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چكیده
باروريايدهآلازمهمترينتعیینکنندههايرفتارواقعيباروريزناناست.درمطالعهحاضربهبررسي
رفتارباروريايده آلزنانروستاييپرداختهشدهاست.براياينمنظوربااستفادهازروشپیمايشو
ابزارپرسشنامهمحققساختهتعداد1427 نفرزنانروستاييدارايهمسردراستانفارسموردمطالعه
قرار گرفتند .يافتهها نشان ميدهد که زنان روستايي مورد مطالعه از وضعیت سواد نسبتاً بااليي
برخوردارند.تحصیالتازمهمترينمتغیرهايتأثیرگذاربرباروريايدهآلزنانروستايياست.يافتهها
همچنین نشان ميدهد که باروري ايدهآل زنان روستايي باالتر از باروري سطح جايگزيني است.
مشکالتاقتصادي خانوارها ونیزمسائلمرتبط باسالمتيزنان،مهمترين علل عدم تحققباروري
ايده آلزنانروستايياست.تالشدرراستايرفعمشکالتاقتصاديخانوارهاونیزتوجهبهبهبود
وضعیتسالمتزنانروستاييميتواندبهتحققباروريايدهآلورسیدنبهباروريباالترازسطح
جايگزينيکمککند .
واژگان کلیدی؛مناطقروستايي،باروريايدهآل،زنان،استانفارس،ايران 
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مقدمه
تحلیلتغییراتاندازهجمعیتهايانسانيدربرگیرندۀفرايندهايياستکهوقايع تولد،مرگو
مهاجرت بدنبال دارند (هايند ،1 :4114 .)11انتقال به باروري پايین يکي از مؤلفههاي کلیدي
تغییرات جمعیتي در جهان است که پیامدهاي اجتماعي اقتصادي گوناگوني دارد .ايران که
کشوري در حال توسعه با باروري پايین است نشان ميدهد که باروري پايین ديگر ويژگي
خاصجوامعغربينیست.ازآنجاکهمناطقِدارايباروريزيرسطحجايگزينيامروزهنصف
جمعیت جهان را شامل ميشوند ،از اينرو باروري پايین را امروزه ميتوان پديدهاي جهاني
دانست (باستن 4و همکاران ، :4112 .)5کاهش باروري بدون ترديد با تغییرات اجتماعي،
اقتصادي،سیاسي وفرهنگيمرتبطاست.اماماهیتوترکیبخاصهريکازاينعواملاز
جامعهاي به جامعهاي ديگر متفاوت است (رد 2و همکاران  .)1777کاهش سريع باروري در
ايراندرتماممناطقجغرافیاييوبرايهمهزيرگروههاياجتماعيوجمعیتيصورتگرفته
استکهدربرخيمطالعات(عباسيشوازي)1211باعنوانهمگراييرفتارباروريازآنياد
شده است .فرايند گذار باروري در ايران متناسب با تحوالتي بوده است که در ابعاد مختلف
اقتصاديواجتماعيوفرهنگيبهوقوعپیوستهوبهتغییراتيدرايستارهايمرتبطباازدواجو
فرزندآوري و در نهايت ايدهآلها و رفتارهاي باروري منجر شده است (عباسيشوازي و
همکاران.)1271
ايرانتغییراتجمعیتيگستردهايراتجربهنمودهاستطوريکهحتيدربرخيمورددر
سطحدنیاکمنظیربودهاست.نرخرشدجمعیتايراندردهه 1231وکاهشباروريدردهه
 1271راميتوانازمهمترينتجربههايجمعیتيايرانوحتيدنیابهشماآورد.کاهشباروري
درايراندردهه 1271ازنظرشدتوسرعتِکاهش،قابلتوجهاست.مطالعاتدراينزمینه
(حسینيچاوشيوهمکاران1273؛عباسيشوازيوحسینيچاوشي:127477؛عباسيشوازيو
خواجهصالحي 1274؛ عباسيشوازي و حسینيچاوشي1271؛ عباسيشوازي و عسکريندوشن
1212؛عباسيشوازيوهمکاران4117؛عباسيشوازيوهمکاران)4117نشاندادهاندکهمیزان
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باروريکلکشورازسال 1232کاهشمستمرداشتهاستطوريکهاز3.7فرزندبه5.5فرزند
در سال  1237و در سال  1275به  4.1رسیده است .برآوردها براساس پیمايش جمعیّت و
سالمت سال  1277نشان داده که میزان باروري کل در دورهي  -77 1277به نزديک سطح
جانشینييعنيحدود 4.43فرزندبرايهرزنرسیدهبود.سرانجامباروريدرسال 1215به
زيرسطحجانشینييعنيحدود 1.7فرزندبرايهرزنرسید.درسال 1271سطحباروريبه
حدود 1.1وبراساسنتايجاولیهسرشماري 1275انتظارميرودکهدر 5سالهمنتهيبه1275
سطحباروريبهحدود 4فرزندرسیدهباشديعنيبهاحتمالقويافزايشينسبتاًپايیندرسطح
بارورياتفاقافتادهاست.باوجوداين،نقاطشهريوروستاييکشورکماکانازسطحباروري
متفاوتيبرخوردارند.بارورينقاطروستاييکشورازسرشماري 1235تا 1271ازرقم 3.5به
4.17فرزندودرمقابلبارورينقاطشهريکشوردردورهفوقاز2.7به1.35فرزندبرايهر
زن کاهش داشته است يعني باروري روستايي کشور هرچند کاهش چشمگیري به موازات
بارورينقاطشهريتجربهنمودهاستاماتاسال 1271سطحباروريروستاييبیشاز1.5
واحدازسطحباروريشهريباالتربودهاست .
اگر چه براساس مطالعات انجام شده و انتظارات تئوريک (براي نمونه ،گیرارد و راسل1
1714؛بونگارت4)4111سطحباروريايدهآلازباروريواقعيباالتراستامابهروشنيتأيید
شدهاستکهتمايالتافراددربارۀباروري،پیشبینيکنندۀمهمباروريدرآيندهخواهدبود.
جايي که وسايل پیشگیري مدرن ،جلوگیري از حاملگيهاي ناخواسته را براي زوجین آسان
ميکند،ترجیحاتباروريتعیینکنندۀکلیديرفتارتولیدمثلوروندهايباروريهستند(باستن

وهمکارن،:4112.)41همچنیندراينخصوص،مطالعاتنشاندادهاندکهتمايالتباروري
بینيکنندۀ مفیدي براي استفاده از وسايل پیشگیري است .تحلیل
در خیلي محیطها ،پیش 
کنندههاي باروري ،داللتهاي سیاستي مهمي در طراحي ،پیاده سازي و ارزيابي کارايي
تعیین 

