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Abstract
Introduction: Fertility decline has become global in recent decades, and researchers
are seeking to discover various factors associated with fertility changes in different
societies. Accordingly, fertility theories have been proposed to explain fertility
patterns, but these studies have focused almost exclusively on the role of women and
their fertility patterns, and the role and participation of men in the process of fertility
decline has rarely been considered. In Iran, men are often overlooked in fertility
studies. Given the lack of a study on men's socio-economic determinants affecting
fertility patterns, the fundamental question is ‘what is the impact of men's socioeconomic characteristics on fertility intension and behavior in Tehran? There are two
theoretical approaches to the effect of men's socioeconomic characteristics on
fertility. One approach states that increasing men's socioeconomic status increases
fertility. In this approach, it is assumed that men with a higher level of education due
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to the accumulated human capital, higher level of income and better job prospects
have a better chance of providing for the family expenses with more children.
Another theoretical approach argues that increasing men's socioeconomic status
reduces fertility. Increasing men's human capital may reduce the demand for
childbearing or change childbearing preferences and replace quality with quantity.
Method: Data was extracted from a survey of married lifestyle and its determinants.
The statistical population of this survey was married people in Tehran. The
population of Tehran in 2011 according to the data of the Statistics Center of Iran was
8153974 people who lived in 4336 district and 4262047 of them were married
(results of the 2011 census). The sample size is based on sampling error at 95%
confidence level and with sampling error of 0.05 based on Cochran's formula is 384
people and considering that Cochran's formula is a simple random sampling formula,
taking into account the design effect of 2 and coefficient The unresponsiveness
adjustment is considered to be 0.25 of the sample size of 1728 and has been increased
to 2000, taking into account the possible decline of the sample households
(approximately equal to 0.15, proportional to this rate in the family census of the
Statistics Center of Iran). The sampling method is multi-stage clusters and the
samples were selected from 50 districts of Tehran. The questionnaires were reviewed
by the project manager, unreliable questionnaires were discarded and finally 1736
questionnaires were selected. 844 samples of this survey, were men, and 619 married
men that their wives were in fertility age, have been analyzed.
Finding: The results showed that the average number of intended children was 1.89
and the average number of children ever born was 1.37. 25.1% have no children and
47.3% have 2 and more children ever born. While only 3.8% intend to have no
children and 70.6% intend to have 2 or more children. Bivariate and multivariate tests
have shown that men with higher education, higher income, higher parental
socioeconomic status, and higher occupational status have fewer intended children
and children ever born. The socioeconomic characteristics of men have a negative
relationship with fertility intention and behavior and this finding is consistent with the
pattern of male fertility in developing countries.
Results and conclusion: In general, it can be said that there is a negative relationship
between men's socio-economic status and fertility intention and behavior, and this
finding is consistent with the pattern of male fertility in developing countries.
Considering the positive relationship between men's socio-economic status and
fertility in developed countries and the negative relationship in the present study, the
implementation of policy packages with different cultural, economic and social
dimensions in different groups with different views and socio-economic is necessary
and will be effective in increasing childbearing.
Keywords: Intended children, Children Ever Born, Fertility, Socioeconomic
Determinants, Good distribution.
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چکیده
فرزندآوری فرایندی زوجی است ،اما به نقش مردان در ادبیات و تحقیقات باروری بهندرت توجه شده
است .هدف این مقاله بررسی تعداد فرزندان قصدشده و زندهبهدنیاآمده و شناسایی تعیینکنندههای
اقتصادی-اجتماعی آنها در مردان متأهل شهر تهران بوده است .دادهها برگرفته از پیمایش سبک زندگی
متأهالن و  ۶1۹مرد متأهل که زنان ایشان در سنین باروری بوده ،تجزیه و تحلیل شدهاند .براساس نتایج
میانگین تعداد فرزندان قصدشده  1/8۹و میانگین تعداد فرزندان زندهبهدنیاآمده  1/3۷بوده است2۵/1 .
