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 آن با مرتبط عوامل و شهری/روستا هایتفاوت؛ آلایده باروری

کننده به مراکز بهداشتی منتخب شهر افراد در شُرُف ازدواج مراجعه :مورد مطالعه)

 (اهکرمانش
 

 3شهریاریسهیال  و 2محمودیان حسین ،1محمودیانی الدّینسراج
 

 1333 اسفند 1تاریخ دریافت: 

 1331 اردیبهشت 2تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

 ایهفاصلباروری در نقاط روستایی نیز با های اخیر باروری در کل کشور با روند کاهشی مواجه بوده است. کاهش در دهه

های حاضر بررسی تفاوت مطالعۀ. هدف رخ داده است ولی سطوح باروری آن دو متفاوت استط شهری از نقا بعد زمانی

می افراد آماری تما ۀجامع حاضر پیمایش،های آن است. روش تحقیق پژوهش کننده آل و تعیینروستا شهری باروری ایده

نفر از افراد مذکور  144 ۀآماری در برگیرند ۀنمون بهداشتی منتخب شهر کرمانشاه و کننده به مراکزدر شُرُف ازدواج مراجعه

که تنها متغیر سطح تحصیالت مادر  دهدها نشان مییافته شده است. یافته گردآوریساخت مۀاز طریق پرسشناها . دادهاست

، که سطح تحصیالت پاسخگو استآل افراد ساکن شهر اثر معناداری دارد. نتایج همچنین گویای این مطلب بر باروری ایده

ی در میان روستاییان اثر معناداری رآل باروایده اندازۀسطح تحصیالت مادر، وضعیت اشتغال و میزان درآمد خانواده بر 

نتایج نشان . کندمیروستا را تبیین  ساکنانآل درصد از واریانس باروری ایده 32حدود  ،شده در مجموع دارد. مدل استفاده

 شدنپذیرتر این موضوع به آسیب است.روستا و شهر متفاوت  اجتماعی ساکنان -های اقتصادیبسترها و زمینه دهدمی

های جمعیتی توجه گذاری روستاییان در سیاست ،. بنابراینخواهد انجامیدنادرست  های جمعیتیِروستاییان در مقابل برنامه

 طلبند.می خاص خود را
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 مقدمه و بیان مسئله

. این امر اندتغییرات جمعیتی در جهان مهمانتقال به باروری پایین همراه با افزایش امید زندگی نکات 

چین، برزیل و ترکیه که کشورهای  ،پیامدهای اجتماعی اقتصادی گوناگونی دارد. کشورهایی مثل ایران

باروری پایین دیگر ویژگی خاص جوامع ثروتمند اند ا باروری پایین هستند، نشان دادهب ۀتوسع درحال

غربی نیست. از آنجا که مناطقِ دارای باروری زیر سطح جایگزینی امروزه نصف جمعیت جهان را در 

(. باروری را 2413 ،و همکاران 1ای جهانی است )باستند، لذا باروری پایین دیگر پدیدهگیر می بر

شمار آورد که باعث افزایش یا کاهش تعداد و نرخ رشد ه کنندۀ اصلی رشد جمعیت بتوان تعیین می

شناسی و پزشکی این اصطالح برای نشان دادن قابلیت طور که در زیست همان  شود.جمعیت می

عنوان فعالیت فرزندآوری یک جمعیت  هشناسان نیز باروری را برود، جمعیتکار میه فرزندزایی ب

 .(2413 2،کنند )ناگ و سینگلعریف میت

عنوان  هتواند بهای مرتبط میگیری و نگرشتصمیم فرآیندها، اساس محرک بر رفتار باروری

(. 1333 ،شود، در نظر گرفته شود )محمودیانرفتاری اجتماعی که در یک محیط اجتماعی حادث می

سیاسی و فرهنگی مرتبط است. اما ماهیت کاهش باروری بدون تردید با تغییرات اجتماعی، اقتصادی، 

 ،و همکاران 3ای دیگر متفاوت است )ردای به جامعهو ترکیب خاص هر یک از این عوامل از جامعه

 جایگزینیمیزان باروی کل در سطح  توسعۀ یافته و درحالتوسعۀ(. امروزه بسیاری از کشورهای 1333

کشورهایی است که در چند دهۀ اخیر اُفت  ۀن نیز از جملاند. ایرارا تجربه کرده آنتر از و حتی پایین

 (. 1332 ،صالحیشوازی و خواجههای باروری خود داشته است )عباسیشدیدی را در نرخ

طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. کاهش سریع ه گذشته باروری در ایران ب ۀدر سه ده

های اجتماعی و جمعیتی صورت زیرگروه ۀباروری در ایران در تمام مناطق جغرافیایی و برای هم

گذار باروری در ایران متناسب با تحوالتی بوده است که در ابعاد مختلف اقتصادی  فرآیندگرفته است. 