سیاستهاي تنظیم خانواده در کشورهاي در حال توسعه خواهد داشت (وايثرز 2 .)4117از

اينرويدرسالهاياخیرباکاهشباروريوسالخوردگيروزافزونجمعیت،توجهمحققان

جمعیتيبهسمتنیاتوترجیحاتباروريبیشترشدهاست(رازقينصرآبادومیرزايي.)1271 
1
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باتوجهبهکاهشباروريدرايران دردهههاياخیر،امروزهاکثرمسئولینوسیاستگزاران
کشوربهبحثمسائلجمعیتيواردشدهاند،چراکهنگرانباروريکمترازسطحجايگزينيو
تداوماينکاهشدرسالهايپیشروهستند.ازسوييتوسعهروستاييکهبعدازانقالب1257
شروع شد به بهبود شرايط مناطق روستايي و کاهش نابرابريهاي روستا شهري که قبل از
انقالب زياد بود ،انجامید .بعد از انقالب ،جهاد سازندگي به منظور احیاء و توسعه شرايط
اقتصادي،اجتماعيوفرهنگيدرمناطقروستاييومناطقمحروم،شروعبهکارنمود.در1275
ديگر اکثريت اجتماعات روستايي به خدمات بهداشتي اولیه ( 75درصد) آب لوله کشي (13
درصد) برق ( 75درصد) تلويزيون ( 31.5درصد) و راديو ( 11درصد) دسترسي پیدا کردند.
چنینفرايندهايتوسعهايموفقیتبرنامههايبهداشتيخصوصاًدرمناطقروستاييراتسهیل
نمود(عباسيشوازيوهمکاران،:4115.)127 
تغییراتفوقازعواملتأثیرگذاربرتغییراتجمعیتيدرروستاهايايراناست.ازسويي
ديگر،بهنظرميرسديکيازموضوعاتيکهدربحثهايجمعیتيامروزايرانمغفولماندهاين
است کههنوز حدود 21درصدجمعیتکشور در نقاطروستاييزندگيميکنندکهبيشک
شرايط و بسترهاي اقتصادي و اجتماعي متفاوتي با شهر دارند و مطالعات جداگانه و علمي
خاصخودراميطلبدتابتوانسیاستهايجمعیتيمناسبيرادردستورکارقرارداد.يکسان
شمردنويژگيهايشهروروستاوپیچیدننسخهاييکسانبرايآندو،دوراز نگاهعلمي
استوبهاحتمالزيادموفقیتيدرپينخواهدداشت. 
باروريدراستانفارسدردوره1231تا 1271همسوباتغییراتکشورياز3.7فرزندبه
 1.7فرزندکاهشداشتهاست.خألمطالعهاينسبتاًجامعکهمناطقروستايياستانفارسرادر
برگیردازمهمترين داليلانجاممطالعهحاضراست .درپژوهشپیشروتالششدهاستکه
باروريايدهآ لدربینزناندارايهمسرساکننقاطروستايياستانفارسبررسيشودتاشايد
بتوانمسیرآيندۀباروريجمعیتروستاييکشورراترسیمنمود.درمجموعپرسشهاييکه
اين مطالعه به دنبال پاسخ به آنها ميباشد اين است : .1سطح باروري ايدهآل در بین زنان
روستايي چگونه است؟  .4چه عواملي و با چه سهمي ميتواند اندازه باروري ايدهآل زنان
روستاييراتبییننمايد؟و.2باتوجهبهپاسخهايدوپرسشفوق،بهترينسیاستجمعیتيکه
ميتوانبرايمناطقروستاييپیشنهادداد،چیست؟ 
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زمینههای نظری و تجربی تحقیق
يکيازچارچوبهاياساسيبرايتبیین کاهشجهانيباروريتوسط"نظريهانتقالجمعیتي"
فراهمشدهاست.اينتئوريدرفرانسهابتداتوسطالندري1وبعداًدرآمريکاتوسطنوتشتاينو
ديويسدر 1725 توسعهيافت.نظريهمذکورابتدابرايتبیینرشدبااليجمعیتدراروپاو
خصوصاًدربريتانیاطيانقالبصنعتيبهکارگرفتهشد(اوجاکا4.)4111نظريهانتقالجمعیتي
اززمانطرحاولیهدائماًموردنقدواصالحقرارگرفتهاست،وبهتغییرازباروريومرگومیر
باالبهثباتدرسطوحپايینمرگومیروباروريپايیندرحدودسطحجايگزينياشارهدارد.با
اينحال،وجودباروريزيرسطحجايگزينيهمقبلوهمبعدازانتشارايننظريهنشانميدهد
کهحرفهاينسبتاًکميبرايزمینههايباباروريپايیندارد(باستنوهمکاران.)4112در
دورهايديگراززمان،مدلهاياقتصادي،پارادايمتبیینيغالبدرمطالعاتباروريبودندکهاز
کارهاي لیبنشتاين 2و بکر 2در اواخر دهۀ  1751و اوايل دهۀ  1731شروع شدند .اين مدلها
مبتني بر اين فرض بودند که باروري در نتیجۀ تصمیمآگاهانه و کنش هدفمند اتفاق ميافتد
(رابینسون 5 .)1777تئوري جريان ثروت بین نسلي کالدول 3( )1773رابطه مستقیمي را بین
ساختارخانوادهوباروريمتصورميشود.ويبراينباوراستکهدرجوامعازهرنوعوباهر
سطحتوسعهايکهباشندرفتارباروريرفتاريعقالنياست(وندکا7.)1773ازنظرديويسو
بلیک 1يکي از عوامل مؤثر بر باروري سن ازدواج ميباشد (بونگارت و پوتر 7 .)4111تمايل
برايفرزندبیشترميتواندتوسط"مدلعرضهوتقاضا" کهدر 1775توسطاسترلیناستفاده
شد،توضیحدادهشود.بطورکلياسترلین()1715درنظريهخودسطحبارورييکجامعهرااز
انتخابزوجینکهبراساسزمینههايفرهنگيوخانوادگيآنهاشکلميگیردمتأثرميداند.
تئوريديگريکهدراينزمینهکاربردداردنظريهاشاعه11است.ايننظريهدردهه1741زماني

1 Landry
2 Ojakaa
3 Leibenestein
4 Becker
5 Robinson
6 Caldwell
7 Van de kaa
8 Davis and Black
9 Bongaarts & Potter
 Diffusion theory10
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کهوزارتکشاورزيآمريکادرتالشبودتاکشاورزانرابهاتخاذمواديمانندکود،سمومدفع
آفات تشويق کُند برميگردد .در ادامه اين مفهوم براي مطالعه تغییرات باروري و پذيرش
برنامههايتنظیمخانوادهبهکارگرفتهشد (کلهلند1.)4111 

اشاعهبه طورسنتيبه عنوانفرآينديتعريفشدهکهازطريقآن يک ايدهجديد ازطريق
مجموعهاي از کانالها در طول زمان و در میان اعضاي يک نظام اجتماعي برقرار شده باشد
(راجرز 4.)1775طبقاينتئوري،کاهشباروريدرنتیجهافزايششیوعنگرشورفتارهايي
است که در جامعه پیش از اين بسیار نادر بوده و يا وجود نداشته و افزايش شیوع آنها از
پیامدهاي گسترش اين نگرشها و رفتارها از بخشي از جمعیت به بخشهاي ديگر است
(کاسترلین2.)4111همچنینبراساسنظريهگذاردومجمعیتي،بیشترتغییراترخدادهدرنیات
و رفتارهاي باروري افراد در سطوح باروري زير سطح جايگزيني توسط تغییرات نگرشي و
ارزشيقابلتوضیحاست.بهبیانيديگرتغییراتاتفاقافتادهدرسطحجامعههمچونتضعیف
انتظارات و ارزشهاي جامعه ،بياطمیناني در بازارکار ،تغییراتي همانند کاهش تعداد فرزندان
ايدهآلرابهدنبالداشتهاست (وندکا.)1773باتوجهبهاينکهروندباروريدردهههاياخیر
درايرانهمگرابودهاستميتوانازتئورياشاعهبهعنوانيکيازتئوريهاييکهقابلیتتبیین
ميدهد.يکينوع
اينتغییراتراداشتهباشدنامبرد.درقالبتئورياشاعهدونوعنوآوريرخ 
گرينوآوريايدهايونگرشي(.)NRCP 2001ازآنجاکهازآنجاکهمناطق

آوريرفتاريودي
روستاييايرانتجربههماننديبامناطقشهريداشتهاندوکاهشباروريراتجربهکردهاند،به

رسدکهاشاعههمدرزمینهرفتاريوهمدرزمینهايدهايونگرشيرخدادهاست. 