درصد فرزندی ندارند و  4۷/3درصد دو فرزند زنده بهدنیاآمده و بیشتر دارند؛ درحالیکه فقط  3/8درصد
قصد دارند بدون فرزند باشند و  ۷0/۶درصد قصد دارند ،دو فرزند و بیشتر داشته باشند .ویژگیهای
اقتصادی ـ اجتماعی مردان با قصد و رفتار باروری رابطۀ منفی دارد و این یافته منطبق با الگوی باروری
مردان در کشورهای درحالتوسعه بوده است .با توجه به رابطۀ مثبت میان پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی
مردان با تعداد فرزندان قصدشده و زندهبهدنیاآمده در کشورهای توسعهیافته و رابطۀ منفی در مطالعۀ
حاضر ،اجرای بستههای سیاستی با ابعاد مختلف فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی که در آن اقشار مختلف با
دیدگاهها و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی متفاوت و متنوع لحاظ شده باشند ،ضروری به نظر میرسد و در
راستای افزایش فرزندآوری کارآمد خواهد بود.
واژههای کلیدی :باروری ،تعیینکنندههای اقتصادی-اجتماعی ،توزیع گود ،فرزندان قصدشده،
فرزندان زنده بهدنیاآمده.
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مقدمه و طرح مسئله
کاهش باروری در دهههای اخیر جهانی شده است و جمعیتشناسان و جامعهشناسان در پی
کشف عوامل مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مرتبط با تغییرات باروری در جوامع
مختلف هستند .بر این اساس ،تئوریهای باروری نیز برای تبیین الگوهای باروری مطرح شده
است ،اما این مطالعات و نظریهها تقریباً تنها بر نقش زنان و الگوها و رفتارهای تولیدمثل آنها
متمرکز شدهای است و در روند کاهش باروری و تغییرات اجتماعی متعاقب آن ،در ادبیات
جمعیتشناختی به نقش و مشارکت مردان به ندرت توجه شده است و معموالً مردان در
تحقیقات باروری گنجانده نشدهاند .به عقیدۀ بلدسو و همکارانش ( ،)2000مردان حتی اگر در
مطالعات باروری مشارکت داده شوند ،معموالً بهعنوان شرکای وابسته به کسانی که در حال
باروری (زنان) هستند ،درنظر گرفته میشوند و دارای نقش حاشیهای هستند .کلمن ( )2000نیز
از مردان بهعنوان «افراد نادیده گرفتهشده» در تحقیقات باروری یاد میکند.
فرزندآوری فرایندی است که شامل ارتباط و مذاکره زوجین است (گرین و بیدلکام.)2000 ،
قوانین زیستی حکم کرده است که زنان و مردان با هم در فرزندآوری نقش داشته باشند و مردان
نیز در فرایند فرزندآوری نقشی معادل زنان دارند (کلمن .)2000 ،باروری انسانی نمیتواند
بهطور کامل با باروری زنان نشان داده شود؛ .بهویژه در جوامعی که میزان طالق ،ازدواج مجدد و
مهاجرت نسبتاً زیاد است ،استفاده از نرخ باروری زنان برای جایگزینی نرخ باروری مردان
میتواند مشکلساز باشد .محققان پیشنهاد میکنند حتی استفاده از نرخ باروری زناشویی زنان
برای نشاندادن باروری انسان بهعنوان یک راهحل جایگزین ،نامناسب است؛ زیرا نرخ زاد و ولد
غیرازدواج در برخی جوامع نسبتاً باال است و در برخی جوامع مردان پس از طالق با احتمال
بیشتر نسبت به زنان ازدواج مجدد دارند که موجب میشود باروری زن و مرد با هم منطبق
