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  مهاباد هاي باروري در میان زنان کُرد شهر استقالل زنان و کنش

  ، بالل بگی  حاتم حسینی

هـاي   حضـور زنـان در عرصـه   گردیده تا  موجبهاي زنان در جامعه تحوالت گسترده در نقش: چکیده
باالتر  اهیو پایگ موقعیت آنان ازهاي مختلف زندگی و با افزایش استقالل در جنبه یابداجتماعی افزایش 

رفتار، تمایالت (هاي باروري  در کنش گونیردگ يهزمیناین امر  .برخوردار شدندهاي قبل  دهه نسبت به 
هـاي مختلـف    هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر شـاخص . ساختفراهم را زنان  )هاي باروريآلو ایده

ها بـا اسـتفاده از   داده. هر مهاباد استهاي باروري زنان کُرد شآلاستقالل زنان بر تمایالت، رفتار و ایده
آوري شده و سپس با استفاده از خانوار انجام گرفت جمع 700بر روي  1391پیمایشی که در فروردین 

دهد که زنان مورد بررسی از استقالل نسـبی در   نتایج نشان می. تجزیه و تحلیل شدند SPSSافزار نرم
درصـد   61بر اساس این بررسی، کمی بـیش از  . خوردارندهاي مرتبط با استقالل زنان بر شاخص يهمه

ي  هایی که تمایل به ادامه در میان آن. اند که تمایل ندارند فرزند دیگري داشته باشند زنان اظهار داشته
. داننـد  آل براي یک خـانواده را دو فرزنـد مـی    درصد شمار فرزندان ایده 70فرزندآوري دارند، نزدیک به 

هـا و تمـایالت فرزنـدآوري زنـان بـه ترتیـب از       آلبندي چندگانه نشان داد که ایـده  نتایج تحلیل طبقه
عالوه بر این، اگرچه رفتار باروري زنان . پذیرند مستقیم استقالل زنان تأثیر می هاي مستقیم و غیر شاخص

در کنـار  پذیرد، ولی استفاده از وسایل پیشگیري از بارداري  ي استقالل تأثیر میگانه سه هاياز شاخص
با توجه بـه نتـایج ایـن تحقیـق،     . اي در تبیین رفتار باروري زنان دارد کنندهنقش تعیین ،سایر متغیرها

ي  هاي جمعیتی در راستاي تشویق موالیـد منجـر بـه افـزایش بـاروري در همـه       رود سیاست انتظار نمی
  . هاي اجتماعی شود  الیه
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  مقدمه و طرح مسأله. 1
هـاي فرزنـدآوري و    هـاي بـاروري، هـدف    ترین واحدي است که تصـمیم خانواده اصلی

هـاي اخیـر، بـا افـزایش اشـتغال،       در دهـه  البتـه  .گیرد رفتارهاي باروري در آن شکل می
سـاختار   لتحـو ده و ضـمن  شـ تی خـانواده، دگرگـون   اختار سنّسآگاهی زنان  آموزش و

هـا و تمـایالت   آلدر رفتـار، ایـده  گونی ردگ يهزمین ،ندرون آ هاي زن در خانواده و نقش
هاي اجتماعی افـزایش  حضور زنان در عرصه. ]1[ آورده است شده فراهم زنانفرزندآوري 

تري با اشتغال و ضرورت کسب آگـاهی و دانـش بـراي زنـان ایجـاد       یافته و موافقت بیش
] . 5[انـد   هاي قبل برخـوردار شـده  و پایگاه باالتري نسبت به دهه و زنان از موقعیت شده

 .ها نسبت بـه فرزنـدآوري تغییـر کـرده اسـت      خانوادهو تمایل ی طرز تلقّامروزه، در ایران 
فرزنـد بـراي هـر     85/1به  1357فرزند براي هر زن در سال  7میزان باروري در ایران از 

ترین کاهش میزان باروري اسـت   یعسرین و تر بزرگاین . ش یافتکاه 1385زن در سال 
  ]. 8[به حال به ثبت رسیده است  که تا

واملی نظیـر مدرنیزاسـیون، نـوع    تحقیقات انجام شـده در مـورد تحـوالت بـاروري عـ     
و  تـر،  ي تنظیم خانواده، تقاضا براي فرزنـد کـم   گیري علماي مذهبی در قبال برنامه جهت

  کـاهش تمـایالت  ]. 6[داننـد  دوران بعـد از انقـالب را تأثیرگـذار مـی     تغییرات نگرشی در
 میـزان  بـر  کـه  تأثیر قاطعی بر عالوه ،باروري زنان هاي آل باروري و تغییر در رفتار و ایده

ت   و ترکیب بر دارد جمعیت رشد کـاهش . خواهـد گذاشـت   تـأثیر  نیـز  سـاختار جمعیـ 
 تـدریج سـاختار   بـه  شده، کنترل باروري به طبیعی باروري از انتقال ولد و و زاد مستمر

بـا  ]. 7[ دهـد می طرف سالخوردگی سوق و به خارج جوانی، وضعیت از را جمعیت سنی
 يبلکـه دغدغـه   ،کاهش رشد جمعیت کشور نه رسد مشکل کنونیبه نظر میاین وصف، 

  .زنان استرفتار باروري ها، تمایالت و آلایدهمهم تغییر در 
از یکـی  هـاي بـاروري    گیـري  سـتقالل زنـان و نقـش آن در تصـمیم    توانمندسازي و ا

اگرچـه تقریبـاً   . هاي زیـادي در مـورد آن صـورت گرفتـه اسـت      موضوعاتی است که بحث
ي محقّقان و اندیشمندان اجتماعی بر این واقعیت که اسـتقالل زنـان تـأثیرات قابـل      همه
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رد، ولی میـزان ایـن تـأثیر    ی داو جمعیت یفرهنگ ی،مختلف اجتماع يها جنبهتوجهی بر 
تـرین ابعـاد اسـتقالل زنـان را قـدرت      سـه مـورد از مهـم    1بـوي جیجی. مشخّص نیست

گیري، تحرّك مکانی و دسترسی به منابع اقتصادي بدون در نظر گـرفتن مکـان و    تصمیم
  ]. 15[داند ها میمذهب آن