نظر 
مي
درارتباطباتغییراترفتاري،کاهشبارورينتیجهانتشارتکنیکهايکنترلتولددرهمه
مناطقکشوراست .گسترشخانههايبهداشتِفعال،مبیناينموضوعاست.اينموضوع با
پیش فرض سوم انزلي کول يعني فراهم بودن شرايط ساختاري دسترسي هماهنگ است .در
یراتايدهايبحثاساسيايناستکهتغییراتدر

بازگشتبهاصلدومتئورياشاعهيعنيتغی
دانش ،نگرش و ارزشها عامل مهمي در تغییر باروري بوده است؛ آنچنانکه کالدول در کتاب

1 Cleland
2 Rogers
3 Casterline
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بهقدرتغیرقابلانکارنشرايدههايغربي

 1714خودتحتعنوان" تئوري کاهشباروري" 
مرتبطبازندگيخانوادگي،ازطريقمدارسورسانههاي جمعياشاره ميکند.اگرچهبنابرنظر

خانوادههاي روستايي و

کالدول اين تغییرات همراه با تغییرات ساختاري در شرايط مادي 
ميدهدکه
خانوادههايروستايي است.اينتغییراتبهخوبينشان  

نههايجريان ثروت در 
هزي 
درزمینهرفتارهايباروريمفهومجامعهشناختيتاخرفرهنگي()cultural lagمشهودنیست.
بهعبارتديگرتغییراتتکنولوژيکورفتاريدرزمینهباروريهمراهباتغییراتايدهايهم

بودهاستواينموضوعبهخوبيدرمتناجتماعيموردبحثاينمقالهيعنيروستاهاقابل
مشاهدهاست.عالوهبراينپوياييهاياجتماعي()social Dynamicsموجوددرجامعهسیالو

بيطبقهايراندرشتابدادنبهاينتغییراتبههمراهتغییراتانگیزشيدربرانگیختنافرادبه
داشتنفرزنددرشرايطمعاصرجامعهايرانغیرقابلانکاراست.درادامهبرخيازمطالعاتيکه
مستقیمياغیرمستقیمبهباروريايدهالزنانپرداختهاندمروروارزيابيخواهندشد. 
درمطالعهايدربینزنانکويتي(شاه 1وهمکاران)1771نتیجهگرفتهشدهاستکهتعداد
فرزنداندلخواهزنانکويتيبرابر 5.2فرزنداست.درمطالعهايديگردراينزمینه(هاجوونو
مورگان4)4115نشاندادهشدهاستکهايدهآلوتمايلغالبآمريکاييهابرداشتندوفرزند
داللت دارد .در يک مطالعه در بولیوي (مکنام 2 )4117نتیجه گرفته شد که میزان باروري
خواستهبرايزنانبوميوغیربوميبهترتیببرابر 4.7و 4.3فرزندميباشد.يکپژوهشدر
بینزنانگواتمااليي (پیبليوهمکاران2)1777نشاندادهاستزنانيکهفرزندانبیشتريمي-
خواهنداحتماالًدرمقايسهباآنانيکهديگرفرزنداضافينميخواهند،جوانتروتحصیلکرده-
ترهستند.مطالعهاينیزدراسپانیا(آدسرا 5)4113نشاندادهاستکهزنانيکهدراواسطدهه
بیستسالگيبابیکاريروبروميشوندتمايلدارندباروريخودراکمترازباروريايدهالشان
تحققبخشند.پژوهشهاييديگردرهمینزمینه(رايوهمکاران 34111؛کرينفلدوکونیتزکا7
1 Shah
2 Hagewen and Morgan
3 McNamee
4 Pebley and et al
5 Adsera
6
Ray and et al
7 Kreyenfeld, & Konietzka
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4111؛هايالند1وهمکاران4111؛لم44117؛آنگرومولینا21777؛کوچرانوهمکاران21771؛
تامسونوهمکاران 5)1771نشاندادهاندکهمتغیرهاييمانندبزرگشدنباهردويوالدين،
خواهروبرادربیشترداشتن،مالکیتزمیندرروستاها،اشتغال،تحصیالتواختالفاتزناشويي
براندازهباروريايدهالاثرگذاراست.نتايجبرخيپژوهشها(ديوواسوف3)4111نشانداده
استکهفرصتفرزندآوريکهبازماناولینتولددرارتباطاستازتعیینکنندههايمهمتحقق
باروريايدهالاست.آنهاييکهتولدفرزنداولخودرابهتعويقمياندازندکمتراحتمالدارد
که بتوانند به اندازه ايدهآل خانوادۀ مورد نظر خود دست يابند .اسکات و استوتمورگان7
()1712درمطالعهخوددريافتندکهمتغیرهايوضعیتاشتغال،سنوتحصیالتاثرمستقیمي
برباروريايده آلنداردبلکهازطريقاثرگذاريبرجهتگیريهايجنسیتيوهزينۀتصورشده
داشتنفرزندبرباروريايدهآلاثرميگذارند. 
شواهد تجربي (چن و وايپ 1 )4117نشان دادهاند که ايده آل باروري در هنگ کنگ به
کمترازسطحجايگزينيرسیدهاستبهعبارتيايدهآل"خانوادهدوفرزندي" درحالاُفول
است .همچنین اين مطالعهنشان داده است که تعیینکنندههاي ايدهآل پايین باروري در بین
رتبه هايتولدنیزمتفاوتاست.براينمونهرضايتاززندگيزناشوييودرآمدخانواربا
تمايلبهداشتنيکفرزندرابطهمثب تودرمقابلبرايمثال،نابرابريجنسیتيدرتقسیمکار
خانه بر تمايل به داشتن سه فرزند در بین زنان اثر منفي دارد .مطالعاتي (بالک 7 4111و
خلیفا 11) 1773کهبهبررسيرفتارباروريزنانروستاييپرداخته نشاندادهاندکهوضعیت
زنانوخصوصاًتحصیالتآنهابرکنشهاي باروريزنانروستاييتأثیرقابلمالحظهايدارد.
مطالعاتدرايران(لطفيوهمکاران114117؛دراهکي1272؛محموديانومحمودياني1272؛
1 Heiland
2
Lam
3
Unger and Molina
4
Cochrane and et al
5
Thomson and et al,
6
Dey and Wasoff
7
Scott and Stout Morgan
8
Chen & Yip
9
Balk
10
Khalifa
11
Lotfi
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حسینيوبگي1272؛عباسيشوازيوهمکاران)1211نیزنشانداده اندکهافرادعمدتاًتعداد
 4 فرزندرابعنوانتعدادفرزندايدهآلخوداعالممي دارنديعنيالگويغالبباروريايدهآل
درايراندوفرزنداست.مطالعاتيديگر(محموديانيوهمکاران)1272نیزنشاندادهاندکه
باروري ايده ال زنان روستايي مشخصاً حدود  4.1 فرزند است و در مقايسه با زنان شهري
باروريايده آلباالتريدارند.ازمعدودمطالعاتي (گود 1وهمکاران)1711کهدراواخردهه
 1251 بهشکلتطبیقيدريکشهروسهروستادرشمالغربايرانانجامشدبهايننتیجه
انجامیدکهتفاوتباروريزنانشهريوروستاييبهطبقهووضعیتاقتصادي-اجتماعيآنها
برمي گردد.شواهدتجربيديگر(کیاني،4111دراهکي1272؛محموديانيوهمکاران1272؛
قاضيطباطباييومهري1274؛اکابريوهمکاران 1217؛منصوريانوخوشنويس1215؛
عباسيشوازي و همکاران  )1212نشان داده اند که درآمد خانواده ،هزينههاي اقتصادي
فرزندان ،سطح تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،استقالل زنان و سن از مهمترين متغیرهاي
تأثیرگذاربرباروريايده آلوتمايالتفرزندآوريزناناست.ارزيابيمطالعاتپیشینازآن
حکايتداردکهمطالعاتصورتگرفتهعمدتاًدرنقاطشهريانجامشدهاستوزنانمناطق
روستاييکمتردرپژوهشهايتجربيواردشده اند.درمطالعهحاضرتالششدهاستکهبا
نمونهاي نسبت اً قابل توجه از مناطق روستايي استان فارس ،باروري ايدهآل زنان روستايي
دقیق تربررسيوتحلیلشود .