و اجتماعی و فرهنگی به وقوع پیوسته و به تغییراتی در ایستارهای مرتبط با ازدواج و فرزندآوری و در 

از سویی  (.1331 ،شوازی و همکاراننجر شده است )عباسیها و رفتارهای باروری مآلنهایت ایده
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نندۀ ک بینیمشخص شده که تمایل  افراد دربارۀ باروری آینده، پیشخوبی ه باروری ب مطالعاتدیگر، در 

باروری اند که تمایالت همچنین در این خصوص، مطالعات نشان داده مهم باروری آینده خواهد بود.

. تحلیل اندکنندۀ مفیدی برای استفاده از وسایل پیشگیری و رفتار باروری بینیهای زیادی، پیشمحیط در

سازی و ارزیابی کارایی ای سیاستی مهمی در طراحی، پیادهه های باروری، داللتکننده تعیین

(. لذا در 2443 1،خواهد داشت )وایثرز توسعۀ های تنظیم خانواده در کشورهای درحال سیاست

اهش باروری و سالخوردگی روزافزون جمعیت، توجه محققان جمعیتی به سمت های اخیر با ک سال

(. با توجه به کاهش 1331 ،نصرآباد و میرزایینیات و ترجیحات باروری جلب شده است )رازقی

اران کشور به بحث جمعیت وارد ذگو سیاست های اخیر، امروزه اکثر مسئوالنباروری در ایران در دهه

رو های پیش ز رسیدن باروری به زیر سطح جایگزینی و تداوم این کاهش در سالچرا که ا ،اندشده

ای اتفاق افتاده است. برآوردها نشان طور قابل مالحظه . در استان کرمانشاه کاهش باروری، بهاندنگران

ترتیب به هب 1311فرزند برای هر زن در سال  11/1دهد میزان باروری کل در این استان از رقم می

رسیده است یعنی باروری به  1333و  1331، 1311های فرزند برای هر زن در سال 3/1و  1/2، 1/1

بر  .(2444 ،شوازی؛ عباسی2441 ،دونالدشوازی و مکزیر سطح جایگزینی انتقال یافته است )عباسی

آنجا که از . استفرزند هم رسیده  1/1به  مذکورباروری کل برای استان  1334اساس نتایج سرشماری 

اران قرار گرفته است، این موضوع باید مورد توجه ذگهای جدید جمعیتی در دستور کار قانونسیاست

رفتار باروری  ۀکنند های باروری به منظور شناخت عوامل اصلی تعیینآلایده مطالعۀقرار گیرد که بدون 

ممکن  ،ر از سطح جایگزینیهای جمعیتی از جمله باروری باالتدر آینده، دستیابی به اهداف سیاست

 نخواهد بود. 

درصد  34های جمعیتی امروز ایران مغفول مانده این است که هنوز موضوعی که در بحث

شک شرایط و بسترهای اقتصادی و اجتماعی کنند که بیجمعیت کشور در نقاط روستایی زندگی می

های طلبد تا بتوان سیاستمتفاوتی با شهر دارند و مطالعات جداگانه و علمی خاص خود را می

های شهر و روستا و پیچیدن جمعیتی مناسبی را در دستور کار قرار داد. یکسان شمردن ویژگی

 مطالعۀدر  ای یکسان برای آن دو فاقد نگاه علمی است و احتماالً منتج به نتیجه نگردد. بنابراین نسخه

                                                 
1. Withers 
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ال در بین افراد در شُرُف ازدواج به ی ایدهآل خانواده یا همان بارورایده ۀحاضر سعی شده است انداز

. 1آنهاست: ی که این مطالعه به دنبال پاسخ به سؤاالتبررسی شود. شهر و روستا تفکیک محل سکونت 

وجود  بهآل تفاوتی وجود دارد یا همگرایی آیا بین افراد روستایی و شهری در نگرش به باروری ایده

اط شهری و روستایی تبیین آل را در نقباروری ایده اندازۀتواند . چه عامل یا عواملی می2آمده است؟ 

. در 1 آل برحسب محل سکونت چگونه است؟. سهم هر عامل در تبیین تغییرات باروری ایده3 کند؟

 شرایط حاضر چه سیاست جمعیتی برای مناطق روستایی مناسب است؟

 

 پیشینۀ تحقیق

ته است. در ادامه برخی از خانواده مطالعات زیادی انجام گرف آلایده اندازۀآل و باروری ایده ۀدر زمین

های و پژوهش "آل فرزندانایده اندازۀ"کلی مطالعات مرتبط با  قالبگرفته در دو  صورت مطالعات