م اسـت عـواملی   ي گذشته در ایـران، الز با توجه به تغییرات باروري در طول سه دهه
دهـد،  ها، و تمایالت زنان را براي داشـتن فرزنـد تحـت تـأثیر قـرار مـی       آل که رفتار، ایده
محقّقان معتقدند که امـروزه  . گذاري جمعیتی قرار دادها را مبناي سیاستشناسایی و آن

هـا دسـتخوش   ها و الگوهـاي نظـري و در نتیجـه رفتـار بـاروري زنـان و خـانواده       دیدگاه
هـاي سیاسـتمداران و   گیـري اساسی شده است و به راحتـی نظـرات و تصـمیم    تحوالتی

در پـژوهش حاضـر ابتـدا    ]. 3[هـا نیسـت   ها و ارزشریزان قادر به تغییر این نگرشبرنامه
ت نمونـه   آلشود به بررسی ایدهسعی می ها، تمایالت و رفتار باروري زنان در میان جمعیـ

ي آن گانـه هـاي سـه  زنـان در هـر یـک از شـاخص    سپس، میزان استقالل . پرداخته شود
ره بـه بررسـی رابطـه      بـا تحلیـل   ،در نهایـت . گـردد  بررسی مـی  ي بـین  هـاي چنـد متغیـ

ها، تمایالت و رفتـار بـاروري آنـان پرداختـه     آلهاي مختلف استقالل زنان با ایده شاخص
 .شود می

  ي تحقیقپیشینه. 2
ر روابـط جنسـی تـأثیر مثبتـی بـر      در پژوهشی نشان داد که تعادل قـدرت د  2بالنک

و همکاران به ایـن نتیجـه    3ریامی]. 10[گذارد  استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی می
نشـده در میـان زنـان    ها و کاهش نیاز بـرآورده گیري رسیدند که استقالل زنان بر تصمیم

داشـتن  و همکاران در مصر نیـز نشـان داد کـه     4نتایج پژوهش گوویندا]. 25. [مؤثّر است
ي خـانواده و یـا در مـورد خـدمات     گیري در مورد بودجـه  کنترل در امور خانواده، تصمیم

                                                        
1. Jejeebhoy  
2. Blanc  
3. Riyami  
4. Govinda  
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]. 12[بهداشت باروري، تأثیر مثبتـی بـر اسـتفاده از وسـایل پیشـگیري از بـارداري دارد       
ي دهد که استقالل زنان منجر بـه اسـتفاده   تحقیقات صورت گرفته در آسیا نیز نشان می

، 9، 5[تـر  ، باروري پـایین ]30، 27، 25، 23، 13[گیري از بارداري تر از وسایل پیش بیش
نیـز در   5میسـون و اسـمیت  . شـود مـی ] 29[تـر بـین موالیـد     ي بـیش و فاصله] 14، 11

اي در پنج کشور آسیایی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه اسـتقالل زنـان در میـان          مطالعه
اوتی بـر روي تصـمیمات   کشورها و در بین زنـان مسـلمان و غیرمسـلمان تـأثیرات متفـ     

  ].  23[ها دارد باروري آن

  مالحظات نظري. 3
تا بـه امـروز   . اندهاي مرتبط با باروري نقشی مهم براي استقالل زنان قایل شدهنظریه

تـر   بـیش . تغییرات زیادي در مورد تعریف و مفهوم اسـتقالل زنـان صـورت گرفتـه اسـت     
 .سـنجند گیـري مـی  ها در تصمیمرکت آنمطالعات، استقالل زنان را به وسیله میزان مشا

بـراي  ]. 28[کنـد  اي از تسلط زنان بر محیط اطرافشان را بیان میچنین شاخصی، درجه
بانـک  ]. 22[دانـد  استقالل زنان را افزایش در قـدرت انتخـاب زنـان مـی     6مثال، بیسنس

گیـري  میمگسترش آزادي در تص"رود و استقالل زنان را به عنوان جهانی فراتر از این می
تا این اواخر، استقالل زنان تنها بـا مسـائلی   ]. 24[داند می "و عمل شکل دادن به زندگی

چیـزي  ]. 20، 19، 18، 17، 16[شـد  سنجیده می... مانند تحصیالت، اشتغال، آگاهی و 
ي این تعـاریف  که باید در این تعاریف به آن توجه کرد این است که ویژگی مشترك همه

  .ن قدرت زن در خانواده و بیرون از آن استبه رسمیت شناخت
تري بـراي تـأخیر در سـنّ ازدواج،     استقالل در کنار تحصیالت و آموزش فرصت بیش 

گیـري در امـور منـزل و    تصـمیم قـدرت  هاي شـغلی و همچنـین افـزایش    افزایش فرصت
ي مواردي که ذکـر شـد، منجـر بـه کـاهش       همه. دهداستفاده از وسایل پیشگیري را می

در واقع، برخـی از محقّقـان اسـتقالل زنـان را یـک مسـیر       . شودآوري می دیل به فرزنتما

                                                        
5 . Mason & Smith 
6. Bisnath  
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تـأثیر  . گـذارد دانند که با استفاده از تحصیالت باالتر بر میزان باروري تأثیر می کلیدي می
وضـع سـواد و سـطح تحصـیالت     ) 1تحصیالت بر باروري از دو جهت حائز اهمیت است؛ 

گردد و با گسترش اُفـق دیـد   هاي شخصی میآلدر ایده باعث تحوالت فردي و دگرگونی
د ارزش هـا بـه ارزیـابی مجـد     شود که آنافراد به ماوراي مرزهاي سنّتی جامعه، باعث می

در فرآیند آمـوزش قـرار گـرفتن زنـان باعـث      ) 2فرزندان و نقش زن در جامعه بپردازید؛ 
ه تنهــا موجــب افــزایش در واقــع، تحصــیالت نــ. شــود هــا مــیتــأخیر در ســنّ ازدواج آن

شـود، بلکـه بـا گشـودن     ها میهاي شناختی و تغییرات نگرشی در افراد و خانواده توانایی
  ].2[سازد ي تحرّك اجتماعی را فراهم میهاي اقتصادي زمینهفرصت

هـاي  هـا در محـیط  شـود آن است که تحصیالت زنان موجـب مـی   بر این باورمیسون 
تر آن، داراي قـدرت  ی جنسیتی و حتّی در نوع متعادلقشربندي سنّتوجود خانوادگی با 