روش تحقیق
اينمطالعهازنوعتوصیفي-مقطعيبودهکهازروشپیمايشيبهرهبردهاست.جامعهآماريدر
اين مطالعه زنان متأهل  15-27ساله مناطق روستايي استان فارس در سال  1272است .براي
گردآوريدادههاازابزارپرسشنامهساختيافتهاستفادهشدهاست.براياينمنظورابتداازهر
شهرستانيکنفرازمتخصصانبهداشتخانوادهانتخابوموردآموزشقرارگرفتودرادامه
آن متخصص آموزش ديده نیز ساير پرسشگران آن شهرستان را آموزش ميداد .روش
نمونهگیري در تحقیق حاضر ترکیبي از طبقه بندي و خوشهاي است .با توجه به اطالعات

موجودابتداهرشهرستانبهعنوانيکطبقه،سپسدرطبقاتمختلف(هرشهرستان)مناطق
Good

1
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روستاييبهعنوانخوشهدرنظرگرفتهشدهوحجمنمونهموردنیازدرهرشهرستانبراساس
جمعیت روستايي آن شهرستان و متناسب با حجم مشخص شده است .در ادامه و بر اساس
لیستروستاهاکهدرواحدآمارمرکزبهداشتهرشهرستانموجودبودومتناسبباحجمهر
خوشه ( 11نفر) تعداد روستاهاي مورد نیاز را بصورت تصادفي از بین روستاهاي موجود
انتخاب شد .در مرحله آخر به مرکز روستاي انتخاب شده رفته و بصورت نمونهگیري
سیستماتیکازبینهر 5 دربيکيراانتخابوتارسیدنبهحجمهرخوشهاينکارادامه
يافتودرمجموع 1427نفرواردنمونهشدند.زنانمتاهل 15-27سالهايکهنابارورنبوده،با
همسرخودمتارکهنکردهونیزجهتشرکتدرمطالعهرضايتداشتهباشندمعیارهايورودبه
مطالعهحاضربود.باتوجهباپايینبودنسطحسوادبرخياززنانروستاييدربرخيموارد
پرسشنامههابامشارکتپرسشگروپاسخگوتکمیلشدهاست .

یافتهها
تحلیلدادههانشانميدهدکهسنزنانروستاييموردمطالعهبامیانگینحدود 22سالاز 17
تا51سالمتغیربودهودرمقابلمیانگینسنمردانياهمانشوهرانبرابرباحدود 21سالو
دردامنه17تا11نوساندارد.يافتههاهچنیننشانميدهدکهسنزناندراولینازدواجاز11
تا24سالمتغیربودهومیانگینبدستآمدهنیزحدود42سالاست. 
جدول .1ویژگیهای جمعیتی-اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه استان فارس
تعداد ازدواج

فراوانی

درصد معتبر

یكبار

 1443

 71.2

بیش از یكبار

 41

 1.3

کل

 1423

 111.1

داده گمشده

1

 -

کل

 1427

-

قومیت

فراوانی

درصد معتبر

فارس

 312

 52.1

لُر

 171

 15.4

عرب

 115

 12.1
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ادامه جدول .1ویژگیهای جمعیتی-اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه استان فارس
تعداد ازدواج

فراوانی

درصد معتبر

تُرک

 111

 15.1

سایر

1

 1.1

کل

 1427

 111.1

مذهب

فراوانی

درصد معتبر

شیعه

 1122

 12.3

سنی

 412

 13.2

کل

 1427

 111.1

همانطوري که جدول  1نشان ميدهد بیش از  71درصد زنان مورد بررسي يکبار و تنها
حدود 4درصدآنهابیشاز يکبارازدواجنمودهاند.حدود 55درصدنمونهمتعلقبه قومیت
فارسبودهوزنانمتعلقبهقومیتلُر،عربوتُرکنسبتاًبرابرند.حدود 12درصدزناناهل
تشیعوحدود 13درصد نیزاهل تسننهستند .در جدول 4وضعیتتحصیلي -شغليزنان
روستاييپیمايششدهساکناستانفارسونیزدرآدمدخانوارآنهابررسيوارائهشدهاست.
يافتههاازآنحکايتميکندکهتنهاحدود 5درصدزنانروستاييبيسوادند.بیشتريننسبت
زنان مورد مطالعه داراي سطح تحصیلي ابتدايي بوده و در مقابل تنها حدود  11درصد زنان
روستايي تحصیالت دانشگاهي يا باالتر از ديپلم دارند که درصد مشابه براي مردان حدود 1
درصداست.
جدول  .2ویژگیهای تحصیلی -شغلی زنان و درآمد خانوارهای روستایی مورد مطالعه استان فارس
سطح تحصیالت

شوهران

زنان
فراوانی

درصد معتبر

فراوانی

درصد معتبر

بی سواد

 57

 2.3

 21

 2.2

ابتدایی

 222

 25.3

 211

 42.4

راهنمایی

 411

 44.5

 227

 25.1

دبیرستان

 117

 7.3

 127

 11.4

دیپلم

 443

 11.1

 442

 17.7

کاردانی

 21

 4.5

 21

 4.5
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ادامه جدول  .2ویژگیهای تحصیلی -شغلی زنان و درآمد خانوارهای روستایی مورد مطالعه استان فارس
سطح تحصیالت

شوهران

زنان
فراوانی

درصد معتبر

فراوانی

درصد معتبر

کارشناسی

 17

 7.1

 33

 5.2

کارشناسی ارشد و باالتر

2

 1.4

1

 1.3

کل

 1423

 111.1

 1423

 111.1

داده گمشده

1

-

1

-

کل

 1427

-

 1427

-

وضعیت اشتغال

شوهران

زنان
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

شاغل

 27

 2.1

 1112

 72.7

بیكار

 1411

 73.4

 32

 5.1

کل

 1427

 111.1

 1427

 111.1

درآمد خانوار

فراوانی 

درصد معتبر 

کمتر از  066هزار

 541

 24.1

 066تا  1میلیون

 223

 23.1

 1تا  1.1میلیون

 125

 11.7

 1.1تا  2میلیون

 25

 4.1

 2تا  2.1میلیون

 11

 1.1

 2.1تا  3میلیون

7

 1.3

بیش از  3میلیون

2

 1.2

بدون درآمد

 37

 5.3

کل

 1422

 111

داده گمشده

 12

-

کل

 1427

-

ازنظروضعیتاشتغالنیزازدادههاچنینبرميآيدکهتنهاحدود 2درصدزنانروستايي
پیمايششده شاغلبوده وساير زنانبیکاربودهاندو درمقابل حدود 75درصدهمسرانيا
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شوهرانزنانروستاييمطالعهشدهدرزمانتحقیق حاضرشاغلبودهاند.لذاطبقانتظارشکاف
اشتغالزنانومرداندراينجامعهنیزباالست.تحلیلدرآمدخانوارهانشانميدهدکهحدود
 77درصدخانوارهايروستاييکمتراز 1میلیونتوماندرآمددارندوحدود 3درصدنیزفاقد
هرگونهدرآمدند.البتهالزمبهتوضیحاستکهدرتحقیقحاضرمبلغيارانههايدولتيجزدرآمد
خانوارهابهحسابنیامدهاست. 
جدول  .3تاریخچه باروری زنان روستایی مورد مطالعۀ استان فارس
تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده
6
1
2
3
4
1
0
7
8
کل
داده گمشده
کل
تعداد سقطهای عمدی
6
1
2
کل
داده گمشده
کل
تجربه مردهزایی
بله
خیر
کل
داده گمشده
کل

فراوانی
 111
 212
 221
 442
 115
 25
 13
1
1
 1423
1
 1427

درصد معتبر
 1.7
 45.1
 25.2
 17.7
 1.2
 4.1
 1.2
 1.1
 1.1
 111.1
فراوانی
 177
 17
4
 441
 1147
 1427
فراوانی
 21
 1413
 1422
2
 1427

