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  در ميزان باروري در خانواده  عوامل اجتماعي موثر
  (مورد مطالعه؛ دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال)

  
  1*دكتر شهال كاظمي پور
  **2دكتر افسانه ادريسي
 3***حسين صادق ويشكايي

  چكيده
شده تـا مطالعـات مربـوط بـه بـاروري و      اهميت باروري به عنوان مهمترين عامل تغيير در ساخت و اندازه جمعيت موجب 

عوامل تاثير گذار بر آن جايگاه ويژه اي را در مطالعات جمعيت شناختي به خود اختصاص دهد. بـا توجـه بـه رشـد بـي رويـه       
جمعيت جهان در قرون گذشته و محدود بودن منابع و نيز با علم به اينكه رشد جمعيت مي بايست متناسب با منابع و امكانات و 

عدادهاي فعلي جامعه باشد و عدم تعادل و نبود كنترل در جمعيت باعث عدم اجـراي عـدالت اجتمـاعي و توزيـع ناعادالنـه      است
امكانات و منابع در بين جمعيت مي گردد. و با توجه به اينكه عملكرد و رفتار افراد از نگرش و آگاهي آنـان نشـات مـي گيـرد،     

ـيار مهـم     و تاثير آن بر عملكرد آن يهاي جمعيتن نسبت به سياستبنابراين آگاهي پيدا كردن از نگرش جوانا ها در اين زمينـه بس
كليـه    اسـت. جامعـه آمـاري شـامل      ، يـك تحقيـق پيمايشـي    علي و از لحـاظ روش  - باشد. پژوهش حاضر از نوع توصيفيمي

ـنامه اسـت    ها ري دادهآو گرد  مي باشد. ابزار 90دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال در سال  كـه در حجـم     پرسش
. يافتـه هـاي    بندي متناسب  صورت گرفته است طبقه تلفيق نمونه گيري خوشه اي و نفر اجرا گرديد. انتخاب نمونه با 200 نمونه

 تحقيق حاكي از آن است كه رفتار باروري با نگرش نسبت به سياست هاي جمعيتي همبستگي معناداري دارد، شدت اين رابطـه 
ضعيف و جهت آن مستقيم مي باشد. رفتار باروري با ميزان دينداري همبستگي معناداري دارد، شدت اين رابطه ضعيف و جهت 

ميزان تمايل بـه فرزنـدآوري بيشـتر     آن مستقيم مي باشد. رفتار باروري با ميزان پدرساالري در خانواده همبستگي معناداري ندارد.
د. ميزان تمايل به فرزندآوريِ بيشتر در ميان افراد با پايگاه اقتصادي اجتماعي متوسط بيشترين ميزان باش در مردان باالتر از زنان مي

ـا   و در ميان افراد با پايگاه اقتصادي اجتماعي باال، كمترين ميزان مي باشد. رفتار باروري با سن همبستگي معناداري ندارد. رفتار باروري ب
  باشد. عناداري دارد و شدت اين رابطه متوسط و جهت آن معكوس و غيرمستقيم ميميزان اختالف سني زوجين همبستگي م

  رفتار و عملكرد باروري، نگرش نسبت به سياست هاي جمعيتي، دينداري، خانواده پدرساالر، پايگاه اقتصادي اجتماعي كليد واژه ها:

                                                 
 * عضو هيئت علمي مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.1

  Email:a_edrisi @iau-tnb.ac.ir            ** استاديار تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال.
  *** دانشجوي كارشناس ارشد جمعيت شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي.3
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  مقدمه 
 اسان و محققـين جمعيتـي را بـه خـود    نظر برخي از جمعيت شن 1350كاهش نسبي سطح باروري در اوايل دهه 

اقتصادي آن زمان بيانگر تحول نسبتا قابل  -شروع كاهش باروري در بستر اجتماعي، فرهنگي و اجتماعي جلب نمود.
با اين حال، بـا توجـه بـه بـاال      توجهي است كه در اثر فعاليتهاي تنظيم خانواده سالهاي قبل از آن صورت گرفته بود.

نقاط شهري و روستايي، همراه با تفاوتهاي قابل توجه باروري در اسـتانهاي مختلـف، كنتـرل    بودن سطح باروري در 
مسـتلزم پيمـودن راه پيچيـده و درازمـدت بـود. بسـتر        50رشد جمعيت و كاهش باروري به سـطح پـائين در دهـه    

انـدك را غيـر قابـل     هاي تنظيم خانواده و كاهش باروري در مدت زمان فرهنگي جامعه نيز موفقيت برنامه -اجتماعي
 .نمود تصور مي

 1365هاي مطالعات انجام شده در مورد روند باروري در كشور بيانگر اين است كه باروري كل در كشور از سال
، 1379(عباسي شـوازي   سرعت چشمگيري به خود گرفت 1360به بعد كاهش يافت، و سپس از اواخر سالهاي دهه 

 1/2به حـدود   1379در سال  كل جمعيتي ايران، ميزان باروري-گيهاي بهداشتيبررسي ويژ هاي ).بر مبناي داده1381
بررسـي  . انـد  كاهش يافته و بسياري از نقاط شهري كشور نيز باروري پائينتر از حد جانشيني را تجربـه نمـوده  فرزند 

اسـتانهاي   نشـان داد كـه رونـد بـاروري در     1375و  1351تحوالت باروري در استانهاي مختلف كشور طي سالهاي 
هـاي اخيـر   مختلف از روند كل كشور پيروي كرده و تشابهاتي در روند باروري استانها وجود داشته، و بويژه در سال

  ).1381 ،(عباسي شوازي فاصله باروري استانها به هم نزديك شده است
ات مربـوط بـه   اهميت باروري به عنوان مهمترين عامل تغيير در ساخت و اندازه جمعيت موجب شده تـا مطالعـ  

باروري و عوامل تاثير گذار بر آن جايگاه ويژه اي را در مطالعات جمعيت شناختي به خود اختصاص دهد. پـژوهش  
 هـاي در جنبه هاي مختلف جمعيتي همانند باروري، مرگ و مير، مهاجرت و تركيب اقتصادي، اجتماعي بـه كمـك روش  

انـد گـام مـوثري در راسـتاي طراحـي و تـدوين برنامـه هـا و         آماري پيشرفته و استفاده از مدل هاي جمعيتي مي تو
  ).88: 1382هاي جمعيتي تلقي گردد (مطيع حق شناس، سياست

با توجه به رشد بي رويه جمعيت جهان در قرون گذشته و نيز با علم به اينكه منابع در دنيا محدود بـوده و رشـد   
ي فعلي باشد و عدم تعـادل و نبـود كنتـرل در جمعيـت     جمعيت مي بايست متناسب با منابع و امكانات و استعدادها

باعث عدم اجراي عدالت اجتماعي و توزيع ناعادالنه امكانات و منابع در بين جمعيت مي گردد. و با توجه بـه اينكـه   
عملكرد و رفتار افراد از نگرش و آگاهي آنان نشات مي گيرد، بنابراين آگاهي پيدا كردن از نگرش جوانان نسـبت بـه   

و تاثير آن بر عملكرد آن ها در اين زمينه بسيار مهم مي باشد و در نهايـت افـزايش و كـاهش     ياست هاي جمعيتسي
  جمعيت كشور متاثر از عملكرد جوانان در زمينه باروري است.