هـاي  تر بـر جنبـه   ها توانایی و کنترل بیشتري باشند و این قدرت به آن و استقالل بیش
دهـد کـه خـود و    هایشـان را در مـورد موضـوعاتی مـی    زندگی و امکان بیان نظرها و ایده

  ]. 19[سازد  را متأثّر می اناشخانواده

  وهششناسی پژروش. 4
انجـام  ) 1391فروردین (هاي این مقاله حاصل پیمایشی است که در شهر مهاباد  داده

یافتـه   ي سـاخت در پیمـایش بـاروري مهابـاد اطّالعـات از طریـق پرسشـنامه      . شده است
جمعیت آماري تحقیق شامل تمامی خانوارهاي معمـولی سـاکن در شـهر    . گردآوري شد

هاي نتایج سرشـماري عمـومی نفـوس و مسـکن     دهمهاباد و براي تعیین حجم نمونه از دا
ي کردهبار ازدواجواحد تحلیل، یک زن حداقل یک . شدشهرستان مهاباد استفاده  1385

حجـم نمونـه بـا    . شده است ي همسردار است که در داخل خانوار شناسایی ساله 49-15
ترکیبـی از  گیـري،   روش نمونـه . خـانوار تعیـین گردیـد    700استفاده از فرمول کـوکران  

ابتـدا شـهر بـه    . اي، تصادفی و تصادفی سیستماتیک بود اي چند مرحله هاي خوشه روش
ط و پـایین      -بر حسب موقعیت اقتصادي  سه خوشه اجتماعی، شامل منـاطق بـاال، متوسـ

هـایی کـه تعـداد     هـا، ابتـدا بلـوك    یک از خوشه ها در هر براي انتخاب بلوك. تفکیک شد



  1391زمستان ، 4 ة، شمار10 ةدورزن در توسعه و سیاست،                             62

  
 

سپس، با توجه به اینکـه در هـر بلـوك    . خانوار بود حذف شد 10تر از  خانوارهاي آن کم
  هایی بـه  مانده در هر خوشه، بلوك هاي باقی شد، از میان بلوك خانوار بررسی می 10تنها 

افـزار  هـا بـا اسـتفاده از نـرم    داده. طور تصادفی و متناسب با حجم هر خوشه انتخاب شـد 
SPSS 20 ره از تکنیـک   برا. پردازش و تجزیه و تحلیل شدندي انجام تحلیل چنـدمتغی
  . استفاده شد 7بندي چندگانهتحلیل طبقه

  میدان تحقیق. 4-1
. غربی و از شهرهاي کُردنشین استان استشهرستان مهاباد واقع در جنوب آذربایجان

ــتظ به لحامهابـــاد  ي منطقه ءجز، نشـــیندرمناطق کُي تقسیمبندو  فرهنگـــی موقعیـ 
مهاباد واقـع شـده اسـت و بـه خـاطر قـرار        يدر ساحل شرقی رودخانه است که کریانم

سـه اسـتان آذربایجـان شـرقی، آذربایجـان غربـی و کردسـتان         ارتباطیگرفتن در مرکز 
کیلـومتر مربـع،    2592شهرسـتان بـا   این   .تاس بوده ی برخوردارت خاصاز اهمیهمواره 

 95از لحـاظ مـذهبی،   . ستا در بر گرفتهرا غربی  آذربایجاندرصد از مساحت استان  6/9
ساکنان . باشند می) شافعی( و پیرو مذهب تسنّنی مذهب سنّ شهرستانمردم این درصد 
عمـومی  سرشماري نتایج ي پایهبر . کنند مکالمه میسورانی گویش ردي به زبان کُمهاباد 

 یجمعیتـ داراي خـانوار و   42652شهرستان مهابـاد متشـکّل از    ،1385نفوس و مسکن 
  .استبوده نفر  201098حدود 

  متغیرهاي تحقیق  . 4-2
گیـري شـده   متغیر مستقل، استقالل زنان است که با استفاده از سـه شـاخص انـدازه   

گیـري در خـانواده،   بعد قدرت تصمیمشاخص بعد مستقیم استقالل که در سه ) 1است؛ 
بعـد  ) 2. شـود گیـري مـی  تحرّك مکانی و دسترسـی بـه پـول و منـابع اقتصـادي انـدازه      

سـطح تحصـیالت زن، وضـعیت اشـتغال و     : غیرمستقیم استقالل زنان که عبارت است از

                                                        
7. Multiple classification analysis 

 در دسترس نبود 1390انی و شهرستانی سرشماري عمومی نفوس و مسکن در زمان نگارش مقاله، نتایج است. 
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بعد مربوط به استقالل نظري زنان که بـا دو  ) 3اختالف سطح تحصیالت زن و همسرش، 
الیتمتغیهاي خارج از منزل و ترجیح جنسی فرزند  ر نگرش نسبت به اشتغال زنان در فع

  ).1جدول (شود  پسر بر دختر سنجیده می
ي استقالل گانههاي سهگویان در شاخص شاخص استقالل کل از مجموع نمرات پاسخ

هـاي متفـاوتی    ي شـاخص اسـتقالل زنـان از شـیوه    محقّقان در محاسـبه . آیدبدست می
گیـري، تحـرّك مکـانی و     تر آنان بـر سـه بعـد تصـمیم     حال بیشبا این. اندتفاده کردهاس

دسترسی به منابع اقتصادي تأکید کرده و از آن به عنوان شـاخص اسـتقالل زنـان بهـره     
سازي مورد استفاده در پژوهش حاضر براي اولین شاخص]. 21، 18، 12، 5، 4[اند گرفته

جـا کـه    از آن]. 26[مورد استفاده قرار گرفـت   2004در سال  8ط روي و نیرانجانبار توس
سـازي   گیرد، مبنـاي شـاخص   تري از استقالل زنان را در بر میابعاد گسترده ها آنبررسی 

به دلیل اختالف فرهنگی جوامـع مـورد   باید گفت که البتّه، . در بررسی حاضر قرار گرفت
هـاي روي و  هایی متفاوت بـا گویـه  ي شاخص استقالل نظري از گویهمطالعه، در محاسبه