درصد تجمعی
 1.7
 22.1
 37.2
 17.2
 75.7
 71.3
 77.1
 77.7
 111.1
درصد معتبر
 71.5
 1.3
 1.7
 111.1
درصد معتبر
 2.1
 73.7
 111.1
-
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درجدول 2برخيازويژگي هايمرتبطباتاريخچۀباروريزنانروستاييپیمايششده
دراستانفارسگزارششدهاست.نتايجنشانمي دهدکهزنانروستايياستانفارستازمان
پیمايش حاضر از بيفرزندي تا تعداد  1 فرزند زنده بدينا آمده را تجربه نمودهاند .میانگین
باروري زنان روستايي استان فارس برابر با  4.13است .يافته ها از آن حکايت دارد کهتنها
حدود 7 درصدنمونهفاقدفرزندبودهاند.بیشاز 31 درصدزنانروستاييبین 1تا 4فرزند
بدنیا آورده اند و الگوي دو فرزندي با رقم بیش از  25درصد را ميتوان الگوي غالب
فرزندآوري در جامعۀ روستايياستان فارس دانست .حدود  11 درصد زنان مورد مطالعه 2
فرزندبدنیاآورده اندکهرقمنسبتاًقابلتوجهياستونیزحدود 11 درصداززنانروستايي
 2فرزند و باالتر داشتهاند .بیش از  71 درصد زنان تجربه هیچگونه سقط عمديرا ندارند.
حدود2 درصدزنانروستاييموردمطالعهتجربهمرده زايييافرزندمردهبدنیاآوردنرادارند
کهرقمنسبتاًپايینياست. 
جدول  .4ایدهآلهای باروری زنان روستاییِ مورد مطالعه استان فارس
تعداد ایدهآل فرزندان در زمان
تحقیق

تعداد ایدهآل
فراوانی

درصد معتبر

فرزندان در اوایل

فراوانی

ازدواج

درصد
معتبر

 1فرزند

 27

 2.1

1فرزند 

 53

 5.4

 2فرزند

 271

 21.1

4فرزند 

 275

 22.7

 3فرزند

 214

 22.1

2فرزند 

 417

 17.4

 4فرزند

 427

 17.1

2فرزند 

 412

 17.7

 1فرزند و بیشتر

 25

 2.3

5فرزندوبیشتر 

 22

 2.1

نمیدانم

3

 1.5

نميدانم 

 33

 3.1

هیچكدام

1

 1.1

 112

 11.5

کل

 1423

 111.1

ساير 

1

 1.1

داده گمشده

1

-

کل 

 1173

 111.1

کل

 1427

-

گمشده 

 171

-

کل 

 1427

-

بهاينموضوعفکر
نکردهبودم 
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تحقق یا عدم تحقق باروری ایدهالِ اوایل ازدواج تا زمان تحقیق

فراوانی

درصد

بله /من تمام فرزندان ایدهآل خود را بدنیا آوردهام

 211

 27.5

بله /من بیشتر از ایدهآل خود فرزند بدنیا آوردهام

 117

 11.2

خیر /بدلیل مشكالت سالمتی خودم محقق نشد

 37

 3.5

خیر /بدلیل مشكالت سالمتی شوهرم محقق نشد

2

 1.2

خیر /بدلیل مشكل با شوهر و عدم موافقت ایشان محقق نشد

7

 1.7

خیر /بدلیل مشكل مالی محقق نشد

 114

 11.1

خیر /بدلیل اشتغال خودم محقق نشد

4

 1.4

خیر /بدلیل مشكالت تهیه مسكن مناسب محقق نشد

 13

 1.5

خیر /نبود زمان مناسب برای فرندآوری مانع تحقق شد

 22

 2.2

خیر /تغییر در اولویتهای خودم باعث عدم تحقق شد

 47

 4.3

خیر /اما در ادامه فرزند یا فرزندانی دیگر بدنیا خواهم آورد

 423

 42.1

سایر

4

 1.4

کل

 1122

 111.1

گمشده

 412

-

کل

 1427

-

حاضر/دالیل

درجدول 2بهتوصیفايدهآلهايباروريزنانروستايياستانفارسدرزمانتحقیقو
اوايلازدواجونیزتحققوياعدمتحققباروريايدهآلاوايلازدواجتازمانتحقیقحاضر
پرداختهشدهاست.يافتههانشانميدهدکه 21درصدزنانموردبررسيداشتندوفرزندرا
باروريايدهآلخود معرفينمودهانديعنيدوفرزندبیشترين نسبت درمقايسهباساير تعداد
فرزندانرابهخوداختصاصدادهاست.حدود22درصدنیزسهفرزندراتعدادايدهآلفرزندان
اظهارنمودهاند.بنابراينبیشاز72درصدزنانروستايياستانفارسداشتن4تا2فرزندرابه-
عنوانتعدادايدهآلفرزندآوريبرايخودبهشمارميآورند.يافتههاگويايآناستکهبیشاز
 5درصدزناندراوايلازدواجتعداديکفرزندراايدهآلميدانستهاندکهدرطولزمانوتا
زمانتحقیقحاضرنسبتمذکوربهکمتراز 2درصدرسیدهاستيعنيميتوانادعانمودکه
تکفرزنديجايگاهيدرايدهآلهايباروريزنانروستايينداردلذانبايدنگراناينموضوع
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(بيفرزندي و تک فرزندي) بود و اينکه در حال حاضر موضوع مذکور نبايد بعنوان دغدغه
جمعیتيکشورمطرحشود.الزمبهتوضیحاستکهتعدادايدهآلفرزنداندراوايلازدواجونیز
تحققياعدمتحققتعدادفرزندانايدهآلفقطاززنانيپرسششدهاستکه 45سالوبیشتر
داشتهاندزيرااستداللاينبودکهزنانجوانتردرزمانتحقیقهنوزدراوايلازدواجقراردارند
وبههمیندلیلاستکهتعدادبيپاسخييادادههايگمشدهدراينمواردباالست .
آمارمندرجدرجدول 2نشانميدهدکهحدود 51درصدزنانموفقشدهاندکهباروري
ايدهآل مورد نظر خود در اوايل ازدواج را تا زمان پژوهش حاضر تحقق بخشند .حدود 42
درصدنیزاظهارنمودهاندکههنوزبهتعدادفرزندانايدهآلخودنرسیدهانداماقصددارندکهآن
رامحققنمايند.حدود 45درصدزنانروستاييبرايعدمموفقیتدرتحققباروريايدهآل
خودداليلمتفاوتيذکرنمودهاندکهمشکالتماليباسهم11درصددرصدرعللعدمتحقق
تعدادفرزندانايدهآلزنانروستاييقراردارد.حدود7درصدزناننیزوجودمشکالتسالمتي
زنانهرامانعيبرسرراهتحققباروريايدهآلخودميدانند. 
درجدول 5بهبررسيرابطهتعدادفرزندانايدهآلزنانروستايياستانفارسو برخياز
ويژگيهاي اقتصادي-اجتماعي آنها پرداخته شده است .همانطوري که اطالعات جدول نشان
ميدهدبین تحصیالتزنانمطالعهشدهوباروريايدهآلآنهارابطهمعناداريوجود دارد.با
افزايشسطحتحصیالت،نسبتزنانيکهتعداد 2و 2و 5فرزندوبیشترراايدهآلميدانند
کاهشمييابد.زنانيکهدارايهمسرباتحصیالتدانشگاهيهستندعمدتاًدوفرزندراايدهآل
ميدانندورتبههايباالترباروريايدهآلبراياينزناندرمقايسهباسايرزناندرسطحپايین-
تري قرار دارد .مذهب از ديگر متغیرهايي است که رابطه معناداري با باروري ايدهآل زنان
روستاييموردبررسيدارد. 
يافتهها نشان ميدهد که زنان اهل تسنن تعداد فرزندان ايدهآل باالتري را دنبال ميکنند
طوريکهحدود 24درصدزنانروستايياهلتسننتعدادچهارفرزندراباروريايدهآلمي-
داننددرحاليکهايننسبتبرايزنانروستايياهلتشیعحدود  15درصدبدستآمدهاست.
همچنین بیش از  2درصد زنان شیعي يک فرزند را باروري ايدهآل خود اظهار نمودهاند در
حاليکهاينرقمبرايهمتايانسُنيمذهبآنهاکمتراز1درصداست .