به اين ترتيب هدف كلي اين پژوهش، شناسايي نگرش دانشجويان نسبت بـه سياسـت هـاي جمعيتـي در مـورد      
  :آن بر رفتار و عملكرد آن ها در مورد باروري مي باشد و اهداف جزئي آن عبارت است ازباروري و تاثير 

  شناسايي نگرش دانشجويان نسبت به سياست هاي جمعيتي در مورد باروري -
 شناسايي رفتار و عملكرد دانشجويان در مورد باروري -

 عملكرد باروري دانشجويان شناسايي متغيرهاي مستقل و واسط همچون دينداري و خانواده پدرساالر بر -
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شناسايي رفتار و عملكرد دانشجويان در مورد بـاروري در گـروه هـاي مختلـف جمعيتي(جنسـيت، پايگـاه        -
  اقتصادي اجتماعي و سن)

  در زمينه باروري پژوهش هاي داخلي و خارجي وجود دارد كه در زير به چند مورد از آن ها اشاره مي شود:
كنتـرل مواليـد و جلـوگيري از بـارداري     ر پژوهش خود اينگونه بيان كرده اند كه؛ )، د1388(بيداريان و شيري  -

مردم دارد. از اين رو ازدواج هـاي زودرس را مـي تـوان يكـي از عوامـل       ناخواسته بستگي زيادي به سطح اطالعات
 تماعي، ارزشي و. يافته هاي اين تحقيق عدم توجه و يا كم توجهي به شرايط اججمعيت دانست ايجاد كننده افزايش

  .عناصر مهم و موثر بر باروري برشمردند فرهنگي حاكم بر فضاي جامعه و نيز موانع اقتصادي تاثير گذار بر باروري را به عنوان
ساله و مقايسه آن ها بـا والدينشـان در دو شـهر     25تا  18به بررسي وضعيت باروري دختران )، 1386مهرابي ( -

مذهب سني، با هدف دستيابي به الگوهاي باروري دو نسـل و مشـاهده تفـاوت هـاي     گراش با مذهب شيعه و اوز با 
نتيجه كلي اين تحقيق نشان مي دهد كه باروري مـادران و دختـران رونـد نزولـي خـود را طـي       ها پرداخته است. آن
ران اهـل تسـنن   كند، اما اين روند در دختران به ويژه دختران اهل تشيع شديدتر و واضح تر است. مادران و دختـ  مي

كمتر از مادران و دختران اهل تشيع تحت تاثير روند كلي جامعه ايران قرار دارند. همچنين جهت جريان ثـروت بـين   
  نسلي بر باروري مادران و دختران آن ها موثر مي باشد.

بـه   نشان داده است تفاوت معني داري بين نگـرش دو نسـل نسـبت   ) 1383(طاهريان فرد  نتايج تحقيقات طيبه -
اقتصـادي   -مسئله مهريه، ميزان جهيزيه، مراسم نامزدي، تجرد، ازدواج بـا افـراد بيگانـه (خـارجي)، سـطح اجتمـاعي      

دارد. به طور كلي، تفاوت معني داري بين نگرش دو  همسر، قدرت نسبي در خانواده و تعداد فرزندان مطلوب وجود
حليل چند متغيره نشان داده است. در خصـوص بـاروري،   نسل نسبت به مسئله ازدواج و باروري وجود دارد. نتايج ت

ميزان استفاده بيشتر از وسايل ارتباط جمعي، سطح باالي سواد، و سطح پايين اعتقادات مذهبي سـبب تغييـر نگـرش    
  بيشتري نسبت به باروري شده اند.

اسـتفاده از نظريـه   بررسي گرايش مردان روستايي در جهت داشـتن فرزنـد كمتـر بـا      )، به1380(مشتاقي دهقان -
در اين بررسي سعي شده است كه ارتبـاط متغيرهـاي مسـتقل سـن، شـغل، وضـعيت        .پرداخته است »جريان ثروت«

اقتصادي، وضعيت مهاجرت، آگاهي نسبت به وسايل و روشهاي جلوگيري از بارداري، تعـداد فرزنـد، تعـداد فرزنـد     
 قتصادي كودكان با زمينه انتقال باروري مورد سنجش قرار گيـرد. هاي گروهي و هزينه ا آل، ميزان استفاده از رسانه ايده

 در اين بررسي، غير از متغيرهاي وضعيت اقتصادي و مهاجرت، ارتباط ساير متغيرها با متغيـر وابسـته تاييـد گرديـد.    
 ير مسـتقل مـورد بررسـي، سـن    غمت 10دهد كه از  نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل ضرايب همبستگي، نشان مي

تواند حاكي از تغييرات بـين نسـلي در امـر     از اين رو، اين امر مي .دارد  باالترين همسبتگي را با زمينه انتقال باروري
كنترل مواليد و ارزش فرزند باشد. بطور كلي با توجه به ضرايب همبستگي و تبيين بدسـت آمـده از ارزيـابي معادلـه     

دل كالدول به سبب در نظر گرفتن تحصيل به عنوان محـرك اوليـه   توان نتيجه گرفت كه م رگرسيون چند متغيره، مي
اي شدن اقتصادي و عاطفي خـانواده   كاهش باروري بسيار كارآمد است . اما از اين نظر كه كاهش باروري را به هسته

هـر چنـد    .تواند كارايي الزم در تبيين زمينه انتقال باروري در مردان روستايي ايران داشـته باشـد   دهد، نمي نسبت مي
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 2) و هانـدا 2002( 1در تحقيقـات مـاري بهـات    -تري اسـت .  اظهار نظر قطعي در اين مورد نيازمند تحقيقات گسترده
) برنامه هاي تنظيم خانواده، تاخير در ازدواج و تشويق سقط جنين از جمله عوامل مـوثر در كـاهش بـاروري    2002(

را با استفاده از اطالعات موجود در سرشماري هـا و تحقيـق    هستند. او تاثير متقابل سطح تحصيالت زنان و باروري
هاي انجام شده در هند مطالعه كرده و نشان داده است كه در مراحل اوليـه گـذار جمعيتـي، تحصـيالت زنـان تـاثير       
معنادارِ منفي بر باروري دارد، اما در مراحل بعدي گذار اين تاثير ضعيف تر شده و اين سطح بـاروري اسـت كـه بـر     

) پس از تحليل تاثير تحصـيالت، درآمـد و   2002حصيالت فرزندان به ويژه دختران، تاثير معنادارِ منفي دارد. هاندا (ت
مرگ و مير بر باروري در جامائيكا چنين نتيجه مي گيرد كه مرگ و مير كودكان تاثير معنادارِ غير خطـي بـر بـاروري    

و درآمد تاثيرات منفي قوي بر تولد فرزند دارنـد، امـا تـاثير     درصد، تحصيالت 46دارد. در حداكثر نرخ مرگ و مير، 
  تحصيالت بيشتر است.