  .نیرانجان استفاده شد
هـا، تمـایالت و   آلي ایـده  باشد که در سه مقولـه  باروري می  هاي متغیر وابسته، کنش

هـاي   ي شـاخص در بررسـی رابطـه  ). 1جـدول  ( شـده اسـت  رفتار باروري زنان عملیاتی 
ایل پیشگیري از بارداري، هاي باروري، متغیر استفاده از وس مختلف استقالل زنان و کنش

  .شده استسن و تعداد فرزندان به عنوان متغیر کنترل وارد 
  
  
  
 
 
 
 
  
  

                                                        
8. Roy and Niranjan 
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  ها و سؤاالت تحقیقمتغیرها، شاخص. 1جدول 

  ها و سؤاالتگویه  ابعاد متغیر  نام متغیر  متغیر

  مستقل

شاخص 
مستقیم 
  استقالل

بعد تحرّك 
  مکانی

آیـا بایـد حتمـاً بـه شـوهرتان      هاي زیر براي رفتن به هر یک از محل -
  بگویید و از او اجازه بگیرید؟

آیا اجازه دارید به تنهایی به این محل بروید یا باید به همراه یکـی از   -
پزشک یا مراکز بهداشتی، مراسم مذهبی، مطب{اعضاي خانواده بروید؟ 

  }منزل بستگان، مراسم جشن و عروسی، مسافرت به شهر مجاور

-بعد تصمیم
در  گیري

  خانواده

زن یا شوهر به تنهایی، هر دو (در زندگی شما، چه کسی در موارد زیر  -
ي زمـانی بـین    فاصـله . 2تعداد فرزنـدان،  . 1{گیرد؟  تصمیم می) با هم

ترکیـب  . 4اسـتفاده در پیشـگیري از بـارداري،     روش مورد . 3فرزندان، 
  }آموزش و تحصیالت فرزندان.5جنسی فرزندان، 

ول دسترسی به پ
و منابع اقتصادي 

  خانواده

  گیرید؟چگونه تصمیم می) زنان شاغل(تان در مورد درآمد شخصی -
در ) نقشی ندارد، خودش تصمیم گیرنده است، مشـارکتی (نقش شما  -

. 3لوازم منزل، . 2ي مواد غذایی،  تهیه. 1{خرید موارد زیر چگونه است؟ 
  }طال و جواهرات

شاخص 
غیرمستقیم 

  استقالل

  تحصیالت زنسطح 
 وضعیت اشتغال زن

  اختالف سطح تحصیالت زن و همسرش

شاخص 
استقالل 

  نظري

نگرش نسبت به 
  اشتغال زنان

اگر زن در بیرون از منزل کار کند، وقت کمی براي رسیدگی به کارهاي 
  .منزل خواهد داشت

  .ي مردان استتأمین مخارج زندگی فقط وظیفه
داري و تربیـت  اش خانـه یـرا وظیفـه  زن نباید خارج از منزل کار کند، ز

  .فرزندان است
  .شود تا فرزندان درست تربیت نشونداشتغال زن باعث می

  .زنان براي داشتن استقالل مالی باید شاغل باشند

گرایش به 
ترجیح فرزند 
  پسر بر دختر

  .پسر عصاي دست والدین است
  .اي که پسر ندارد، اجاقش کور استخانه

  .داشتن اسم و رسم خانوادگی استگهنپسر باعث زنده 
  .کندپسر حافظ خانواده است و امنیت خانواده را حفظ می

  وابسته

  دوست دارید چند فرزند داشته باشید؟  هاي باروريآلایده

عالوه بر فرزندانی که االن دارید، تمایـل داریـد فرزنـد دیگـري داشـته        تمایالت باروري
  باشید؟

  اید؟د زنده به دنیا آوردهچند فرزن  رفتار باروري

  کنترل

استفاده از وسایل پیشگیري از 
  کنید؟آیا در حال حاضر از وسایل پیشگیري از بارداري استفاده می  بارداري

    سن زنان
    تعداد فرزندان در حال حاضر زنده
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  هایافته. 5
بـاروري زنـان    هـا و رفتـار  آلها ابتدا گزارشی از وضعیت تمایالت، ایدهدر بخش یافته

ي بـین  بندي چندگانـه رابطـه   سپس، با استفاده از تکنیک تحلیل طبقه. ارایه خواهد شد
  .شودص میي استقالل با هر یک از متغیرهاي وابسته مشخّگانههاي سهشاخص

  توصیفی نتایج. 5-1
  ها و رفتار باروري آلتمایالت، ایده: هاي باروري کنش. 5-1-1

فرزندآوري بر حسب تمـایالت فرزنـدآوري بـه سـه گـروه تقسـیم       زنان داراي قابلیت 
خواهنـد   انـد، نمـی   هایی که عالوه بر فرزندانی که تا زمان بررسی داشـته  آن) 1: شوند می

خواهند به زودي یعنی در طـول دو سـال    هایی که می آن) 2فرزند دیگري داشته باشند، 
دار شوند، اما نه بـه   تمایل دارند بچههایی که  آن) 3فرزند دیگري داشته باشند، و  آینده

  . زودي بلکه از دو سال پس از انجام بررسی به بعد
هـا نشـان    ، توزیع زنان را بر حسب وضعیت عقیمی و تمایالت فرزنـدآوري آن 1شکل 

. اند بینید، نسبت کمی از زنان مورد بررسی عقیم یا نابارور بوده طور که می همان. دهد می
 1/95انـد معـادل    رصد زنانی که در زمان بررسی قابلیت باروري داشـته در واقع، نسبت د

آیـا  "، در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه      1بر اساس اطّالعات مندرج در شکل . درصد است
یـد، فرزنـد دیگـري بـه دنیـا      دار) زمان بررسی( کنوناتمایل دارید عالوه بر فرزندانی که 

ت بـاروري داشـتند گفتـه    درصـد زنـانی کـه قابل    61، کمی بـیش از  "بیاورید؟ انـد کـه    یـ
درصد زنـان در پاسـخ بـه     39تر از  از طرفی، کم. خواهند فرزند دیگري داشته باشند نمی

در ایـن  . خواهند در آینده فرزند دیگري داشـته باشـند   اند که می این پرسش اظهار داشته
داشـتن   گیرند که بـیش از دو سـال زمـان را بـراي     هایی در بر می درصد را آن 21میان، 