تحليل ابعاد و وضعيت باروري ايدهآل زنان روستايی استان فارس 272
جدول  .1توزیع تعداد فرزندان ایدهآل زنان روستایی برحسب ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی
تعداد فرزندان ایدهآل
متغیرها

1

تعداد

یک

دو

سه

چهار

پنج فرزند

فرزند

فرزند

فرزند

فرزند

و بیشتر

2.4

24.2

25.1

42.2

5.2

 772

 5.4

 27.2

 21.1

 12.2

 1.4

 225

 2.2

 35.1

 42.2

 1.2

 1.1

 141

 2.3

 22.7

 22.5

 44.2

 2.7

 772

 2.7

 27.3

 22.5

 12.3

 1.2

 231

 2.1

 55.1

 42.1

 12.2

 1.7

 112

مذهب ()%

اهلتشیع 

 2.2

 22.7

 22.1

 12.7

 2.4

 1123

*168.62 2 =χ

اهلتسنن 

 1.5

 17.4

 22.5

 21.7

 5.7

 412

وضعیت اشتغال

شاغل 

 4.4

 53.5

 17.2

 42.7

 1.1

 23

بیکار 

 2.7

 27.3

 22.7

 11.7

 2.1

 1172

شاغل 

 2.7

 21.5

 22.1

 17.1

 2.5

 1175

بیکار 

 2.7

 22.2

 25.7

 11.1

 3.4

 32

مرده زایی ()%

بله 

 7.7

 27.5

 7.7

 43.2

 11.2

 21

*33.8 2 =χ

خیر 

 2.7

 21.4

 22.1

 11.7

 2.4

 1171

قومیت ()%

فارس 

 2.1

 27.3

 24.2

 44.1

 2.7

 371

*16.2 2 =χ

ساير 

 2.2

 22.2

 22.4

 15.5

 2.3

 531

راهنماييوکمتر 
تحصیالت زنان

متوسطه/پیش

()%

دانشگاهي 

*81.8 2 = χ

تحصیالت
دانشگاهي 
راهنماييوکمتر 

تحصیالت

متوسطه/پیش

شوهران ()%

دانشگاهي 

*41.4 2 =χ

تحصیالت
دانشگاهي 

زنان ()%
8.4 2 =χ
وضعیت اشتغال
شوهران ()%
2.1 2 =χ

نمونه

 1الزم به توضیحاست کهدرصدسلولهاي با فراواني کمتراز 5در هیچموردياز 41درصد کل سلولهاي
جدولتخطيننمودهاست،لذاازنظرآمارياجرايآزمونکاياسکوئربالمانعاست .
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قومیت از ديگر متغیرهايي است که با تعداد فرزندان ايدهآل زنان روستايي استان فارس
رابطهمعناداريدارد.تحلیلدادههانشانميدهدکهحدود 44درصدزنانفارسزبانداشتن2
فرزندراايدهآلميدانندکهدرصدمشابهبرايسايرزنانحدود 15درصداست.همچنینايده-
آليکفرزنديبرايزنانفارسکمترازسايرزناناست.زنانيکهتجربهبدنیاآوردنفرزند
مردهيامردهزاييرادارنددرمقايسهباهمتايانخودکهچنینتجربهاينداشتهاندازباروري
ايدهآلباروريبرخوردارند.بیشاز43درصدزنانيکهحداقليکبارمردهزاييراتجربهنموده،
چهار فرزند و بیش از  11درصد آنها  5فرزند و بیشتر را تعداد ايدهآل باروري خود اظهار
نمودهانددرحاليکهايننسبتهابرايهمتايانآنهاکهمردهزايينداشتهاندبترتیبحدود17و
 2درصد است .وضعیت اشتغال زنان و همسران آنها با تعداد فرزندان ايدهآل زنان روستايي
استانفارسرابطهمعناداريندارند.
درجدول 3رابطهباروريايدهال زنانوستاييموردمطالعه دراستانفارس بامتغیرهاي
درآمد خانوار ،سن زنان در اولین ازدواج ،تعداد سقط جنین و تعداد سقط جنینهاي عمدي
آوردهشدهاست.همبستگيپیرسوننشانميدهدکهباافزايشدرآمدخانوار،تعدادفرزندان
ايدهآل زنانروستاييافزايشمييابدامااينرابطهازنظر آماري معنادارنیست .سن زناندر
اولینازدواجباباروريايدهآلآنهارابطهمعناداريداردطوريکهباافزايشسندرازدواجاز
شمارتعدادفرزندانايدهآلزنانکاستهميشود.تعدادکلسقطهاباباروريايدهآلرابطهمثبت
وباتسامحمعناداريدارد.باافزايشتعدادسقطهايزنانشمارتعدادفرزندانايدهآلموردنظر
آنها نیز افزايش مييابد .يافتهها همچنین نشان ميدهد که با افزايش تعداد سقطهاي عمدي،
تعدادفرزندانايدهآلموردنظرزنانروستاييکاهشمييابدهرچندرابطهمذکورازنظرآمار
معنادارنشدهاست. 
جدول  .0همبستگی باروری ایدهآل زنان روستایی با برخی ویژگیهای جمعیتی -اقتصادی آنها

همبستگي 
تعداد فرزندان

سطح

ایدهآل

معنادراي 
تعدادنمونه 

درآمد

سن در اولین

تعداد سقط

تعداد سقط جنین

خانوار

ازدواج

جنین

عمدی

 1.112

** -1.124

 1.172

 -1.177

 1.313

 1.111

 1.152

 1.152

 1441

 1442

 213

 411
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درجدول7تحلیلچندمتغیرهموردآزمونقرارگرفتهوارائهشدهاست.براياينمنظوربا
استفادهازرگرسیونخطيبهروشهمزمانبهبررسيتأثیرمتغیرهايمستقلتحقیقبرتعداد
فرزندانايده آلزنانروستاييموردمطالعهدراستانفارسپرداختهشدهاست.همانطوريکه
نتايجنشانميدهدتحصیالتزنانومذهبتنهامتغیرهاييهستندکهاثريمعناداربرباروري
ايده آلزنانروستاييدارند.طوريکهزنانباتحصیالتراهنماييوکمتردرمقايسهباهمتايان
دانشگاه رفتۀ خود ،باروري ايدهآل باالتري دارند .در مجموع يافتهها نشان ميدهد زناني که
تحصیالتدانشگاهيدارنددرمقايسهباسايرزنانباسطوحتحصیليغیردانشگاهي،باروري
ايدهآلکمتريدارند.يافتهمذکوردرموردتحصیالتهمسراننیزصدقميکنديعنيزنانيکه
همسرانشان تحصیالت دانشگاهي دارند نسبت به ساير زنان که همسرانشان تحصیالت غیر
دانشگاهي دارند ،از باروري ايدهآل پايینتري برخوردارند .زنان روستايي اهل تسنن هم در
مقايسهبازنانروستايياهلتشیعباروريايدهآلباالتريدارند.ايدهآلفرزندآوريزنانشاغل
درقیاسبازنانبیکارپايینتراستونیززنانيکههمسرانشانبیکارهستنددرمقايسهباديگر
همتايانخود،باروريايدهآلپايینتريدارند. 
تحلیلرگرسیونيازآنحکايتداردکهزنانباتجربۀمردهزايينسبتبهزنانيکهچنین
تجربهايندارندازباروريايدهآلباالتريبرخوردارند.نتايجنشانميدهدکهزنانروستاييغیر
فارسنسبتبههمتايانفارسخود،درمجموعباروريايدهآلباالتريدارند.زنانيکهبیشاز
يکبارازدواجنموده،نسبتبهزنانيکهفقطيکبارازدواجکردهاند،تعدادفرزندکمتريرابه-
عنوان فرزندان ايدهآل معرفي نمودهاند بهعبارتي باروري ايدهآل پايینتري دارند .نتیجه رابطۀ
درآمدخانوارباتعدادفرزندانايدهآلزنانروستايينشانميدهدکهزنانبادرآمدخانوارکمتر
از 1میلیونتوماندرمقايسهبازنانِمتعلقبهخانوارهايبادرآمدبیشاز 4.5میلیونتومان،
باروريايدهآلپايینتريدارند.همچنینيافتههابیانگرآناستزنانيکهدرآمدخانوارآنهابین
1تا4.5میلیونتوماناست،باروريايدهآلباالترينسبتبهزنانمتعلقبهخانوارهايبادرآمد
بیشاز 4.5میلیونتومان،دارند.يافتههاگويايآناستکهباافزايشتعدادسقطهايعمدي
زنانتعدادفرزندانايدهآلآنهاکاهشمييابد.ضريبتعیینبدستآمدهنشانميدهدکهحدود
 7درصدازواريانسباروريايدهآلزنانروستاييموردمطالعهدراستانفارسبااستفادهاز
متغیرهايجمعیتيواقتصادي-اجتماعياستفادهشدهقابلتبییناست. 
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جدول  .7تأثیر متغیرهای جمعیتی و اقتصادی-اجتماعی بر تعداد فرزندان ایدهآل زنان روستایی مورد
مطالعه
متغیر
تحصیالت زنان