 مرور خواهند شد. "آلعوامل مؤثر بر باروری ایده"مرتبط با 

یسندگان نتیجه گرفتند که تعداد ( نو1331 ،ای در بین زنان کویتی )شاه و همکاراندر مطالعه

)هاجوون و  ای دیگر در این زمینهدر مطالعهفرزند است.  3/1فرزندان دلخواه زنان کویتی برابر 

اشتن دو فرزند داللت دارد. ها بر دو تمایل غالب آمریکایی آلایده ( نشان داده شد که2441، 1مورگان

میزان باروری خواسته برای زنان بومی و  گرفته شد نتیجه (2443 2،نامدر بولیوی )مک ایمطالعهدر 

، شوازی و همکارانعباسیمطالعات در داخل ایران ) است.فرزند  1/2و  3/2ترتیب برابر هبومی ب غیر

عنوان تعداد فرزند ه فرزند را ب 2عمدتاً تعداد  اند افراد( نیز نشان داده1333، حسینی و بگی ؛1311

ای دیگر از پاره رند یعنی الگوی غالب فرزندآوری در ایران دوفرزندی است.دامیآل خود اعالم  ایده

 اند.آل تمرکز داشتهمطالعات بیشتر بر عوامل تعیین کنندۀ باروری ایده

زنانی که فرزندان  نشان داده است (1333 ،و همکاران 3لی)پیب در بین زنان گواتماالیی یپژوهش

تر و خواهند، جوانسه با آنانی که دیگر فرزند اضافی نمیخواهند احتماالً در مقایبیشتری می

                                                 
1. Hagewen and Morgan 
2. McNamee 
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 ۀ( نتیجه گرفته شد زنانی که در اواسط ده2441 1،در اسپانیا )آدسرا ای. در مطالعهتراندکرده تحصیل

شان تحقق الشوند تمایل دارند باروری خود را کمتر از باروری ایدهبیست سالگی با بیکاری روبرو می

 ،و همکاران 1کوچران؛ 2441 ،و همکاران 3هایالند؛ 2441 2،کرینفلد و کونیتزکادیگر )مطالعات بخشند. 

بزرگ شدن اند متغیرهایی از قبیل ( نشان داده1333 1،آنگر و مولینا؛ 1334،و همکاران  1تامسون ؛1334

فات در روستاها، تحصیالت و اختالمالکیت زمین  ،با هر دوی والدین، خواهر و برادر بیشتر داشتن

؛ 1313، شوازی و همکارانعباسیال اثرگذار است. مطالعات در ایران )زناشویی بر اندازۀ باروری ایده

است که سطح تحصیالت، وضعیت اشتغال و سن زنان بر  ( نیز نشان داده1313اکابری و همکاران، 

های صاً به تفاوتای که مشخگذارند. در تمامی مطالعات مرور شده مطالعهآل تأثیر میباروری ایده

کدام به بررسی اثر متغیرهای مختلف به آل بپردازد وجود ندارد و در هیچروستا شهری باروری ایده

گرفته عمدتاً یا فقط در نقاط شهری و یا به  تفکیک محل سکونت پرداخته نشده است. مطالعات صورت

حاضر سعی شده است تا چنین طور معدود تنها در نقاط روستایی انجام شده است. لذا در مطالعۀ 

 خألیی پوشانده شود.

 

 چارچوب مفهومی

کنندۀ رفتار باروری مرور و بررسی شود. یکی از های تبیینشود مهمترین تئوریدر این بخش سعی می

فرانسه، در نظریه است. این  «نظریۀ انتقال جمعیتی»های مهم در زمینۀ کاهش جهانی باروری تحلیل

ابتدا  یافت. نظریۀ مذکور توسعۀ 1311در آمریکا توسط نوتشتاین و دیویس در  اًو بعد 3توسط الندری

کار گرفته شد ه برای تبیین رشد باالی جمعیت در اروپا و خصوصاً در بریتانیا طی انقالب صنعتی ب

ز و به تغییر ا مورد نقد و اصالح قرار گرفته است ، دائماًاز زمان طرح آن (. این نظریه2441 1،)اوجاکا

جایگزینی میر و باروری پایین در حدود سطح ومیر باال به ثبات در سطوح پایین مرگوباروری و مرگ

                                                 
1. Adsera 
2. Kreyenfeld, & Konietzka 
3. Heiland 
4. Cochrane  
5. Thomson  
6. Unger and Molina 
7. Landry 
8. Ojakaa 
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حال، وجود باروری زیر سطح جایگزینی هم قبل و هم بعد از انتشار این نظریه نشان  ایناشاره دارد. با 