درصد زنانی کـه در زمـان پیمـایش     6/17تنها   به این ترتیب،. اند فرزند بعدي اعالم کرده

                                                        
 ه به زمان انجام این مطالعه، این گروه از زنان آنانـد تـا    گیرد که اظهار کـرده  هایی را در بر می با توج

  .خواهند فرزند دیگري به دنیا بیاورند می 1393فروردین 
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باروري مهاباد، قابلیت فرزندآوري داشتند، در طول دو سال پس از زمـان بررسـی یعنـی    
  . خواهند فرزنددار شوند دار می بچه 1393فروردین 

  
  ایالت فرزندآوريتوزیع زنان بر حسب وضعیت عقیمی و تم. 1شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

تمایالت باروري زنان را بر حسب تعداد فرزندان در حال حاضر زنـده نشـان    2جدول 
انـد، بـه صـورتی تقریبـاً     اند یا داراي یـک فرزنـد بـوده   زنانی که فرزندي نداشته. دهدمی

 هـا اند، بـا ایـن حـال بیشـتر آن    ي تمایالت باروري توزیع شدهمساوي در میان سه طبقه
ایـن شـرایط در مـورد دیگـر     . خواهنداند که فرزند دیگري نمیاعالم کرده) درصد 3/39(

به طوري که بیشتر زنان داراي دو تا سه فرزنـد   ؛کندطبقات تعداد فرزندان نیز صدق می
اند که تمایلی به داشـتن  نیز اعالم کرده) درصد 86(و یا بیش از سه فرزند ) درصد 7/77(

انـد  درصد زنانی که فرزندي نداشته یـا داراي یـک فرزنـد بـوده     2/32 .فرزند دیگر ندارند
در میـان   نسـبت دار شـوند، ولـی ایـن    هاند که قصد دارند در دو سال آینده بچاعالم کرده

تـوان گفـت کـه    می ،در مجموع. درصد بوده است 5/3زنان داراي بیش از سه فرزند تنها 
بیشتر ندارند، اگرچه زنان بدون فرزند یا یـک  یان تمایلی به داشتن فرزند گو پاسخبیشتر 

فرزند، بیش از دیگر زنان تمایل مثبت خـود را نسـبت بـه داشـتن فرزنـدانی دیگـر ابـراز        
 .اندکرده
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  تمایالت باروري زنان بارور بر حسب تعداد فرزندان در حال حاضر زنده: 2جدول 

تعداد 
فرزندان در 
حال حاضر 

  زنده

  تمایالت باروري
جمع 
کل 

  وانیفرا

فرزند دیگري 
  خواهند نمی

خواهند به زودي می
  )در دو سال آینده(

خواهند بعدآً می
  )بیش از دو سال(

فراوانی   فراوانی
فراوانی   فراوانی  نسبی

فراوانی   فراوانی  نسبی
  نسبی

یک فرزند یا 
  295  5/28  84  2/32  95  3/39  116  بدون فرزند

  314  9/15  50  4/6  20  7/77  244  فرزند 3تا  2
 3بیش از 
  5  5/10  6  5/3  2  0/86  49  فرزند

   
نتـایج از  . دهـد هـاي بـاروري نشـان مـی    آل، توزیع نسبی زنان بر حسب ایده2شکل 

تـر زنـان    بـه طـوري کـه بـیش     ؛آل دو فرزند براي هر خانواده حکایـت دارد عمومیت ایده
درصد زنـان   4/20. شدباکافی می اند که دو فرزند براي خانوادهاظهار کرده) درصد 6/69(

اند که درصد زنان اظهار کرده 2/9 در مقابل تنها. اندنیز تنها یک فرزند را مناسب دانسته
  .تر داشته باشند دوست دارند سه فرزند و بیش

 
  آل از دیدگاه زنانشمار فرزندان ایده. 2شکل 

  
  
  
  
  
  
  

مار فرزنـدان زنـده   ، توزیع فراوانی و فراوانی نسبی زنان را بر حسب سن و ش3جدول 
ت مـورد بررسـی      . دهدبه دنیا آمده نشان می ت بـاروري پـایین در جمعیـنتایج از عمومی
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اند تـا زمـان بررسـی     ها نشان داد، نسبت درصد زنانی که اظهار داشتهیافته. حکایت دارد
  . درصد است 6/8اند تنها  تر از سه فرزند زنده به دنیا آمده داشته بیش

  به دنیا آمده راوانی و فراوانی نسبی زنان بر حسب سن و شمار فرزندان زندهتوزیع ف. 3جدول 

  سن

  )میزان باروري(به دنیا آمده  فرزندان زنده
جمع 
کل 

  فراوانی

یک (باروري پایین 
  )فرزند یا بدون فرزند

 2(باروري متوسط 
  )فرزند 3تا 

تر از  بیش(باروري باال 
  )فرزند 3

فراوانی   فراوانی
فراوانی   راوانیف  نسبی

فراوانی   فراوانی  نسبی
  نسبی

  6  0/0  0  0/0  0  0/100  6  ساله 19-14
  91  0/0  0  5/5  5  5/94  86  ساله 24-20
  158  0/0  0  7/24  39  3/75  119  ساله 29-25
  162  6/0  1  5/60  98  9/38  63  ساله 34-30
  111  3/6  7  6/76  85  1/17  19  ساله 39-35
  99  3/25  25  6/60  60  1/14  14  ساله 44-40
  73  0/37  27  9/47  35  1/15  11  ساله 49-45

 
انـد و  تر باروري باالتري نیـز بـه ثبـت رسـانده    رود زنان مسن طور که انتظار میهمان

سـال   20دهد کـه تمـامی زنـان زیـر     نتایج نشان می.  اندفرزندان بیشتري به دنیا آورده
سـال بـیش    30اند، همچنین هیچ یک از زنان زیر بدون فرزند یا یک فرزند به دنیا آورده

درصد زنان واقع در گروه سـنی آخـر    37در طرف مقابل، . انداز سه فرزند به دنیا نیاورده
دو تا سه فرزنـد زنـده بـه    ) درصد 9/47(بیش از سه فرزند و نزدیک به نیمی از آنان نیز 