ضریب استاندارد

معناداری

راهنماييوکمتر 

1.412

1.145

متوسطه/ديپلم/پیشدانشگاهي 

1.115

1.111

دانشگاهي(مرجع) 
تحصیالت همسران



راهنماييوکمتر 

1.171

 1.115

متوسطه/ديپلم/پیشدانشگاهي 

1.117

 1.174

دانشگاهي(مرجع) 
اهلتسنن 

مذهب


1.217

شیعه(مرجع) 
بیکار

وضعیت اشتغال زنان


1.123

شاغل(مرجع) 
بیکار 

وضعیت اشتغال همسران
مردهزایی

بله(مرجع) 
ساير

قومیت

فارس(مرجع) 
بیشازيکبار 

تعداد ازدواج

يکبار(مرجع) 

1.311


-1.111

شاغل(مرجع) 
خیر 

 1.111

1.175


-1.123


1.517


1.111

-1.111


1.714

1.711


کمتراز1میلیون 

-1.157

 1.112

يکتا4.5میلیون

 1.123

 1.153

باالتراز4.5میلیون(مرجع) 





درآمد خانوار (تومان)

سن در اولین ازدواج

1.177

1.471

تعداد سقط جنین عمدی

-1.117

1.127

ضریب تعیین

 R2=0.093
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بحث و نتیجهگیری
ايرانازجملهکشورهايياستکهدرنیمقرناخیرتغییراتجمعیتيگستردهايراتجربهنموده
است.افزايشباروريودرنتیجهافزايشنرخرشدجمعیتدرايراندردورهاياززمانبينظیر
بودودرمقابلدردهه 1271سرعتکاهشباروريکمسابقهشد.بيترديدبخشيازکاهش
باروريدرنتیجۀوضعسیاستجمعیتيجديددرسال 1231بودهاماشواهدگويايآناست
کهقبلازاتخاذسیاست جمعیتيرسميدرکشوردرراستايکاهشباروريونرخرشد،مردم
کاهشفرزندآوريراانتخابنمودهبودند.بنابراينواضحاستکهسیاستهايازباالبهپايین
وديکتهايدربابموضوعاتجمعیتيراهگشانخواهدبود.يکيازموضوعاتيکهامروزهاذهان
بسیاري از صاحبنظران و مسئوالن را به خود مشغول نموده است ،کاهش بیشتر باروري و
رسیدنبهنرخرشدجمعیتصفرياحتيمنفيونیزسالخوردهشدنجمعیتدرآيندهاست.
دغدغه مذکور از آنجا نشأت ميگیرد که باروري در ايران به حدود سطح جايگزيني رسیده
است.يکيازموضوعاتيکهميتواندمسیرآيندهباروريراترسیمنمايد،باروريايدهآلاست
زيرا مطالعات و انتظارات نظري (باستن و همکارن ، :411241؛ وايثرز  4117) بر آن داللت
دارندکهباروريايدهآلازمهمترينتبیینکنندههايباروريواقعياست.باهمینپشتوانهنظري
درمطالعهحاضرتالششدهاستکهباروشهاينمونهگیرياحتماليوابزارپرسشنامه،سطح
و تعیینکنندههاي باروري ايدهآل زنان روستايي استان فارس مطالعه شود .مطالعه رفتارهاي
جمعیتيزنانروستاييدرايرانمفغولماندهاستدرحاليکههنوزحدود 21درصدجمعیت
کشورساکننقاطروستاييهستند.اينمطالعهدرراستايپوششخألفوقالذکربرآمدهاست. 
يافتههانشاندادکهزنانروستاييموردمطالعهدرزمانتحقیقبهطورمتوسطحدود 22و
درمقابلهمسرانآنهاحدود 21سالداشتهاند.سنزناندراولینازدواجنیزحدود 42سال
بودهاست.يافتههاهمچنیننشاندادکهحدود 55درصدزنانفارسزبانوحدود 12درصد
آنهانیزاهلتشیعبودهاند.يافتههاازآنحکايتداشتکهحدود 5درصدزنانروستاييبي-
سوادبوده اندکهاينموضوعبیانگرگسترشسوادعموميدرکلجامعهاستوهمچنیندادهها
نشاندادکهزنانروستاييموردمطالعهبیشترازهمسرانشانوارددانشگاهشدهاند.حدود2
درصد زنان روستايي شاغل و در مقابل حدود  75درصد همسران يا شوهران زنان روستايي
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مطالعهشدهدرزمانتحقیقحاضرشاغلبودهاند.لذاطبقانتظار،شکافاشتغالزنانومردان
دراينجامعهنیزباالست.آمارمربوطبهدرآمدخانوارهايروستايينیزازوضعیتاقتصادي
نسبتاًنامطلوبخانوارهايروستايياستانفارسحکايتداشت .
نتايجنشاندادکهمیانگینباروريزنانروستايياستانفارسبرابربا4.13استکهميتوان
گفتکهدرحدودباروريسطحجايگزينيقراردارد.يافتههاازآنحکايتداردکهتنهاحدود
 7درصد نمونه فاقد فرزند بودهاند که البته بخشي از آنها بيترديد در آينده صاحب فرزند
خواهندشد.لذانميتوانايننسبترابرابربابيفرزنديطولعمريادائميدانست.الگويدو
فرزنديبارقمبیشاز 25درصدراميتوانالگويغالبفرزندآوريدرجامعۀروستايياستان
فارس دانست .حدود  11درصد از زنان روستايي  2فرزند و باالتر داشتهاند که اين موضوع
بیانگر آن است که داشتن  2فرزند و بیشتر حتي در جامعۀ روستايي کشور ديگر موضوعیت
نداردونميتوانبدنبالآنبودکهخانوادهها 2فرزندوبیشترداشتهباشند.بیشاز 71درصد
زنان تجربه هیچگونه سقط عمدي را ندارند که اين موضوع نیز از مديريت و کنترل رفتار
فرزندآوري توسط زوجین در جامعه روستايي حکايت دارد زيرا در صورت عدم کنترل و
مديريتکنشهايفرزندآوري،باروريناخواستهوبهطبعآنتعدادسقطهايعمديافزايش
مييابد.آمارمذکورنشانميدهدکهخانوادههايروستاييآگاهانهوبرنامهريزيشدهاقدامبه
فرزندآوريميکنند.ذکرايننکتهضرورياستکهسیاستهايجمعیتينبايددرراستاييجلو
برودکهرفتارهايفرزندآوريآگاهانهومديريتشدهراازجامعهروستاييسلبنمايدزيرا
همانطوري که نشان داده شده جامعه روستايي وضعیت اقتصادي مطلوبي ندارند بنابراين با
ايجادمحدوديتدربرنامههايتنظیمخانوادهاينقشردرمعرضآسیبهايسالمتيبیشتري
قرارخواهندگرفت.حدود 2درصدزنانروستاييموردمطالعهتجربهمردهزايييافرزندمرده
بديناآوردنرادارندکهرقمنسبتاًپايینياستومؤيدهمانمديريتوکنترلزوجینبررفتار
فرزندآوريشاناست. 
يافتههانشاندادکه 21درصدزنانموردبررسيداشتندوفرزندراباروريايدهآلخود
معرفي نموده اند يعني دو فرزند بیشترين نسبت در مقايسه با ساير تعداد فرزندان را به خود
اختصاصدادهاست.حدود 22درصدنیزسهفرزندراتعدادايدهآلفرزنداناظهارنمودهاند.