(. در 2413 ،استن و همکارانبهای با باروری پایین دارد )کمی برای زمینه های نسبتاًدهد که حرفمی

های اقتصادی بودند که با کارهای پارادایم تبیینی غالب در مطالعات باروری، مدل، دورۀ دیگر

های اقتصادی مبتنی بر شروع شدند. مدل 1314و اوایل دهۀ  1314در اواخر دهۀ  2و بکر 1لیبنشتاین

 ،3افتد )رابینسونفمند اتفاق مینتیجۀ تصمیم آگاهانه و کنش هد این فرض بودند که باروری در

مستقیمی را بین ساختار خانواده و  ۀرابط (1331) 1الدولنسلی کتئوری جریان ثروت بین(. 1333

ای که توسعۀبر این باور است که در جوامع از هر نوع و با هر سطح شود. وی باروری متصور می

یکی از عوامل مؤثر  1ازنظر دیویس و بلیک (.1331 1،دکا)ون رفتار باروری رفتاری عقالنی است باشند

تغییرات باروری،  کنندۀدیگر رویکرد تبیین (.2411 ،3بر باروری سن ازدواج است )بونگارت و پوتر

 از ایمجموعه» است. در اینجا نهادها 1نیکلاین رویکرد متعلق به مک ۀرویکرد نهادی است. سهم عمد

 رفتار به نهادی مربوط . عناصر«اندای خاصدوره شرایط در روابط یا بر کنش حاکم رفتاری قوانین

 و روزمره زندگی اقتصادی، سازمان ایدئولوژیک، از نظام ناپذیرجدایی بخشی زیاد  احتمال  باروری به

معرفی کرده  جوامع خاص نهادی تحلیل و  تجزیه طریق از رویکرد را ایننیکل مک .اندسیاسی ساختار

توسط  1331که در  "مدل عرضه و تقاضا" باتواند فرزند بیشتر می ایل بهتم (.2441 ،3است )تالک

خود سطح باروری یک  ۀ( در نظری1311طور کلی استرلین ) هاسترلین استفاده شد، توضیح داده شود. ب

گیرد متأثر شکل میآنها های فرهنگی و خانوادگی اساس زمینه جامعه را از انتخاب زوجین که بر

اند. فرهنگی پرداخته های قومی/ها به تبیین تفاوت باروری در بین گروهای دیگر از نظریهدستهداند.  می

های مختلف را ناشی از تفاوت در هاست که تفاوت باروری گروهنظریهها از این دسته فرضیۀ مشخصه

 ،14داند )فورست و تینداهای اقتصادی اجتماعی خصوصاً سواد، درآمد و محل سکونت میمشخصه

                                                 
1. Leibenestein 
2. Becker 
3. Robinson 
4. Caldwell 
5. Van de kaa 
6. Davis and Black 
7. Bongaarts & Potter 
8. McNicoll 
9. Telake 
10. Forste & Teinda 
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بر  1324 ۀاین نظریه به دهاست.  1اشاعه ۀتئوری دیگری که در این زمینه کاربرد دارد نظری (.1331

گردد، زمانی که وزارت کشاورزی آمریکا در تالش بود تا به تشویق کشاورزان جهت استفاده از  می

ی فرآیند عنوان هب سنتی طور به (. اشاعه2441 2،لند)کله موادی مانند کود و سموم دفع آفات بپردازد. 

 میان در و زمان طول در هاکانال از ایمجموعه طریق از جدید ایایده آن طریق از که تعریف شده

طبق این نظریه، کاهش باروری درنتیجۀ (. 1331 3،اجتماعی برقرار شده باشد )راجرز نظام یک اعضای

اند ر نادر بوده و یا وجود نداشتهبسیا هاین در جامع از  افزایش شیوع نگرش و رفتارهایی است که پیش

های ها و رفتارها از بخشی از جمعیت به بخشاز پیامدهای گسترش این نگرش آنهاو افزایش شیوع 

داده در  اساس نظریۀ گذار دوم جمعیتی، بیشتر تغییرات رخ (. همچنین بر2441 1،دیگر است )کاسترلین

تغییرات نگرشی و ارزشی  با یر سطح جانشینی،نیات و رفتارهای باروری افراد در سطوح باروری ز

ها و قابل توضیح است. این رویکرد، دلیل تغییر باروری به زیر سطح جانشینی را در تغییر ارزش

تغییرات اتفاق افتاده در سطح جامعه  ،دیگر  عبارتی  داند. بهآزادی اجتماعی و فردی می ایدئولوژی

اطمینانی بازار کار و ... تغییراتی همانند کاهش تعداد ناعه، های جامهمچون تضعیف انتظارات و ارزش