اگر باروري در معناي توانايي طبيعي و زيستن زن براي به دنيا آوردن فرزند باشد، توان و قابليت بـاروري و اگـر   
آورد،  عـه بـه دنيـا مـي    اقتصـادي و فرهنگـي جام  -در مفهوم اجتماعي يعني تعداد كودكي كه زن در شرايط اجتمـاعي 

   ).95: 1382باروري اجتماعي ناميده مي شود (مطيع حق شناس، 
) است كه كاهش باروري را ناشي از فرايند صنعتي 1935يكي از نظريه پردازان تئوري قابليت، فرانك نوتشتاين (

ابتدا به كاهش در مـرگ   شدن، شهرنشيني و به طور كلي توسعه اقتصادي مي داند. براساس اين تئوري، فرايند مذكور
شود و هزينه هـاي آن   و مير و بعدها باروري منجر مي شود. زيرا از طرفي از ارزش هاي اقتصادي كودكان كاسته مي

شود ها افزايش مي يابد و از طرف ديگر، با افزايش بازماندگي فرزندان انگيزه والدين براي داشتن فرزند بيشتر كم مي
  ).146: 1385، و مهريار به نقل از حسيني 1996، 2005و واتكينز؛ بونگارت،  ؛ بونگارت1929(تامپسون، 

بر مبناي نظريه اقتصاد باروري، وضعيت اقتصادي و آرزوهاي اقتصادي در جامعه يكي از عوامل مؤثر بر بـاروري  
  ).Easterlin, 1969; 1975; 1983هاست( خانواده

هستند كه تصميم در مورد اندازه خانواده تحت تاثير وضعيت بر اين فرض مبتني » تئوري هاي اقتصادي باروري«
اقتصادي خانوار قرار دارد. اين تئوري بر اين فرض مبتني است كه منفعت يا فقدان منعفت اقتصادي فرزندان عـاملي  

ورند كـه  است كه بر تصميم گيري والدين در مورد شمار فرزندان تاثير مي گذارد. نظريه پردازان اين ديدگاه بر اين با
ايجاد نوعي تعادل بين رضايت مندي اقتصادي و هزينه هاي نگهداري فرزند، زير بناي اصلي تصميم گيـري والـدين   

 توانـد كنند كه داشتن فرزند تا چه حد مي در مورد شمار فرزندان است. والدين با در نظر گرفتن هزينه و منابع محاسبه مي
  ).1381به نفع آن ها باشد (حسيني، 

ها و آمال مردم را عامل برتـر   نظران عوامل فرهنگي و تغيير ايده برخي از صاحب ، هاي اقتصادي ابل ديدگاهدر مق
دانسته و معتقدند كه هر چند عوامل اقتصادي مهم هستند ولي توجه به عقايـد، نگـرش و فرهنـگ هـر جمعيتـي در      

   ).Clealand, and Wilson, 1987 ; Leathaeghe, 1980, 1983مطالعه انتقال جمعيتي ضروري است (
مـدل تعيـين كننـده هـاي     «ديويس و بليك به ارائه » تئوري متغيرهاي بينابين«) با الهام از 1978، 1983بونگارت (

                                                 
1 Mari Bhat 
2 Handa 
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باروري پرداخت و استدالل نمود كه براي بهبود شناخت و آگاهي از علل تغييرات باروري بايد بـه تحليـل   » بالفصل
اجتماعي از طريق آن ها بر باروري تاثير مي گذارند. از نظر بونگارت، -اي اقتصاديمكانيزم هايي پرداخت كه متغيره

همبستگي هاي مشاهده شده بين توسعه و تغييرات باروري در زمان ها و مكان هاي مختلف، هم از نظر اندازه و هم 
فتاري است كه بـه طـور   از نظر جهت، متفاوت هستند. مدل تعيين كننده هاي بالفصل دربرگيرنده عوامل زيستي و ر

اجتماعي و زيست محيطي به طـور غيـر   -مستقيم باروري را تحت تاثير قرار مي دهند. شاخص هاي توسعه اقتصادي
). 146: 1385دهند (حسيني و مهريار،  مستقيم و از طريق تاثير بر تعيين كننده هاي بالفصل، باروري را تحت تاثير قرار مي

  ). 37: 1388بالفصل مي توان به سن هنگام ازدواج، اشاره نمود (مرداني و خاني، از جمله اين تعيين كننده هاي 
يكي از تئوري هايي كه در اين زمينه ارائه شده است تئوري منزلت اجتماعي اسـت، در ايـن تئـوري متفكـران و     

داننـد.   ين آن جامعه مـي انديشمندان ميزان باروري هر خانواده و جامعه را مبتني بر جايگاه و منزلت والدين و يا ساكن
باشـد بـه    خانواده باتوجه به پيشرفت و ترقي حاصل شده در جامعه و مـوقعيتي كـه بـه عنـوان يـك عضـو دارا مـي       

فرزندآوري مي انديشد. حال اگر آوردن فرزند باعث حركت صعودي خانواده مي شود، آن را ادامه مي دهد ولي اگر 
 نمايـد يت اجتماعي خانواده بداند، آن را بـه طـرق مختلـف كنتـرل مـي     فرزندآوري را مانع پيشرفت و توسعه و موقع

  ).4: 1379(رشيدي، 
 گـذارد.  در كشورهاي در حال توسعه ارزشهاي مذهبي و سنتي بر نگرش افراد در مـورد فرزنـد آوري تـأثير مـي    

اره دارد كـه  هاي اجتماعي به ايـن واقعيـت مسـلم اشـ     تأكيد اصلي بر ارزشهاي فرهنگي و سنت سووي معتقد است:
اصوال تغيير برداشت عامه مردم نسبت به مسأله جمعيت و به ويژه در خصـوص تقليـل ميـزان زاد و ولـد، بـا موانـع       

  ).89: 1340 ،شود (سووي مستحكم و پايدار سنت روبرو مي
در جوامعي كه روابط جنسـي   ).Davis, 1945 & 1963ازدواج يكي از عوامل بالفصل مؤثر بر باروري است(

تر باشد، مدت سالهايي كه يك زن در معرض بـاروري   ج از حيطه ازدواج وجود ندارد، هر چه سن ازدواج پايينخار
گيرد، بيشتر است.بر عكس، باال رفتن سن ازدواج تأثير منفي بر باروري خواهد داشت.عالوه بر آن، باال رفـتن   قرار مي

پذيرد كه با باال رفتن آموزش و تحصـيالت   ورت ميسن ازدواج خود بيانگر تحوالت اجتماعي است كه در جامعه ص
است زناني كه  همطالعات نشان داد و به تبع آن افزايش اشتغال زنان، تمايلي براي ازدواج در سنين پايين وجود ندارد.