بنابراينبیشاز 72درصد زنان روستايياستانفارسداشتن 4تا 2فرزندرابهعنوان تعداد
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ايدهآلفرزندآوريبرايخودبهشمارميآورند.درزمانتحقیقحاضرکمتراز 2درصدزنان
يکفرزندراايدهآلخودميدانستهاندبنابراينميتوانادعانمودکهتکفرزنديجايگاهيدر
ايدهآلهايباروريزنانروستايينداردازاينرو،نبايدنگراناينموضوع(بيفرزنديوتک
فرزندي)بودواينکهدرحالحاضرموضوعمذکورنبايدبعنواندغدغهجمعیتيکشورمطرح
شود.درمجموعوبراساسنتايجاينمطالعهحدود72درصدزنانروستاييموردمطالعهاستان
فارسباروريايدهآلخودرامحققميکنند.حدود 45درصدزنانروستايينیزعدمموفقیت
درتحققباروريايدهآلخودراعمدتاًمشکالتماليومشکالتسالمتيزنانهاظهارنمودهاند.
اينيافتههامارارهنمونميسازدکهتالشدرراستايبهبودوضعاقتصاديروستاونیزارتقاء
سالمتمادرانروستاييوتالشبرايدرمانبیماريهايزنانهمرتبطبافرزندآوريآنهامي-
تواندزمینهتحققباروريايدهآلزنانرافراهمکند. 
يافتههايتحلیلدومتغیرهنشاندادکهبینتحصیالتزنانمطالعهشدهوباروريايدهآل
آنهارابطهمعناداريوجوددارد.باافزايشسطحتحصیالت،نسبتزنانيکهتعداد 2و 2و5
فرزندوبیشترراايدهآلميدانندکاهشمييابد.باروريايدهآلزنانروستاييکههمسرانشان
تحصیالتدانشگاهيدارند،درسطحپايینتري،نسبتبهسايرزنان،قراردارد.زناناهلتسنن
تعدادفرزندانايدهآلباالتريرادنبالميکنندطوريکهحدود 24درصدزنانروستايياهل
تسننتعدادچهارفرزندراباروريايدهآلميداننددرحاليکهايننسبتبرايزنانروستايي
اهل تشیع حدود 15درصدبدستآمد.اينمواردبیانگر تفاوتمعنادارباروريايدهآلزنان
شیعيوسُنيمذهباست.زنانيکهتجربهبدنیاآوردنفرزندمردهيامردهزاييرادارنددر
مقايسهباهمتايانخودکهچنینتجربهاينداشتهاندازباروريايدهآلباروريبرخوردارند.با
افزايش سن در ازدواج از شمار تعداد فرزندان ايدهآل زنان کاسته ميشود .با افزايش تعداد
سقطهايزنانشمارتعدادفرزندانايدهآلموردنظرآنهانیزافزايشمييابد.يافتههاهمچنین
نشاندادکهباافزايشتعدادسقطهايعمدي،تعدادفرزندانايدهآلموردنظرزنانروستايي
کاهشمييابد.اينيافتهمنطقيبنظرميرسدزيرازنانيکهتعمديدستبهسقطميزننديعني
قصد بدنیا آوردن فرزند /فرزندي ديگر را ندارند و پايین بودن باروري ايدهآل آنها قابل فهم
است .نتايج تحلیل چند متغیره نشان داد که تحصیالت اثري معنادار بر باروري ايدهآل زنان
روستاييداردطوريکهدرمجموعزنانيکهتحصیالتدانشگاهيدارنددرمقايسهباسايرزنان
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باسطوحتحصیليغیردانشگاهي،باروريايدهآلکمتريدارند.اهمیتتأثیرتحصیالتزنانبر
باروري ايدهآل آنها در بیشتر مطالعات پیشین (بالک 4111؛ خلیفا 4111؛ عباسيشوازي و
همکاران)1212تأيیدشدهو دربرخيمطالعات(محمودياني)1272نیزهیچرابطهمعناداري
بینسطحتحصیالتوباروريايدهآلبدستنیامدهبود.مذهبنیزديگرمتغیرياستکهاثري
معناداربرباروريايدهآلزنانروستاييدارد .
زنانباتجربهمردهزايينسبتبهزنانيکهچنینتجربهايندارندازباروريايدهآلباالتري
برخوردارند.شايدبتوانگفتازآنجاييکهزنانباتجربهمردهزاييهنوزموفقبهتحققباروري
ايدهآلخودنشده اندبههمیندلیلقصدادامهفرزندآوريدارندوطبیعتاًسطحباروريايدهآل
باالتريهمخواهندداشت.باتوجهبهنتايجرگرسیونيميتوانگفت کهزناندرخانوارهايبا
درآمد بسیار پايین و يا بسیار باال ،باروري ايدهآل پايینتري دارند ،در مقابل زنان متعلق به
خانوارهايبادرآمدمتوسطازسطحباروريايدهآلباالتريبرخورداند.شايدبتوانچنیننتیجه
گرفت که زنان طبقات پايین به دلیل فقر مالي و اقتصادي و زنان طبقات مرفهتر به داليلي
غیرمالي،درمقايسهبازنانطبقهمتوسط،باروريايدهآلپايینتريدارند. 
در مجموع چنین ميتوان نتیجهگیري کرد که باروري زنان روستايي در حدود سطح
جايگزيني قرار دارد لذا در زمان فعلي نبايد نگران سطح باروري نقاط روستايي کشور بود.
همچنین يافتههاي اين تحقیق نشان داد که زنان روستايي فارغ از وضعیت اشتغال خود و
همسرانشان،سنازدواجشانوسايرعواملديگربهنوعيهمگراييدرنگرشبهباروريايده-
آلرسیدهاندکهاينميتوانددرنتیجۀاشاعۀنگرشهاييکساندربابرفتارباروريدرکشور
باشد.ازسوييباتوجهبهيافتههايتحقیقحاضر،باروريايدهآلزنانروستاييعمدتاًبین4تا
 2فرزنديعنيحدود 4.5فرزندقرارداردکهاندازهايمطلوببرايبارورياست.بنابراينبهتر
استتمامتالشهادرراستايتحققباروريايدهآلزنانروستاييصورتبنديشود.براياين
منظوروبراساسنتايجمطالعهحاضر،بايددواقدامدراولويتسیاستگذاريهاقرارگیرد.رفع
مشکالتاقتصاديوماليروستايیانونیزارتقاءوضعیتبهداشتيپزشکيروستاهاباتأکیدبر
بهبودسالمتمادرانودرمانبیماريهايمرتبطبافرزندآوريآنها،ميتواندبهتحققباروري
ايدهآلباالترازسطحجايگزينيکمکنمايد.برپايۀيافتههايتحقیقحاضر،يادآوريايننکته
ضرورياستکهباروريباالي 2فرزنددرروستاهاديگرجايگاهينداردوخانوارهاباروري

تحليل ابعاد و وضعيت باروري ايدهآل زنان روستايی استان فارس 225

باالي 2فرزندرادنبالنميکنندبنابراينبهتراستتحققباروريايدهآل(حدود4.5فرزند)که
باالترازسطحجايگزينياستدردستورکاربرنامههايجمعیتيکشوربراينقاطروستاييقرار
گیرد .تداوم برنامههاي تنظیم خانواده در نقاط روستايي کشور ،مسیر تحقق هدف مذکور را
تسهیلخواهدنمود .
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