آید در هر طوری که از مطالب فوق برمی همان (.1333 ،دکاآل را به دنبال داشته است )ونفرزندان ایده

که رفتار باروری های خاصی برای تبیین رفتار باروری مطرح شده است. از آنجا برهه از زمان تئوری

افتد شاید نتوان برای تبیین تغییرات آن به یک تئوری خاص ماعی فرهنگی اتفاق میدر بستر اجت

زند. با وجود ای از عوامل است که رفتار باروری هر جامعه را رقم مینزدیک شد بلکه این مجموعه

نکه ها دانست. با توجه به ایها را بیشتر از سایر آندهندگی برخی از تئوریاین شاید بتوان سهم توضیح

توان از تئوری اشاعه به عنوان یکی از های اخیر در ایران همگرا بوده است میروند باروری در دهه

 که محل سکونت بههایی که قابلیت تبیین این تغییرات را داشته باشد نام برد. همچنین از آنجا تئوری

ا و باورهای ساکنان آن اثر هآلفرهنگی خاصی را داراست بر ایده ای که زمینۀعنوان متغیری زمینه

 های باروری افراد در روستا و شهر تفاوت وجود داشته باشد.آلرود بین ایدهگذارد، لذا انتظار می می

 

                                                 
1. Diffusion theory 
2. Cleland 
3. Rogers 
4. Casterline 
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 روش تحقیق

در شهر کرمانشاه  1332که در فروردین است های مورد استفاده در این مطالعه حاصل یک پیمایش داده

یافته استفاده نامۀ ساختهیم و متغیرها از پرسشگیری مفادازهدر این تحقیق برای اناجرا شده است. 

 هایاست که جهت انجام آزمایشف ازدواجی افراد در شُرُ تمامیت آماری در این تحقیق شد. جمعی

آماری  ۀنمون کردند.درمانی منتخب سطح شهر مراجعه می -پزشکی قبل از ازدواج به مراکز بهداشتی

پوشانی که به منظور جلوگیری از هم استکنندگان به مراکز بهداشتی منتخب نفر از مراجعه 144شامل 

مورد بررسی دو نۀ نموآوری شد. ها جمعمراجعه و به این شیوه دادهبه یک نفر  ها از هر زوج فقطداده

ای دیگر که از روستاهای ای که ساکن شهر کرمانشاه بودند و عدهدسته افراد را در بر گرفت؛ عده

  .کردندشهر به مراکز بهداشتی مراجعه می مجاور

ر تحقیق حاضر سطح تحصیالت، وضعیت اشتغال و سن ازدواج پاسخگویان به همراه سطح د

آل متغیر وابسته است. برای متغیرهای مستقل و باروری ایدهو درآمد خانواده تحصیالت پدر و مادر 

شوهر داشتن ظر شما امروزه برای هر زن و ن هب"آماری سؤال شد که  ۀآل از نمونسنجش باروری ایده

راهنمایی، متوسطه و دیپلم ابتدایی و سواد، بی طیفسطح تحصیالت نیز در  "چند فرزند کافی است؟ 

سؤال شد. شاغل و غیرشاغل  ۀو باالتر از دیپلم سنجش شده است. وضعیت اشتغال نیز در دو طبق

سن در هنگام ازدواج از طریق  رسشنامه گنجانده شد.میزان درآمد نیز از طریق سؤالی با شش طبقه در پ

 .مشخص شدیک سؤال باز در پرسشنامه 

 

 تحقیقهای یافته

و برای همتایان  3/1آل برای پاسخگویان ساکن شهر برابر ها نشان داد که میانگین باروری ایدهیافته 

ن سن ازدواج روستاییان برابر است. همچنین نتایج گویای آن است که میانگی 1/2ها برابر نروستایی آ

سال زودتر  1طور متوسط حدود   یعنی روستاییان به ؛سال است 1/21ها برابر سال و برای شهری 1/21

کنند که اختالف زیادی نیست و بیانگر نوعی همگرایی در رفتار ازدواج می از همتایان خود در شهر

سال  11تا  11و برای افراد ساکن شهر از  31ا ت 11روستایی از  ۀازدواج است. سن ازدواج برای نمون

گزارش شده است. با توجه به  2و  1بررسی در جداول  مورد نۀنمو هایدر نوسان بود. سایر مشخصه
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درصد  14مورد بررسی ساکن روستا بوده و  ۀدرصد از نمون 24حدود  1اطالعات مندرج در جدول 

درصد از جمعیت  34حدود  1334نتایج سرشماری  اساس که بر  ساکن شهر کرمانشاه هستند. ازآنجا

 ۀدرصد در مطالع 14به  24اند لذا نسبت درصد روستانشین بوده 34استان مورد بررسی شهرنشین و 