  ).187: 1381(عباسي شوازي، كنند، كنترل بيشتري بر رفتار باروري خود دارند در سن باال ازدواج مي
ها به انتخاب تعداد  ها از زندگي و تمايل آن كنند سطح انتظارات و توقعات آن سنين باالتر ازدواج ميكه در  زناني

هـا در   تواند باعث افـزايش اشـتغال آن   يابد. همچنين افزايش تحصيالت زنان مي فرزندان و تنظيم خانواده افزايش مي
هاي فرصـت از دسـت رفتـه     ها و هزينه خانواده گردد كه اين امر باعث افزايش درآمد هاي مختلف اقتصادي مي بخش
 ). 144-145: 1384(كالنتري و ديگران، تواند باروري را تحت تأثير قرار دهد شود. اين عوامل هم مي مي

هـاي تشـويقي دولـت در مـورد      ، تـأثير برنامـه  اسـالمي  يكي از داليل باال بودن باروري در سالهاي بعد از انقالب
هـاي   مطالعات انجام شده در سالهاي اخير حاكي است كـه برنامـه   ).Mehryar, et.al, 2001افزايش مواليد است(

ها به مـدت چنـد سـال زمانبنـدي بـاروي خـود را تغييـر         فوق تأثير مقطعي بر افزايش باروري داشته است و خانواده
  ).1379؛1378 ،اند(عباسي شوازي داده
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كننده جنسيت و تمايالت جنسي اشاره كرده است كه  تبيين شناسي خود به سه نظرية آنتوني گيدنز در كتاب جامعه
رسد كـه از   به نظر مي 2و نظرية كارول گيليگان 1انگيز زيگموند فرويد، نظرية نانسي چودروف عبارتند از نظرية بحث

مـل  تر است. گيليگان در واقع مبحث محوري نظريه چودروف را تكا بين اين سه نظريه مهم، نظريه گيليگان پذيرفتني
هـا پـس از تولـد     شوند و عالوه بر نه ماه بارداري تـا مـدت   جا كه زنان حامله مي بخشيده است. به نظر اين دو، از آن

را برعهده دارند، همين موضوع به تدريج به نهادينه شدن نقش مراقبت و پرستاري،  فرزندداري مستقيم از هفرزند، نگ
مـديريت  «درپي سبب شـده تـا زنـان از     هاي پي نين نقشي با بارداريبه عنوان نقشي عمدتاً زنانه، منجر شده است. چ

به دور مانند و با گذشت زمان چنين تقسيم كاري امري قطعي تلقـي شـود و بـه قـول     » امور جمعيِ فراتر از خانواده
  ).204-205 :1386(گيدنز، به دنيا آيد » جنس دوم«سيمون دوبووار 

تأييد مي كنند كه ايـن نـابرابري ريشـه در تـاريخ و سـنت جوامـع دارد و        ساختارهاي اجتماعي نابرابري جنسيتي را
وقتي كه، جهت تأئيـد ايـن ادعـا جسـت و جـو       ازدواج را به عنوان عنصر اصلي جامعه پدرساالر مد نظر قرار مي دهد.

شـود.   مـي  ه وجـود دارد، ديـدگاه پـدر سـاالري بـه ذهـن متبـادر       شود كه نابرابري ساختاري در ميان اعضاي خانواد مي
مفهوم پدر ساالري را يك تعميم درباره روابط اجتماعي مي داند كه براي تبيين جامعه شناختي مـورد اسـتفاده    3كورتيس

قرار مي گيرد، اگر چه نظريه پردازان اين ديدگاه به قدرت اشاره مي كنند . اما كورتيس معتقد است كـه از نظـر جامعـه    
گيـري بيشـتري بـه     ر پدرساالري اقتدار مهم است. اقتدار به يك نفر حق تصميمشناسي، قدرت مهمترين منبع است اما د

ديگران مي دهد كه ممكن است بر تمام اعضاي گروه تأثير بگذارد. از نظـر وي مطالعـه خـانواده بعضـي از جنبـه هـاي       
  ).Vanhasselt, et. al, 1987: 72پدرساالري را آشكار مي كند، زيرا نهاد اصلي پدر ساالري خانواده است. (

  توجه به نظريه هاي مطرح شده در باال، فرضيه هاي زير قابل بررسي است: با
به نظر مي رسد رفتار و عملكرد دانشجويان در زمينه باروري با نگرش آنها نسبت به سياست هـاي جمعيتـي    -1

  رابطه معناداري دارد.
  با ميزان دينداري آنها رابطه معناداري دارد.به نظر مي رسد رفتار و عملكرد دانشجويان در زمينه باروري  -2
به نظر مي رسد رفتار و عملكرد دانشجويان در زمينه باروري با نوع خانواده آنها (پدرساالر يا غير پدر ساالر)  -3

  رابطه معناداري دارد.
سـن،  به نظر مي رسد كه عملكرد دانشجويان در زمينه باروري در گروه هـاي مختلـف جمعيتـي (جنسـيت،      -4

  پايگاه اقتصادي اجتماعي) تفاوت معناداري دارد.
  به نظر مي رسد رفتار و عملكرد دانشجويان در زمينه باروري با اختالف سني زوجين رابطه معناداري دارد. -5

  روش تحقيق
اين پژوهش از نوع پيمايشي است. با توجه به موضوع تحقيق مي توان گفت كه نـوع پـژوهش توصـيفي و علّـي     

مع آوري اطالعات از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شـمال صـورت گرفتـه اسـت، بنـابراين      است. ج
                                                 
1 Nancy Chodrow 
2 Carol Gilligan 
3 Curtis 
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 باشـد، واحد مشاهده فرد مي باشد. از آنجا كه در مورد افراد، بررسي و تحليل صورت گرفته و تعميم نتايج بـه افـراد مـي   
د، زيرا در يك مقطع زماني مشخص يعني سال باش سطح تحليل خُرد است. از نظر زماني، پژوهش حاضر، مقطعي مي

شناخت   با توجه به اينكه به دنبال  انجام شده است. تحقيق از نظر ميزان ژرفايي از نوع پهنانگر است. در نهايت 1390
  گيرد. در دسته تحقيقات كاربردي قرار مي  به حل يك مسئله اجتماعي است  و كمك

نه اي نمايا يا معرف به دست آمده، شامل كليه دانشجويان دختر و پسر جامعه آماري پژوهش حاضر كه از آن نمو
دانشكده، شامل دانشكده هاي علوم پايه، دانشكده علوم زيستي، دانشكده علـوم انسـاني، دانشـكده مـديريت و      9در 

ي و علوم اجتماعي، دانشكده الهيات و معارف اسـالمي، دانشـكده فنـي و مهندسـي، دانشـكده علـوم و فنـون دريـاي        
  دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال مي باشد.