 .  انددنیا آورده

  استقالل زنان. 5-1-2
حسب سه شاخص مستقیم استقالل، شاخص غیر مستقیم استقالل استقالل زنان بر 

از ترکیب این سه شاخص، شاخص استقالل کـل  . و شاخص استقالل نظري عملیاتی شد
ي مـوارد زنـان داراي سـطح     پیداسـت در همـه   4طور کـه از جـدول    همان. به دست آمد
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ت کـه از نظـر   ي درخور تأمل نسبت درصد زنـانی اسـ   نکته. متوسطی از استقالل هستند
  .شاخص استقالل نظري در سطح باالیی قرار دارند

  هاي مختلف استقالل زنان در میان جمعیت نمونهمیزان شاخص. 4جدول 
  درصد  فراوانی  طبقات شاخص  شاخص استقالل

  مستقیم

  9/13  97  پایین
  3/62  436  متوسط

  9/23  167  باال
  0/100  700  جمع

  غیرمستقیم

  1/11  117  پایین
  1/72  505  متوسط

  7/16  78  باال
  0/100  700  جمع

  استقالل نظري

  3/10  72  پایین
  7/49  384  متوسط

  0/40  280  باال
  0/100  700  جمع

  استقالل کُل

  0/12  84  پایین
  0/68  476  متوسط

  0/20  140  باال
  0/100  700  جمع

  
بررسـی نسـبت درصـد قابـل      ها مؤید این واقعیت است که در جمعیت مورد این یافته

از سوي دیگـر،  . باشند هاي خارج از منزل می توجهی از زنان موافق اشتغال زن در فعالیت
رود  انتظار مـی . گرایش به ترجیح فرزند پسر بر دختر از عمومیت چندانی برخوردار نیست

هاي  تاي خانوادهها و رفتار باروري زنان در راس آل ایده  با افزایش استقالل نظري، تمایالت،
  . کوچک و کم حجم شکل بگیرد
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  نتایج استنباطی. 5-2
  هاي باروري  هاي استقالل زنان و کنشي بین شاخصتحلیل رابطه. 5-2-1

هـا   آل فرض اصلی نویسندگان مقاله این است که استقالل زنان از طریق تأثیر بر ایـده 
بر این اسـاس، ابتـدا   . دهد قرار می و تمایالت فرزندآوري، رفتار باروري زنان را تحت تأثیر

هـا و تمـایالت فرزنـدآوري بررسـی     آل هـاي اسـتقالل زنـان و ایـده    ي بین شاخصرابطه
هاي مختلف استقالل زنان بر رفتار باروري با کنترل ي بین شاخصسپس، رابطه. شود می

نـدآوري  آل و تمـایالت فرز وسایل پیشگیري از بـارداري، ایـده  استفاده از متغیرهاي سن، 
هاي مختلف استقالل زنـان و تمـایالت   ي بین شاخصرابطه 5جدول . بررسی خواهد شد

ر     . دهد فرزندآوري را نشان می متغیر تعداد فرزندان نیز در مدل نهـایی، بـه عنـوان متغیـ
 .کنترل به مدل اضافه گردید

هاي مختلف اسـتقالل زنـان بـر تمـایالت فرزنـدآوري       به منظور بررسی تأثیر شاخص
ها در تبیین تمایالت فرزندآوري کنتـرل   سعی شده است تا در سه مرحله اثر این شاخص

ي اول اگرچه نسبت همبستگی شاخص مستقیم استقالل زنان و تمایالت  در مرحله. شود
درصـد تمـایالت فرزنـدآوري     32دار است، ولی این شاخص تنهـا   فرزندآوري باال و معنی

شاخص غیرمستقیم استقالل، نسـبت همبسـتگی بـین دو    با ورود . کند زنان را تبیین می
درصـد کـاهش و    16متغیر شاخص مستقیم استقالل زنان و تمایالت فرزندآوري حـدود  

ي سـوم، وقتـی شـاخص     در مرحله. درصد افزایش یافت 57شده به  مقدار واریانس تبیین
مقـادیر  . سـید درصـد ر  61استقالل نظري وارد معادله شد، مقدار واریانس تبیین شده به 

تـرین   دهـد کـه شـاخص مسـتقیم اسـتقالل زنـان بـیش        ي سوم نشان مـی  بتا در مرحله
در مدل نهایی متغیر تعـداد فرزنـدان بـه مـدل     . همبستگی را با تمایالت فرزندآوري دارد

ر بـه مـدل، از سـطح       . اضافه گردید تا نقش کنترلی آن مشخّص شود بـا ورود ایـن متغیـ
دار که شاخص استقالل نظري غیرمعنـی گر کاسته شد به طوريداري متغیرهاي دیمعنی

 بـا متغیر تعـداد فرزنـدان بیشـترین همبسـتگی را     دهد که  نتایج همچنین نشان می. شد
  .تمایالت باروري زنان داشته است
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  هاي استقالل زنان و تمایالت فرزندآوريي بین شاخصتحلیل رابطه. 5جدول 

 Beta  متغیر
Eta 1  2  3  4  

شاخص مستقیم 
  255/0  *  128/0  **  177/0  **  214/0  **  255/0  استقالل

شاخص غیرمستقیم 
  122/0  *  087/0  *  147/0  *  134/0      استقالل

شاخص استقالل 
  ns 055/0  023/0  *  096/0          نظري

تعداد فرزندان 
  322/0  **  296/0              موجود

درصد واریانس 
      78/0  61./  57./  0/32  شده تبیین

      280/11  610/2  635/3  074/4  ن آماريآزمو
      0005/0  016/0  0005/0  0005/0  داري سطح معنی

  داريعدم معنی= ns     05/0داري در سطح معنی*=    01/0داري در سطح معنی**= 
  

شـمار  . باشـد  هاي بـاروري مـی  آلیکی دیگر از ابعاد مرتبط با کنش باروري زنان، ایده
نتـایج   6جـدول  . هـا دارد  اي در رفتار بـاروري آن  کننده ش تعیینآل زنان نق فرزندان ایده
هاي بـاروري را نشـان    آل هاي استقالل زنان و ایده ي شاخص بندي چندگانه تحلیل طبقه