دهد ها همچنین نشان میشهری استان مطابقت نسبی دارد. یافته -حاضر با نسبت کلی جمعیت روستا

که این نسبت   حالی در اندرای تحصیالت دانشگاهیدرصد از پاسخگویان ساکن شهر دا 31که حدود 

رود گسترش تحصیالت در طوری که انتظار می  بنابراین همان .درصد است 13برای روستاییان برابر 

سطوح عالی و دسترسی به مراکز آموزشی در شهر بیشتر از روستا بوده است. همچنین آمار جدول 

ها برابر اند که این نسبت برای همتایان روستایی آنبوده ها شاغلدرصد از شهری 13دهد که نشان می

 درصد بوده است.  31
 3132مورد بررسی بر حسب برخی متغیرهای تحقیق،  ۀمشخصات نمون .3 جدول

 هاسطح تحصیالت شهری محل سکونت

 
 4.3 1 سوادبی درصد فراوانی

 3.1 14 ابتدایی و راهنمایی 14.2 321 شهر

 13.4 11 سطه و دیپلممتو 13.1 33 روستا

 33.1 213 باالتر از دیپلم 144 144 کل

 144 321 کل وضعیت اشتغال

 شهر

 هایسطح تحصیالت روستای 13.3 133 شاغل

 - - سوادبی 11.3 112 غیرشاغل

 11.1 3 ابتدایی و راهنمایی 144 321 کل

 روستا

 33.2 31 متوسطه و دیپلم 31.1 21 شاغل

 13.3 33 االتر از دیپلمب 11.1 11 غیرشاغل

 144 33 کل 144 33 کل

 

طوری  همان اشاره دارد.پاسخگویان  ۀخانواد هایدیگر از متغیرهای مستقل به مشخصهبخشی 

 13آید سطح تحصیالت پدر در شهر و روستا تفاوت فاحشی دارد. برمی 2که از اطالعات جدول 

. همچنین مشخص استدرصد  31م در شهر برابر اند که این رقسواد بودهدرصد پدران روستایی بی

که در شهر این نسبت برابر  در حالی ن روستایی تحصیالت دانشگاهی داشتنددرصد پدرا 1تنها شد 

حسب محل  جدول، تفاوت سطوح تحصیلی مادران برمندرجات درصد بوده است. براساس  11
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 1و تنها حدود  ندسوادن روستایی بیمادرادرصد  12. استسکونت بیشتر از این تفاوت برای پدران 

سواد و درصد مادران ساکن شهر بی 12اند. در مقابل حدود تحصیالت باالتر از دیپلم داشته آنهادرصد 

های ساکن شهر و  درصد آنان نیز تحصیالت دانشگاهی دارند. اختالف میزان درآمد خانواده 3حدود 

هزار تومان درآمد  244های پاسخگویان روستایی زیر درصد خانواده 13روستا نیز قابل توجه است. 

 دهدنشان می ها. همچنین آماراستدرصد  3ها حدود که این رقم برای شهری اند، در حالیداشته

اند که رقم متناظر آن برای میلیون درآمد ماهانه داشته 1های روستایی باالتر از درصد خانواده 1حدود 

های اقتصادی و اجتماعی نسبتاً عمیق این آمار و اطالعات از تفاوت. استدرصد  13ها حدود شهری

های باال در که تفاوترود انتظار میاز نظر تئوریک مورد مطالعه حکایت دارد.  ۀشهر و روستا در جامع

 رفتارهای مرتبط با باروری افراد را نیز متأثر سازد.های اقتصادی و اجتماعی زمینه
 3132حسب سطح تحصیالت والدین و درآمد خانواده،  بره توزیع نمون. 2 جدول

 روستا

 سطح تحصیالت
 درصد فراوانی درآمد )هزار تومان( مادر پدر

 13.4 11  244زیر  درصد فراوانی درصد فراوانی
 32.3 21  144تا  241 12.4 13 11.1 33 سوادبی

 23.1 23  144تا  141 31.2 23 11.1 33 ابتدایی و راهنمایی

 3.1 1  144تا  141 - - 3.1 1 متوسطه و دیپلم

 1.3 1 میلیون 1هزار تا  144 3.1 3 3.1 3 باالتر از دیپلم

 144 33 144 33 کل
 1.1 1 میلیون 1باالتر از 

 144 33 کل

 شهر

 سطح تحصیالت
 درصد فراوانی درآمد )هزار تومان( مادر پدر

 2.1 3  244زیر  درصد فراوانی درصد فراوانی
 11.4 11  144تا  241 12.1 131 31.1 111 سوادبی