درصد بـيش از   10جهت اطمينان  نفر تعيين گرديد. نمونه انتخابي، 190با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه 
تلفيـق نمونـه    نمونه باپرسشنامه رسيد. انتخاب  200تعداد به  به اين ترتيب،حجم نمونه برآورد شده انتخاب شد كه 

ه است كـه از   در نظر گرفته شد  عنوان طبقه بهدانشكده  9 ، بندي متناسب صورت گرفته است طبقه گيري خوشه اي و
بين آنها، دو دانشكده مديريت و علوم انساني و نيز دانشكده علوم پايه بـه صـورت نمونـه گيـري تصـادفي انتخـاب       

 نفر از هر دانشكده مورد آزمون قرار گرفتند. 100يان در هر دانشكده، شدند. سپس نامتناسب با تعداد دانشجو

به منظور سنجش رفتار و عملكرد باروري از پاسخگويان، تعـداد   تعريف عملياتي متغير وابسته (رفتار باروري):
 فرزند موجود و دلخواه براي هر زوج مورد سوال قرار گرفت.

به منظور سـنجش ايـن متغيـر، ميـزان     ه سياست هاي جمعيتي): (نگرش نسبت ب تعريف عملياتي متغير مستقل
  هاي جمعيتي در جدول زير مورد سوال قرار گرفت. موافقت و مخالفت افراد نسبت به سياست

  : ابعاد محوري عناصر مفهومي متغير نگرش نسبت به سياست هاي جمعيتي1جدول شماره 
 گويه ها ابعاد مفهوم

هاي نسبت به سياست نگرش
 يجمعيت

 افزايش جمعيت
طرح تشويقي آتيه مهر: پرداخت يك ميليون 

 تومان به هر نوزاد متولد شده

 افزايش زمان مرخصي زايمان افزايش جمعيت

 افزايش جمعيت
فرزند تحت پوشش  3قرار گرفتن خانواده ها با 

 بيمه تامين اجتماعي

 برگزاري كالس تنظيم خانواده كاهش جمعيت

 كاهش جمعيت
يار گذاشتن وسايل جلوگيري از بارداري در اخت

 به صورت رايگان

 
تـوان  به طور كلي و با درنظر گرفتن انسان ها در همه زمان ها، مـي  تعريف عملياتي متغير دينداري (مستقل ثانويه):

ه معتقدات ديني را همچون گرايش شديد انسان ها به سوي واجد واالي خداوند، يا نيروهاي برين و يا احساس سـاد 
وابستگي به آنان، به منظور تبيين علل وجودي خويشتن در جهان و بازيابي معنايي بـراي هسـتي دانسـت. در نتيجـه     
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دين، اعتقادات نسبت به اين واقعيت ها و اشكالي كه به خود مي گيرنـد، مناسـك، كـيش هـا و اعمـال گونـاگون را       
  ).231و 230: 1370مشخص مي دارد (بيرو، 

  محوري عناصر مفهومي متغير دينداري : ابعاد2جدول شماره 
  سواالت ابعاد مفهوم

ري
ندا
دي

  

  اعتقادات
  تمام هستي مخلوق خداوندي است كه شريكي ندارد.

  قرآن كتاب الهي و كالم خداست.

  حجاب براي زنان ضروري است.

  اعمال

  موجب رفع خطر مي شود.» آيه الكرسي«يا»و ان يكاد«خواندن آيه
  را مي خوانم. نمازهاي واجب يوميه

  جهت برآورده شدن نيازها، نذر مي كنم.
  جهت زيارت به امامزاده ها و اماكن مذهبي مي روم.

  در اختالفات خانوادگي، از دشنام و ناسزا پرهيز مي كنم.  اخالقيات
  بدگويي كسي را در حضور ديگران نمي كنم.
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  يه)تعريف عملياتي متغير خانواده پدرساالر (متغير مستقل ثانو
  : ابعاد محوري عناصر مفهومي متغير نحوه توزيع قدرت در خانواده3جدول شماره 

  خرده ابعاد ابعاد مولفه ها شاخص ها  متغير

نحوه توزيع قدرت در خانواده
  

 در شيوه تقسيم كار
  كارهاي خانگي  انجام كارهاي خانگي

  غذا پختن و حفظ و
 مرتب كردن منزل

  

جمع كردن سفره و شستن 
 هاها و لباسظرف

  خريد لوازم منزل
  (فرش، تلويزيون و...)
  خريد مايحتاج روزانه 

 (مواد غذايي و ...)
پرداخت قبوض و انجام 

 كارهاي اداري

  الگوي تصميم گيري
(يك سويه و نامتقارن يا 

  دو سويه 
  و متقارن بودن)

قدرت تصميم 
مرد  گيري زن و

در حوزه هاي 
اقتصادي و 

  ماعي خانوادهاجت

  قدرت تصميم گيري 
  حوزه هاي اقتصادي

  انداز كردن هزينه خانواده پس
  خريد لوازم منزل مانند 
  (يخچال و فرش و ...)

  خريد يا تعويض منزل مسكوني
  مد آنحوه خرج كردن در
  و حقوق همسرتان

حقوق شما يا مد و آنحوه خرج كردن در
  (در صورت شاغل بودن)

 قدرت تصميم گيري در 
  حوزه هاي اجتماعي

  معاشرت با اقوام خود و همسرتان
  رايش و لباس پوشيدن شماآنحوه 

عوض كردن رنگ پرده ها و ديوارها و 
  بيلقمواردي از اين 

  كاركردن يا نكردن شما 
  در بيرون از منزل

  تصميم گيري در مورد ادامه تحصيل زن
  ري درمورد ادامه تحصيل مردتصميم گي

  دفرزن تعداتصميم گيري در مورد 
  

به منظور سنجش پايگاه اقتصادي اجتماعي فرد، سطح : متغير پايگاه اقتصادي اجتماعي (متغير مستقل ثانويه)
تحصيالت فرد، پدر مادر و همسرش، درآمد فرد، پدر، مادر و همسرش، درجه شغلي آنان و وضعيت مسكن 

