز، دانشگاه مراکز جمعیت مر،بررسی باروري در ایران و رابطه آن با شاخص هاي اقتصادي اجتماعی) 1364آقا، هما (.2
.شناسی

، مرکز جمعیت شناسی شیراز.اقتصادي، موقعیت زنان و کاهش باروري در ایران-نوسازي اجتماعی)1370آقاجانیان، اکبر(.3
ملگی در جوامع تأثیر میزان مرگ و میر بر شیوع استفاده از وسایل پیشگیري از حا)1385آقاجانیان، اکبر و مهریار، امیرهوشنگ(.4

، مرکز جمعیت شناسی شیراز.روستایی ایران
، پایـان  سـاله شهرسـتان اندیمشـک   15-49هـل  بین زنان (قومیت لر) متأعوامل اقتصادي و اجتماعی موثر بر باروري و کنترل آن در ) 1389بیرانوند، زینب(.5

هپوش، دانشگاه آزاد شوشتر.نامه کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی، به راهنمایی دکتر اسحق ارجمند سیا
.27-58، صص 6و 5شماره،جمعیتفصلنامه،اقوامباروريدراستانیهايتفاوتبررسی) 1372(پریوشپرنده،.6
، ترجمه غالمعلی فرجادي، جلد دوم، انتشارات کوهسار، تهران. توسعه اقتصادي در جهان سوم) 1383تودارو، مایکل(.7
، ترجمه غالمعلی فرجادي، جلد اول  انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ پنجم، شیراز.صادي در جهان سومتوسعه اقت) 1370تودارو، مایکل(.8
، تهران جهان فرهنگی انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.دانش خانواده سالم جمعیت و تنظیم خانواده) 1377جهانفر، محمد(.9

، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.جمعیت و تنظیم خانوادهدرآمدي بر جمعیت شناسی اقتصادي و)1381حسینی حاتم(.10
) عوامل اقتصادي، اجتماعی، جمعیتی موثر بر باروري زنان، مجموعه مقاالت دومین همـایش انجمـن جمعیـت شناسـی ایـران، مرکـز       1384حسینی، حاتم(.11

مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
سـاله ارومیـه، پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد جمعیـت        49تـا  15عی و جمعیتی موثر بر باروري زنان  ) عوامل اقتصادي، اجتما1382مطیع حق شناس، نادر (.12

شناسی، دانشگاه شیراز.
، تهران: انتشارات بازتاب. چاپ سوم.روش تحقیق با رویکردي به پایان نامه نویسی) 1386خاکی، غالمرضا (.13
ات سمت، تهران. ) تحلیل جامعه شناختی، انتشار1383زنجانی، حبیب اهللا (.14
تحقیقـات شهرسـازي و معمـاري وزارت مسـکن و     والعات، مرکز مطمجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي، جمعیت) 1369(هللازنجانی، حبیب ا.15

.شهرسازي، تهران
کن و شـهر سـازي،   تحقیقات شهرسازي و معماري وزارت مسـ ، جلد اول، مرکز مطالعات وجمعیت و شهرنشینی در ایران) 1370(هللازنجانی، حبیب ا.16

.تهران
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایـران،  انتشارات،27مطالعات تحول جمعیت درایران، نشریه شماره ) 1370(هللازنجانی، حبیب ا.17

.تهران
.هرسازي، تهرانمعماري وزارت مسکن و ششهرسازي ومرکز مطالعات و تحقیقاتایران،بررسی باروري در) 1372(هللازنجانی، حبیب ا.18
) بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادي موثر بر میزان باروري در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسـی برنامـه   1386ذوالفقاري زاده کشکی، ابوالفضل (.19

ریزي سیستم هاي اقتصادي.
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