هـاي بـاروري زنـان و    آلي بـین ایـده  بینید، رابطه طور که در مدل اول میهمان. دهد می
در . دار نیسـت ي، از لحاظ آماري معنـی شاخص مستقیم استقالل، برخالف تمایالت بارور

ي دوم وقتی شاخص غیرمستقیم استقالل زنـان وارد مـدل شـد، مقـدار واریـانس      مرحله
بـا ورود شـاخص   ) ي سـوم  مرحله(در مدل نهایی . درصد افزایش یافت 54شده به  تبیین

بـر اسـاس   . شـده بـه وجـود نیامـد     داري در واریـانس تبیـین   استقالل نظري تغییر معنی
هاي غیرمستقیم و مستقیم استقالل بـه ترتیـب بـا     ، شاخص6اطّالعات مندرج در جدول 

هاي باروري زنان آلترین تأثیر را در تبیین واریانس ایده بیش 159/0و  213/0مقدار بتا 
  .دارند
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  هاي باروريآلهاي استقالل زنان و ایدهي بین شاخصتحلیل رابطه. 6جدول 

 Beta  متغیر
Eta 1  2  3  

  ns  157/0  ns  159/0  ns  188/0  188/0  شاخص مستقیم استقالل
شاخص غیرمستقیم 

  226/0  **  213/0 **  221/0      استقالل

  094/0  *  029/0          شاخص استقالل نظري
    55./  54./  0/8  شده درصد واریانس تبیین

    729/6  969/9  720/2  آزمون آماري
    0005/0  0005/0  067/0  داري سطح معنی

  داريعدم معنی= ns      05/0داري در سطح معنی*=      01/0داري در سطح معنی**= 
  

ها را با کنترل  هاي گوناگون استقالل زنان و باروري آني بین شاخصرابطه 7جدول 
ها و تمایالت فرزندآوري و سن آلچهار متغیر استفاده از وسایل پیشگیري از باداري، ایده

دیر بتا در ردیف اول نسبت همبستگی شاخص مستقیم اسـتقالل  مقا. دهدزنان نشان می
بینیـد،    طور که مـی همان. دهدمرحله نشان می 7زنان را با حضور هر یک از متغیرها در 

درصـد از واریـانس بـاروري را تبیـین      8/10در مدل اول شاخص مستقیم استقالل زنان 
ي دهـد کـه همـه    شـان مـی  ي سـوم ن  شـده در مرحلـه   درصـد واریـانس تبیـین   . کندمی

ضـمن اینکـه    ،کننـد  درصد باروري را تبیـین مـی   7/18هاي استقالل در مجموع  شاخص
دار درصـد معنـی   01/0هاي مذکور با باروري در هر سه مـدل در سـطح   ي شاخصرابطه
ها شد در هیچ یک از هاي باروري که از مدل چهار به بعد وارد تحلیلآلمتغیر ایده. است
دهد که زنان در رفتـار بـاروري خـود بـه     این یافته نشان می. دار نبوده استنیها معمدل

  .گیرندها، موارد دیگري همچون واقعیات جامعه را در نظر میآلجاي توجه به ایده
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میزان واریانس  ،در مدل ششم با حضور متغیر استفاده از وسایل پیشگیري از بارداري
ي بدین معنی که حضور همـه  یافت؛درصد افزایش  4/25نسبت به مدل اول  تبیین شده

ورود . کنـد درصد از واریانس باروري را در میان جمعیت نمونه تبیین مـی  2/36متغیرها 
داري مـدل بـه    معنی شد تا سطحسبب نیز متغیر استفاده از وسایل پیشگیري از بارداري 

 ،در مدل نهایی تحقیق). Sig ،199/21  =F=  035/0(یابد بدرصد کاهش  05/0سطح 
ورود . ر از نقش بیشـتر متغیرهـا کاسـته شـد    با ورود این متغی. دش زنان وارد تحلیل سنّ

داري را نیـز  درصد افزایش داد و سطح معنـی  9/50شده را به متغیر سن، واریانس تبیین
زنـان،   دهـد کـه سـنّ   ن مینشا) مرحله هفتم(مقادیر بتا در مدل نهایی . رساند 01/0به 

تمایالت باروري، شاخص غیرمستقیم استقالل، شـاخص مسـتقیم اسـتقالل، اسـتفاده از     
تـرین تـأثیر را در    وسایل پیشگیري از بارداري و شاخص استقالل نظري به ترتیـب بـیش  

  .تبیین واریانس باروري در میان جمعیت نمونه دارند

  گیريبحث و نتیجه. 6
گذاري در  هرگونه سیاست. ت جمعیتی بر کسی پوشیده نیستنقش باروري در تحوال

ي عمـل، مسـتلزم آگـاهی و     گونـه برنامـه   هاي جمعیتی در آینده و اتّخـاذ هـر   مورد روند
نظران استقالل زنان را  بسیاري از صاحب. هاي باروري است کننده شناخت عوامل و تعیین

تر مطالعات صورت گرفته تا  بیش. ددانن هاي اصلی کاهش باروري می کننده یکی از تعیین
گیري، تحـرّك مکـانی و تـوان اقتصـادي در اسـتقالل زنـان       به امروز تنها بر ابعاد تصمیم

نویسندگان مقاله به منظور سنجش بهتر اسـتقالل زنـان از سـه شـاخص     . اندتأکید کرده
  . سنجدبهره گرفتند که هر شاخص ابعاد متفاوتی از استقالل زنان را می

 4/61 ،در میان زنان بـارور . درصد زنان مورد بررسی نابارورند 9/4نشان داد که  نتایح
عـالوه بـر فرزنـدانی کـه در      ،خواهند در آینده فرزند دیگري اند که نمی درصد اظهار کرده

ت تعـداد ایـده    . انـد، داشـته باشـند    زمان تحقیق داشته آل دو فرزنـد در   نتـایج از عمومیـ
انـد کـه    درصد زنان اظهار داشـته  6/69دارد، به طوري که  ي مورد بررسی حکایت منطقه

. آل فرزند براي یـک خـانواده دو فرزنـد اسـت     ي ایران شمار ایده در شرایط کنونی جامعه
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 46(تـر زنـان    سطوح باروري در میان زنان جمعیت نمونه حـاکی از آن اسـت کـه بـیش    
درصد نیز یک فرزنـد و یـا    4/45. انددر زمان انجام مطالعه دو تا سه فرزند داشته) درصد