  ان در نظر گرفته شد.پاسخگوي
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به منظور سنجش اختالف سني زوجين، قدر مطلـق اخـتالف    متغير اختالف سني زوجين (متغير مستقل ثانويه):
  .سن پاسخگو و سن همسرش محاسبه شده است

در اين تحقيق براي سنجش اعتبار سواالت از اعتبار محتوا استفاده شده است. گويه هاي مربوط به هـر متغيـر بـه    
گويه هاي مربوط بـه متغيرهـاي تحقيـق بـه علـت      اي طراحي شده اند كه همان مفهوم موردنظر را مي سنجند. گونه 

  توافق نظر داوران مبني بر مناسب بودن، داراي اعتبار محتوا مي باشد.
ي پدرسـاالر «براي تعيين قابليت اعتماد از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. در اين تحقيق تنها متغيرهـاي  

نياز به آلفاي كرونباخ داشتند. با انجام يك تحقيق » نگرش نسبت به سياست هاي جمعيتي«و » دينداري«، »در خانواده
نفر از شهروندان تهراني كه به صورت تصـادفي انتخـاب شـدند، ميـزان آلفـاي       30مقدماتي با حجم نمونه اي معادل 

 هـاي و براي متغير نگرش نسبت به سياسـت  75/0متغير دينداري  ، براي80/0كرونباخ براي متغير پدرساالري در خانواده 
به دست آمـده اسـت،    70/0به دست آمد. و با توجه به اينكه آلفاي كرونباخ در تمامي موارد باالي  75/0جمعيتي نيز 

  باشند. توان گفت تمامي اين متغيرها داراي قابليت اعتماد ميمي

  ها يافته
كه از اين ميان  ن هستنددرصد ز 5/54 مرد و افراد بررسي شدهصد در 5/45 هد كهنتايج آمار توصيفي نشان مي د

% افـراد در   5/87سال دارنـد.   40% افراد بيشتر از 10سال قرار دارند و تقريبا  30تا  19% حجم نمونه در سنين  8/58
متر بـوده اسـت. اكثريـت    سال و ك 28% همسر پاسخگويان  5/82سن ازدواج اند و  سال و كمتر ازدواج كرده 27سن 

فرزنـد و   2% افراد تمايل دارند  9/87% پاسخگويان فرزند پسر ندارند. 69% پاسخگويان فرزند دختر و 76افراد يعني 
  كمتر داشته باشند.

% افـراد، سـطح تحصـيالت پدرشـان      4/61% پاسخگويان فوق ليسانس و ليسانس مي باشد. 94سطح تحصيالت 
% افـراد، سـطح تحصـيالت همسرشـان      1/76اد، سطح تحصيالت مادرشان ديپلم و كمتر،  % افر 5/75ديپلم و كمتر، 

  ديپلم و كمتر مي باشد.
% مـادر   5/71هـزار تومـان،     500% ، درآمـد پدرشـان بيشـتر از     4/73% پاسخگويان، بدون درآمد هستند،  7/38

تـا   501ويان، درآمد همسرشـان بـين   % پاسخگ 7/21% همسر پاسخگويان، بدون درآمد هستند،  3/27پاسخگويان و 
  هزار تومان مي باشد. 800

%  7/43% آنان همزمان شاغل نيز هستند كه از ميـان شـاغالن، درجـه شـغلي     57% پاسخگويان فقط دانشجو و 43
%  4/59% آنان، بازنشسته و  4/29% پاسخگويان، پدرشان بيكار،  2/11پاسخگويان بينابين (در حد متوسط) مي باشد. 

% پاسـخگويان، مادرشـان    7/77% درجه شغلي شان متوسط به پايين مي باشـد.   86ل هستند كه از ميان شاغالن، شاغ
% 66%  درجـه شـغلي شـان بينـابين اسـت.       2/52% شاغل هستند كـه از ميـان شـاغالن،     9/11خانه دار مي باشد و 

  ين است.% آنان، درجه شغلي شان بيناب 3/52پاسخگويان، همسرشان شاغل هستند كه 
  % آنان منزل استيجاري دارند. 8/34% پاسخگويان داراي منزل شخصي و  5/46نتايج نشان مي دهد كه 
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  نتايج توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق
ميـزان   تكـرار  بيشـترين كـه   2نما برابر است با مي باشد  2و ميانه آن  98/1در ميان دانشجويان  رفتار باروريميانگين 
  باشد. مي 73/0و انحراف معيار  548/0شاخص هاي پراكندگي شامل واريانس برابر است با  باشد. مي رفتار باروري

  آماره هاي توصيفي مربوط به متغير رفتار باروري و نگرش نسبت به سياست هاي جمعيتي: 4جدول شماره 

  متغير
  افزايش جمعيت  بينابين كاهش جمعيت

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

  20  40  24  48 56 112 رفتار باروري
  3  6  33,5  67 63,5 127 نگرش نسبت به سياست هاي جمعيتي

  
درصـد در حـد    24درصد دانشجويان در جهت كاهش جمعيت،  56جدول فوق نشان مي دهد كه رفتار باروري 

درصـد   63,5در جهت افزايش جمعيت مي باشد و نگرش نسبت بـه سياسـت هـاي افـزايش جمعيتـي       20بينابين و 
  درصد در جهت افزايش جمعيت مي باشد.3درصد در حد بينابين و  33,5دانشجويان در جهت كاهش جمعيت، 

  آماره هاي توصيفي متغير هاي دينداري، خانواده پدرساالر و پايگاه اقتصادي اجتماعي : 5جدول شماره 

  متغير
  زياد  متوسط كم
 درصدفراواني درصدفراواني درصدفراواني

  66  132  30,5 61 3,5 7 ينداريد
  16,5  33  75,5 151 8 16 خانواده پدرساالر

  7  14  57 114 36 72 پايگاه اقتصادي اجتماعي
  

 8درصد زياد مي باشد و  66درصد متوسط و  30,5درصد دانشجويان كم،  3,5 طبق نتايج آمار توصيفي دينداري
به ميزان درصد زيـاد داراي خـانواده پدرسـاالر     16,5توسط و درصد به ميزان م 75,5درصد دانشجويان به ميزان كم، 

  درصد باال مي باشد. 7درصد متوسط و  57درصد دانشجويان پائين،  36 باشند. پايگاه اقتصادي اجتماعيمي

  نتايج استنباطي مربوط به متغيرهاي تحقيق
  يافته هاي استنباطي بر اساس فرضيه هاي تحقيق به شرح ذيل مي باشد:

اول: به نظر مي رسد رفتار و عملكرد دانشجويان در زمينه باروري با نگرش آنها نسبت بـه سياسـت هـاي     فرضيه
  جمعيتي رابطه معناداري دارد.
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  : آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين نگرش نسبت به سياست هاي جمعيتي و رفتار باروري6جدول شماره 
  نگرش نسبت به سياست هاي جمعيتي 

  رفتار باروري
R 0,093 

Sig 0,191 

N 200 
  

نتيجه آزمون ضريب همبستسگي پيرسون نشان مي دهد كه رفتار بـاروري بـا نگـرش نسـبت بـه سياسـت هـاي        
  جمعيتي همبستگي معناداري ندارد.