نباشد (گرین و بیدلکام2000 ،؛ مگنانی و همکاران .)1۹۹۵ ،اگر محققان باروری مایلاند یک
گام فراتر از بررسی سطح باروری تا عوامل تعیینکنندۀ باروری بردارند ،به نظر میرسد
مشارکت مردان و نقش ایشان نیز در مطالعات باروری ضروری است و باروری مردان باید
بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم مطالعات باروری درنظر گرفته شود (ژانگ ،)2011 ،اما غالباً
بهدالیل زیستی ،عملی ،روششناختی ،نظری و جامعهشناختی کمتر به نقش مردان در باروری
توجه شده است .در دالیل زیستی بیان میشود که زنان با محدودیتهای بیولوژیکی (دامنۀ سنی
محدودتر فرزندآوری) روبهرو هستند .از اینرو عوامل تقریبی روی زنان بیشتر از مردان تأثیر
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میگذارد (ژانگ .)2011 ،از مهمترین دالیل عملی این است که مصاحبه با زنان آسانتر است
(زیرا معموالً بیشتر از مردان در خانه هستند) و نیز تصور میشود زنان میتوانند اطالعات
مناسبی درمورد نگرش همسرانشان به رفتار تولیدمثل ارائه دهند (شراک و سیگل )1۹۷۶ ،غالباً
دادهها از زنان جمعآوری میشود .از دالیل روششناختی ،به محدودیت مدلهای
جمعیتشناسی بهعنوان مدلهای تکجنسیتی میتوان اشاره کرد که فقط زنان را شامل میشود
(مانند باروری ویژۀ سنی) و مردان را نادیده میگیرند (وود .)1۹۹4 ،همچنین در مشهورترین
نظریهها درمورد باروری ،به نقش مردان در باروری کمتر توجه میشود و این نبود زمینۀ نظری
منسجم در جمعیتشناسی به نوعی به آگاهینداشتن از نقش مردان در باروری کمک کرده
است .از نظر جامعهشناختی ،مردان معموالً کمتر درگیر باروری میشوند؛ زیرا اصوالً بهعنوان نان
آور خانواده درنظر گرفته میشوند و بهطور معمول در باروری دخیل نیستند .هنوز برداشت
سنتی از نقش زنان و مردان که در آن اغلب «مردان در خارج از خانه کار میکنند ،درحالیکه
زنان مسئول فعالیتهای مرتبط با تولید کودکان و خدمات خانگی هستند» وجود دارد (گرین و
بیدلکام.)2000 ،
در ایران نیز غالباً مردان در مطالعات باروری نادیده گرفته شدهاند و بیشتر مطالعات صورت
گرفته در زمینۀ ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی زنان ،بر باروری بوده است؛ درحالیکه ممکن است
فقط تکیه بر پاسخهای زنان برای مطالعۀ عوامل تعیینکنندۀ باروری انسانی نتایج تحقیقات را
مغرضانه جلوه دهد؛ زیرا احتمال دارد زنان نتوانند گزارشهای موثقی درمورد زمینههای اجتماعی
و اقتصادی همسران خود و نگرشها و رفتارهای مربوط به تولیدمثل آنها ارائه دهند .این وضعیت
در میان زنان با تحصیالت کم ،زنان جوان ،زنان با تعداد فرزندان بیشتر و همچنین زنان مطلقه
شایع است (گلدشایدر و کافمن .)1۹۹۶ ،با توجه به خأل وجود مطالعهای در زمینۀ تعیینکنندههای
اقتصادی-اجتماعی مردان و باروری ،این مقاله بهدنبال پاسخ به این سؤال است که تأثیر
ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی مردان بر قصد و رفتار باروری در شهر تهران چگونه است.

ادبیات نظری و تحقیق تجربی
دو رویکرد نظری در زمینۀ تأثیر ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی مردان بر باروری وجود دارد.