ت مـورد بررسـی حکایـت       یافته. اندبدون فرزند بوده ها از استقالل نسبی زنـان در جمعیـ
هـاي اسـتقالل و تمـایالت فرزنـدآوري     ي شاخص بندي چندگانه نتایج تحلیل طبقه .دارد

تـرین تـأثیر را در تبیـین واریـانس      نشان داد که شاخص مسـتقیم اسـتقالل زنـان بـیش    
ترین تـأثیر را   برعکس، شاخص غیرمستقیم استقالل زنان بیش. الت فرزندآوري داردتمای

بـه منظـور بررسـی تـأثیر تراکمـی      . هـاي بـاروري دارد  آل در تبیین واریانس متغیر ایـده 
بنـدي   هاي استقالل زنان بر رفتار باروري، یـا اسـتفاده از تکنیـک تحلیـل طبقـه      شاخص

ي استقالل زنان به ترتیب وارد مدل شدند تا  میـزان   هاي سه گانهچندگانه ابتدا شاخص
رهاي میـانجی  ي بعد، متغی در مرحله. ها بر رفتار باروري مشخّص شود تأثیر هر یک از آن

هـا و تمـایالت فرزنـدآوري     آل شامل؛ متغیر استفاده از وسایل پیشگیري از بارداري و ایده
ي هـر سـه   نتایج نشان داد که رابطه. ها مشخّص شودوارد تحلیل شدند تا اثر کنترلی آن

دار اسـت، هـر چنـد کـه ایـن سـه       شاخص استقالل زنان با باروري از نظر آمـاري معنـی  
ورود متغیرهـاي  . کردنـد ر وابسـته را تبیـین مـی   متغیواریانس درصد  7/18شاخص تنها 

د درص 9/50درصدي به  2/32کنترل باعث شد تا میزان واریانس تبیین شده با افزایشی 
در مدل نهـایی، مقـادیر بتـا نشـان داد کـه متغیـر سـن، تمـایالت فرزنـدآوري و          . برسد

، 242/0، 581/0هاي غیر مستقیم و مستقیم استقالل زنان به ترتیـب بـا مقـدار     شاخص
ترین تأثیر را در تبیـین رفتـار بـاروري زنـان مـورد بررسـی        درصد بیش160/0و  175/0
روري زنان بـیش از همـه از تمـایالت بـاروري آنـان و      نتایج پژوهش نشان داد که با.دارند

هـاي غیرمسـتقیم اسـتقالل مثـل     تمایالت باروري نیز بیش از همه تحت تـأثیر شـاخص  
در واقع، نتایج گویاي آن است که تحصـیالت و اشـتغال زنـان    . تحصیالت و اشتغال است

ه گفتـه شـد،   طور کـ  همان. شودکلید اصلی در تمایز رفتارهاي باروري آنان محسوب می
ها در میان زنان، تحصـیالت  یکی از عوامل تأثیرگذار در دگرگونی فرهنگی و تغییر ارزش

هاي شغلی براي آن فراهم شدن فرصت تحصیالت باالتر و به تبعِ. باشدو اشتغال آنان می
شـود تـا   ده و باعث مـی شها ازدواج آن زنان و اشتغال خارج از منزل سبب تأخیر در سنّ
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ایر زنان از وسایل پیشگیري از بارداري استفاده کنند؛ که این امر هم تمـایالت  بیش از س
ك از دیگر سو، استقالل زنان در تحـرّ . دهدو هم رفتار باروري زنان را تحت تأثیر قرار می

گیــري، خــود تحــت تــأثیر مکــانی، دسترســی بــه منــابع اقتصــادي و اســتقالل تصــمیم
طـور کـه میسـون    همـان . ستهاآموزش آن تقیمی مثل تحصیالت وهاي غیرمس شاخص

هاي خانوادگی از لحـاظ  ها در محیطشود تا آنکند، تحصیالت زنان موجب می اشاره می
ي آن، استقالل و قـدرت  تري کسب کنند و در نتیجه قشربندي جنسیتی جایگاه متعادل

هـا و   دهها امکـان بیـان ایـ   بیشتري در خانواده کسب کنند که این قدرت و توانایی به آن
بـا  . شـود هاي خانوار مـی گیري ها در تصمیمنظرهایشان را داده و باعث باال رفتن توان آن

شـاخص غیرمسـتقیم بـیش از شـاخص      ،طور کـه نتـایج نیـز نشـان داد    همان وجوداین 
نتـایج  نتـایج مطالعـه همسـو بـا     . گـذارد مستقیم استقالل بر رفتارهاي باروري تأثیر مـی 

ي ساراسـواتی و مـوکرجی نیـز    در مطالعـه . استت صورت گرفته بسیاري دیگر از مطالعا
که شاخص مستقیم اسـتقالل زنـان بـر بـاروري آنـان       رسیدندنویسندگان به این نتیجه 

هـاي مشـارکتی   ي اتخـاذ تصـمیم  گیـري و نحـوه   استقالل تصمیم]. 30[تأثیرگذار است 
تر منجـر شـده بـود    یینمندگاري نیز به باروري پاها در تحقیق عباسی شوازي و علی زوج

میسون و اسمیت هم در تحقیق خود تأثیر استقالل زنان را بر تصمیمات باروري بـه  ]. 5[
  ]. 21[اثبات رسانده بودند 

هـا، تمـایالت و رفتـار    آلایـده (هـاي بـاروري زنـان     در نهایت، باید گفت اگرچه کنش
ا نبایـد تـأثیر     هـاي مختلـف ا   ها در زمینه تحت تأثیر میزان استقالل آن) باروري سـت، امـ

هـاي   کننـده  گیـري از حـاملگی و سـایر تعیـین     متغیرهایی چون استفاده از وسایل پـیش 
ـ  . اي را نادیـده گرفـت   بالفصل و زمینه رود  انتظـار نمـی   بررسـی ه بـه نتـایج ایـن    بـا توج

ي  تی در راستاي تشویق موالیـد منجـر بـه افـزایش بـاروري در همـه      هاي جمعی سیاست
  .ماعی شودهاي اجت الیه
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