  فرضيه دوم: به نظر مي رسد رفتار و عملكرد دانشجويان در زمينه باروري با ميزان دينداري آنها رابطه معناداري دارد.
  : آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان دينداري و رفتار باروري7جدول شماره 

  دينداري 

رفتار 
  باروري

R 0,14 

Sig 0,839 

N 200 
  

  نتيجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد كه رفتار باروري با ميزان دينداري همبستگي معناداري ندارد.
ر و عملكرد دانشجويان در زمينه باروري با نوع خانواده آنها ( پدرساالر يـا غيـر   فرضيه سوم: به نظر مي رسد رفتا

  پدر ساالر) رابطه معناداري دارد.
  : آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان پدرساالري در خانواده و رفتار باروري8جدول شماره 

  پدرساالري در خانواده 

رفتار 
  باروري

R 0,008- 

Sig 0,909 

N 200 
  

نتيجه آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد كه رفتار باروري با ميزان پدرساالري در خانواده همبستگي 
    معناداري ندارد.

فرضيه چهارم: به نظر مي رسد كه عملكرد دانشجويان در زمينه باروري در گروه هاي مختلف جمعيتي (جنسيت، 
  ي دارد.سن، پايگاه اقتصادي اجتماعي) تفاوت معنادار
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  در دو گروه مستقل متغير جنسيت T: آزمون9جدول شماره 

  F Sig. T Df Sig.  
(2-tailed) 

تفاوت 
 هاميانگين

تفاوت 
خطاي 
 استاندارد

 %95فاصله اطمينان 
كران 
  باال

كران 
  پايين

رفتار 
 باروري

واريانس 
 0,7720,090 0,173 0,431 0,013 198 2,49 0,390,52  برابر

اريانس و
 نابرابر

    2,47 185,670,014 0,431 0,174 0,7750,087 

  
متفاوت مي باشد، با توجـه بـه    مرداندر دو گروه زنان و  رفتار باروريميانگين  نشان مي دهد كه Tنتايج آزمون 

ر از گـروه  توان گفت كه ميزان تمايل به فرزندآوري بيشتر در گروه اول يعني مردان بـاالت  كه مثبت است مي tعالمت 
  دوم يعني زنان مي باشد.

  مختلف پايگاه اقتصادي اجتماعي(تحليل واريانس) بين گروه هاي  Fآزمون : 10جدول شماره 

مجموع  
  df مجذورات

ميانگين 
  F Sig  مجذورات

 0,001 7,511 10,741 2 21,48 بين گروهي
     1,430 197 281,71 درون گروهي

      199 303,19  مجموع
  

  
  رفتار باروري در گروه هاي مختلف پايگاه اقتصادي اجتماعيخطي مقايسه ميانگين : نمودار 1ماره شنمودار 
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رفتار باروري در ميان افراد با پايگاه اقتصادي اجتماعي پايين، بيشـترين   انگينيمنشان مي دهد كه  Fنتايج آزمون 
بااليي دارند. يعني ميزان تمايل بـه فرزنـدآوريِ   ميزان و كمترين ميزان ميان افرادي است كه پايگاه اقتصادي اجتماعي 

بيشتر در ميان افراد با پايگاه اقتصادي اجتماعي پايين بيشترين ميزان و در ميان افراد با پايگاه اقتصادي اجتماعي بـاال،  
  كمترين ميزان مي باشد. 

  : آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين سن و رفتار باروري11جدول شماره 
  سن 

  باروريرفتار 
R 0,575 

Sig 0,00 

N 200 
  

درصـد بـا سـطح     95نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد كه رفتار باروري در فاصـله اطمينـان   
با سن همبستگي معناداري دارد و با توجه به قدر مطلق ضريب همبستگي كـه برابـر اسـت بـا      =0,00Sigمعناداري 

شود و عالمت اين ضريب كه مثبت است گوياي جهت مستقيم رابطـه بـين    مي شدت اين رابطه قوي ارزيابي 0,575
  يابد. باشد. به عبارت ديگر هرچه سن افراد افزايش يابد، ميزان تمايل آن ها به فرزندآوري افزايش مي دو متغير مي

رابطـه   فرضيه پنجم: به نظر مي رسد رفتار و عملكرد دانشـجويان در زمينـه بـاروري بـا اخـتالف سـني زوجـين       
  معناداري دارد.

  : آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين اختالف سني زوجين و رفتار باروري12جدول شماره 
  اختالف سني زوجين 

  رفتار باروري
R 0,243- 

Sig 0,001 

N 200 
  

نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد كه رفتار باروري با ميزان اختالف سني زوجين همبسـتگي  
باشد. به عبارت ديگـر   شود و جهت آن معكوس و غيرمستقيم مي معناداري دارد؛ شدت اين رابطه متوسط ارزيابي مي

  شود. هرچه ميزان اختالف سني زوجين افزايش يابد، ميزان تمايل آن ها به فرزندآوري كمتر مي

  بررسي مدل تحقيق
يل مسير بصورت زير استفاده شده اسـت كـه   جهت بررسي مدل تحقيق از دو شيوه رگرسيون چند متغيري و تحل

  در زير آمده است.
  الف) رگرسيون چند متغيري
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با توجه به معناداري آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي اصـلي تحقيـق كـه پـيش شـرط آزمـون رگرسـيون        
ي بـا روش  از رگرسـيون خطـ   رفتـار بـاروري  بـر   ن ميزان تأثير متغيرهاي مسـتقل يجهت تعيباشد، حال در اينجا  مي

Stepwise  ؛ مدل براي تبيين متغير وابسته پيشنهاد شده است دواستفاده شده است. به كمك اين روش  
   : پايگاه اقتصادي اجتماعي ؛ مدل اول
  زوجين. اختالف سني: پايگاه اقتصادي اجتماعي ،  مدل دوم

در  ،=107/0R2در مـدل اول  باروري  رفتاربه دست آمده براي تبيين  (R2)با توجه به نتايج، مقدار ضريب تبيين 
متغير ضريب تبيين متغير وابسته افـزايش يافتـه اسـت. بـه عبـارت       دوبا  دوم. بنابراين در مدل =139/0R2مدل دوم 

  قوي تر است.رفتار باروري جهت تبيين  دومديگر مدل 
  ضرايب رگرسيوني مربوط به مدل هاي پيش بيني شده: 13جدول شماره 