 13.3 11  144تا  141 31 122 33 141 ابتدایی و راهنمایی

 21.1 12  144تا  141 12.1 11 13.1 13 متوسطه و دیپلم

 13.3 12 میلیون 1هزار تا  144 1.3 22 11.1 13 باالتر از دیپلم

 144 321 144 321 کل
 13.1 11 میلیون 1باالتر از 

 144 321 کل

یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با کنترل سایر متغیرها از تحلیل  رای بررسی تأثیر هرب

استفاده شده است. در نقاط شهری تنها متغیر سطح تحصیالت  (3شماده جدول ) رگرسیون چندمتغیره

آل افراد د. با افزایش سطح تحصیالت مادر، باروری ایدهآل دارباروری ایده اندازۀمادر اثر معناداری بر 
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درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده است. از بین  4.3شده تنها  یابد. مدل استفادهکاهش می

متغیرهای استفاده شده سطح تحصیالت پاسخگو، سطح تحصیالت مادر، درآمد خانواده و وضعیت 

 اندازۀدارند. با افزایش سطح تحصیالت در میان ساکنان روستا وابسته اشتغال اثر معناداری بر متغیر 

شود. سطح تحصیالت مادران شهری همچون نقاط روستایی، اثر آل در افراد بیشتر میباروری ایده

بیشتر نیز آل افراد آل دارد. با افزایش درآمد خانواده، شمار فرزندان ایدهمعکوسی بر باروری ایده

با افراد شاغل بیشتر است.  ۀآل افراد غیرشاغل در مقایسباروری ایده اندازۀ دهدمینشان  جشود. نتای می

را تبیین روستاییان آل درصد از تغییرات باروری ایده 32رفته در مدل، حدود کارهمتغیرهای مستقل ب

که در شد خص کند، مشد. با توجه به ضرایب رگرسیون استاندارد که امکان مقایسه را فراهم میکنمی

 آل دارد. ( بیشترین تأثیر را بر باروری ایده-4.13، سطح تحصیالت مادر )افراد ساکن روستا

 3132آل، ایده باروریهای رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر مدل .1 جدول

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد مدل محل سکونت
t Sig. 

B Std. Error Beta 

 شهر

 4.313 1.121 مقدار ثابت
 

1.313 4.444 

 4.311 4.412 4.441 4.411 4.441 سن ازدواج

 4.314 4.421 4.441 4.431 4.441 سطح تحصیالت پاسخگو

 4.231 1.411 4.431 4.423 4.431 سطح تحصیالت پدر

-4.411 سطح تحصیالت مادر  4.431 4.134-  2.211-  4.421 

 4.321 4.311 4.421 4.434 4.411 درآمد خانواده

 4.331 4.111 4.414 4.431 4.413 )غیرشاغل( وضعیت اشتغال

R=4.111 =4.421 Adj. =4.443 

 روستا

 4.133 2.111 مقدار ثابت
 

3.424 4.441 

-4.431 سن ازدواج  4.421 4.114-  1.213-  4.223 

 4.441 3.421 4.321 4.411 4.131 سطح تحصیالت پاسخگو

 4.112 4.343 4.143 4.143 4.433 سطح تحصیالت پدر

-4.112 سطح تحصیالت مادر  4.124 4.133-  3.121-  4.441 

 4.413 2.133 4.212 4.433 4.131 درآمد خانواده

 4.412 2.113 4.321 4.231 4.112 )غیرشاغل( وضعیت اشتغال

R=4.111 =4.312 Adj. =4.321 
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 گیرینتیجهبحث و 

به تفکیک نقاط شهری و  آل افراد در آستانۀ ازدواجسطح باروری ایده شدحاضر سعی  ۀمطالعدر 

فرزند را  2.1طور متوسط ه ب مورد مطالعهروستایی  ۀنمون ها نشان دادیافتهبررسی شود. روستایی 

آل معرفی فرزند را تعداد ایده 1.3آنها  تایان شهریاین در حالی بود که هم .ندکنآل قلمداد می ایده

باالتر بوده و دقیقاً در سطح  شهری ۀهای باروری روستاییان از نمونآلبنابراین سطح ایده اند.دهکر

گرایش به دو فرزند در بین زوجین در برخی مطالعات دیگر )حسینی و بگی،  جایگزینی قرار دارد.

( نیز نشان داده شده است. آزمون 2441؛ هاجوون و مورگان، 1311ان شوازی و همکار  ؛ عباسی1333

آل روستاییان و باروری ایدهنظر آماری تفاوت معناداری بین از  ها آشکار کرد که مقایسۀ میانگین

تواند از طریق تئوری اشاعه تبیین شود. براساس ها وجود ندارد. از نظر تئوریک این موضوع میشهری

توان انتظار داشت که گرایش به باروری پایین ابتدا از نقاط شهری شروع شود و با تئوری اشاعه می

در شرایط باروری زیر سطح با وجود این،  گذشت زمان به سایر نقاط روستایی گسترش یابد.