  

   ضرايب رگرسيوني
  استاندارد نشده

ضرايب
رگرسيوني 
 استاندارد شده

ميزان 
 T آزمون

Sig.  سطح
 معناداري

B  
 خطاي استاندارد

 از ميانگين
Beta 

 0,00 9,16  0,443 4,06  مقدار ثابت

پايگاه 
اقتصادي 
  اجتماعي

0,039 - 0,009 0,28 - 4,28 - 0,00 

اختالف سني 
 0,00 2,72 0,184 0,025 0,069  زوجين

  
ل(پايگاه اقتصـادي اجتمـاعي و اخـتالف سـني     مستق هايمتغير دوم،جه به ضرايب رگرسيوني فوق، در مدل با تو
  تأثير دارد كه معادله خط رگرسيوني پيش بيني آن به شرح ذيل مي باشد: رفتار باروري بر  زوجين)

y = a + b 1  . x 1 + b2 . x 2 + b 3 . x 3 
  

Y =4,58 0,03- ( عيپايگاه اقتصادي اجتما   (اختالف سني زوجين)0,06 +(
و ضـريب تـأثير    0,03برابر است بـا  پايگاه اقتصادي اجتماعي ضريب تأثير متغير ، 4,58مقدار ثابت برابر است با 

هـاي بـاال بـه ميـزان     متغيرهـر يـك از   عبارت ديگر در ازاي تغيير  . به0,06برابر است با  اختالف سني زوجينمتغير 
  مي يابد. تغييربه ميزان يك انحراف معيار  يرفتار بارور ضرايب مربوطه

متغير مستقل بيشـترين تـأثير مربـوط بـه كـدام متغيـر اسـت، از معادلـه          دودر پي پاسخ به اين سوال كه بين اين 
  رگرسيوني استاندارد شده استفاده مي كنيم.

  فرمول ضريب رگرسيوني استاندارد شده به صورت زير مي باشد:
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Zy = B1.X1 + B2.X2+ B3.X3 
Y = 0,28-   (اختالف سني زوجين)0,18 +(پايگاه اقتصادي اجتماعي) 

پايگاه اقتصادي اجتماعي و اختالف سني زوجـين   مربوط به متغير به ترتيب با توجه به معادله فوق، بيشترين تأثير
  باشد.مي

 بحث 

جمعيتـي را نشـان مـي     نتايج تحقيق وجود رابطه غيرمستقيم ميان رفتار باروري و نگرش نسبت به سياست هـاي 
دهد. يكي از سياست هاي جمعيتي، نگرش نسبت به برنامه هاي تنظيم خـانواده اسـت كـه از جملـه سياسـت هـاي       

) برنامه هاي تنظيم خانواده، از جمله عوامل موثر در 2002تنبيهي در جهت باروري مي باشد. در تحقيق ماري بهات (
  كاهش باروري است.

است كه دينداري با رفتار بـاروري رابطـه معنـادار نـدارد. در حـالي كـه نتـايج تحقيـق         نتايج تحقيق حاكي از آن 
دهد كه سطح پايين اعتقادات مذهبي سبب تغيير نگرش بيشـتري نسـبت بـه بـاروري      ) نشان مي1383(طاهريان فرد 

  )، مذهب را عامل فرهنگي موثر بر باروري مي داند.1373شده اند و فرزانه (
ن رفتار باروري با ميزان پدرساالري در خانواده همبستگي معناداري مشـاهده نشـد. امـا نتـايج     در اين پژوهش ميا

  ) مبين وجود رابطه ميان قدرت نسبي در خانواده و تعداد فرزندان مطلوب است. 1383(طاهريان فرد تحقيق 
يكي از داليل آن عدم تجربه از ديگر نتايج تحقيق تمايل مردان به فرزندآوريِ بيشتر نسبت به زنان است كه شايد 

  درد جسماني باروري و زايمان توسط مردان باشد. 
يافته هاي تحقيق، پايگاه اقتصادي اجتماعي را موثر بر رفتار باروري نشان مي دهد. اين يافته، مويد پژوهش فرزاد 

شود. يين رفتار باروري مي) مي باشد. وي در تحقيق خود يادآور نقش پراهميت پايگاه اجتماعي زنان در تب1371سير(
در اين بررسي با استفاده از دو معرف ميزان تحصيالت و نيز اشتغال زنان سعي گرديد تا به بررسي وضـعيت منزلتـي   

دهد كه باروري زنان مورد مصاحبه داراي رابطه معكوس با  زنان پرداخته شود. نتيجه سنجش اين دو معرف نشان مي
باشـند، از   ديگر زنان شاغل و همچنين زناني كه داراي ميزان تحصـيالت بيشـتري مـي    باشد؛ به بيان عوامل مذكور مي

 -) در تحقيق خود به وجود رابطـه ميـان سـطح اجتمـاعي    1383فرزندان كمتري برخوردارند. همچنين طاهريان فرد (
  اقتصادي همسر و تعداد فرزندان مطلوب اشاره مي نمايد.

تماعي، سطح تحصيالت است. و از آنجـايي كـه در ايـن پـژوهش، پايگـاه      يكي از مولفه هاي پايگاه اقتصادي اج
اقتصادي اجتماعي بر رفتار باروري تاثيرگذار است، مي توان اين نتيجه را گرفت كه سطح تحصيالت به عنوان يكـي  

دهنـده  )، نشـان  2000از مولفه هاي پايگاه اقتصادي اجتماعي بر باروري موثر است. نتايج تحقيق ميرمحمد صـادقي ( 
رابطه معكوس ميان سطوح مختلف تحصيالت باالترِ مادر و پدر با باروري (تعداد فرزنداني كـه بـا خـانواده زنـدگي     

) در تحقيق خود در كشور هند، به رابطه منفي ميان عامل تحصيالت زنـان بـا   2002كنند) است. همچنين مورتي (مي
  باروري پي برده است. 

) نيـز در  1380مشـتاقي(   فتار باروري با سـن همبسـتگي معنـاداري دارد، دهقـان    نتايج تحقيق نشان مي دهد كه ر

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

73  

پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است كه سن باالترين همسبتگي را با زمينه انتقال بـاروري دارد. همچنـين آزاديـان    
  ) در تحقيق خود سن را موثر بر باروري يافت.1379( دلسم

رابطه معكوس ميان اختالف سني زوجين و رفتار باروري است. اين نتيجـه  يكي ديگر از يافته هاي تحقيق وجود 
) مي باشد. بدين معني كه هرچه اختالف سـني زوجـين بيشـتر باشـد،     2000بيانگر نتيجه پژوهش ميرمحمد صادقي (

  تمايل آن ها به فرزندآوري كمتر مي شود.
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