 تردید قابل توجه خواهد بود. بی چند دهمی سطوح باروری، جایگزینی همین اختالف

مشخص شد که متغیرهای مستقل برای تبیین تغییرات باروری  در تحلیل رگرسیون چندمتغیره

دهد که دیگر سطوح تحصیلی، وضعیت اند. این یافته نشان میآل در بین ساکنان شهر فاقد اهمیتایده

اشتغال، سن ازدواج و وضعیت اقتصادی خانواده در رفتار باروری افراد شهری نقش حایز اهمیتی 

آل خانواده و فرزند نوعی همگرایی در نگرش به رفتار باروری، اندازۀ ایده ها بهندارد. به عبارتی شهری

آل ندارد اند. در تحلیل رگرسیون مشخص شدکه هر چند تحصیالت اثر معناداری بر باروری ایدهرسیده

شود که با آل افراد بیشتر میاما رابطۀ آن دو مثبت بود یعنی با افزایش تحصیالت شمار فرزندان ایده

 ،لی و همکارانتظارات تئوریک هماهنگی ندارد اما این یافته با نتایج برخی مطالعات پیشین )پیبان

 ( همسو است. 1333

آل افراد درصد از واریانس باروری ایده 32شده در این مطالعه توانست حدود  مدل استفاده

مشخصات فردی روستاییان در ای و دهد عوامل زمینهگیری نشان میروستایی را تبیین نماید. این نتیجه

ای دارند. این کنندههای مرتبط با باروری بسیار حایز اهمیت بوده و نقش تعیینگیری نگرششکل



 ... شهری/روستا های تفاوت؛ آل ایده باروری

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Dr. Seyed Ahmad Firouzabadi Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran  

 ISSN: 2008-8981 Website: www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir 

241 

اجتماعی -های اقتصادیها مرتبط کرد که مدعی است ویژگیتوان به تئوری مشخصهموضوع را می

 های رفتار باروری است.کنندههمچون تحصیالت و درآمد از تعیین

آل روستاییان در حد جایگزینی بوده لذا باید سعی کرد با تدوین، تصویب ز آنجا که باروری ایدها

آل مورد نظر خود را محقق سازند. با های درست، افراد بتوانند باروری ایدهها و برنامهو اجرای سیاست

گیر مسئوالن های جمعیتی کشور که امروز گریبانتحقق باروری سطح جایگزینی بسیاری از دغدغه

شود. در کنار تالش برای پایین آوردن سن ازدواج روستاییان که اثری معکوس بر شده است حل می

آل های تحقق باروری ایدههای تنظیم خانواده یکی از راهآل دارد، تداوم و اجرای برنامهباروری ایده

دی نمونۀ روستایی مورد ها آشکار شد، وضعیت اقتصاطوری که در بخش یافته همان خواهد بود.

تر از افراد ساکن شهر است. لذا به احتمال قوی دسترسی آزاد به وسایل و خدمات مطالعه خیلی پایین

تنظیم خانواده برای بیشتر روستاییان مقدور نیست و در صورت ایجاد محدودیت در ارائۀ خدمات 

یم خانواده در تنظد. از آنجا که برنامۀ خواهند بو پذیرتر از افراد شهریتنظیم خانواده این قشر آسیب

های . به حداقل رساندن حاملگی2های ناخواسته، . به حداقل رساندن حاملگی1 ایران دو هدف کلّی

تنظیم  ۀهای جمعیتی را با برنامسیاستنباید  کند،را دنبال می( 1331پُرخطر )حسینی و همکاران، 

های تنظیم خانواده سعی در افزایش برنامه کردن و از طریق حذف یا محدود دانستخانواده یکی 

رود و با توجه شمار می هترین حقوق انسانی بد. تنظیم خانواده و دسترسی به آن از ابتداییکرجمعیت 

توان به باروری در سطح  های این مطالعه خصوصاً در نقاط روستایی با ارائۀ خدمات حتی میبه یافته

 جایگزینی نیز امیدوار بود. 

 

  نابعم

شناختی تمایالت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتکننده (. تعیین1333حسینی، حاتم؛ بگی، بالل )

علمی  ماهنامۀ. 1331درمانی همدان در سال -کننده به مراکز بهداشتی فرزندآوری زنان همسردار مراجعه
 .31-13اول، صص  شمارۀ، سال هجدم، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
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 .11-11صص  ،1، شمارۀ 11
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