یک رویکرد اظهار میدارد که افزایش پایگاه اقتصادی-اجتماعی مردان به افزایش تعداد فرزندان
آنها منجر میشود .از جمله ویژگیهای اصلی تعیینکنندۀ پایگاه اقتصادی-اجتماعی مردان،
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سطح تحصیالت است .افزایش تحصیالت در انتقال موقعیت اقتصادی-اجتماعی از یک نسل به
نسل دیگر نقش اساسی دارد و به میزان زیادی سایر ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی را در
بزرگسالی تعیین میکند (برین و جانسون200۵ ،؛ الو .)200۹ ،به گفتۀ بکر ( )1۹۹3تحصیالت
بیشتر ،از طریق باالبردن سطح درآمد و موقعیت بهتر در بازار کار ،باروری را افزایش میدهد .او
معتقد است پتانسیل اقتصادی ناشی از افزایش تحصیالت ممکن است از طریق افزایش
فرصتهای بازار ازدواج مردان ،به باروری باالتر کمک کند .در این رویکرد فرض بر این است
که مردان با سطح تحصیالت باالتر به واسطۀ سرمایۀ انسانی انباشته ،سطح درآمد باالتر و
چشمانداز بهتر شغلی شانس بیشتری برای تأمین هزینههای خانواده با تعداد فرزندان بیشتر
دارند .از آنجا که مردان وقت کمتری را به نگهداری از کودکان اختصاص میدهند ،هزینۀ
فرصت باروری آنها کمتر از زنان است .برخی محققان مدعی هستند که با تقویت موقعیت زنان
در بازار کار ،درگیری مردان در امور خانه بیشتر شده و نقشهای جنسیتی تغییر میکند (هوک،
 .)200۶کشورهای اسکاندیناوی در این زمینه پیشرو بودهاند ،اما مطالعات نشان میدهد علیرغم
افزایش انتظارات از مشارکت مردان در کارهای خانه از دهۀ  ،1۹۵0تقسیمبندی جنسیتی در امور
خانه حتی در کشورهای شمال اروپا وجود دارد و همچنین یافتههای مربوط به روند زمانی در
تفاوتهای اقتصادی-اجتماعی باروری نشان میدهد لزوماً انتظارات درمورد مردان بهعنوان
تأمینکنندۀ اقتصادی خانوار تضعیف نشده است (رونرا و بیوجت2014 ،؛ هارت .)201۵ ،انتظار
میرود در جوامعی که مردان تأمینکنندۀ اصلی درآمد خانوار هستند تأثیر مثبت درآمد بر
باروری بر تأثیر منفی هزینه فرصت غلبه کند (نیسن و همکاران.)2018 ،
رویکرد نظری دیگر مدعی است که افزایش سطح پایگاه اقتصادی-اجتماعی مردان به کاهش
تعداد فرزندان آنها منجر میشود .به عقیدۀ اینگلهارت ( )1۹۹0سطح تحصیالت ممکن است
ارزشهای زندگی فرد را تغییر دهد .ارزشهای پسامادی 1در افراد با سطح تحصیالت باالتر،
متداولتر است که این ارزشها ممکن است با ترجیحات فرزندان کمتر و یافتن راههای جایگزین
برای رضایتمندی در زندگی مرتبط باشد .افزایش سرمایۀ انسانی مردان ممکن است تقاضا برای
کودکان را از طریق افزایش شهرنشینی تغییر دهد و کاهش تقاضا برای کودکان یا تغییر در
ترجیحات فرزندآوری و جایگزینی کیفیت بهجای کمیت را موجب شود (گودفروی و لویس،
 .)2018عالوه بر این ،مردان در مقاطع مختلف تحصیلی ممکن است دانش و عملکرد متفاوتی در
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1 Post materialist
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رفتارهای پیشگیری از بارداری داشته باشند (نلسون .)2004 ،ممکن است تحصیالت از طریق
مکانیسمهای غیراقتصادی نیز به باروری مرتبط شود؛ برای مثال ،هنگام تحصیل ،ناسازگاری نقش
های دانشجویی و والدینی احتماالً فرزندآوری را محدود میکند (کورجین و کلیزینگ.)2001 ،
بااینحال با توجه به اینکه قابلیت باروری مردان از نظر سنی کمتر محدود است ،مردان پس از
تحصیالت وقت دارند صاحب فرزند شوند و احتماالً درحالتحصیلبودن ،در باروری نهایی آنها
کمتر تعیینکننده است ،اما به نظر میرسد درحالتحصیلبودن در تأخیر تولد فرزند اول تأثیر
زیادی داشته باشد (کراودل .)200۷ ،در این رویکرد بیان میشود که با افزایش درآمد ،معموالً بین
کمیت و کیفیت کودکان معامله رخ میدهد .والدین با درآمد باالتر احتماالً ترجیح میدهند از نظر
جنبههایی مانند تحصیل و رفاه کودکان ،فرزندان کمتر ،اما با کیفیت باالتری داشته باشند (نیسون،
 .)2018در این رویکرد ادعا میشود که پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانوادهای که فرد در آن
پرورشیافته نیز میتواند بر الگوی باروری مردان اثرگذار باشد .منابع مادی در خانواده مبدأ
(خانواده پدری) ممکن است به شکلگیری تمایالت باروری منجر شود؛ زیرا آرزوها و تمایالت
افراد معموالً در کودکی و نوجوانی شکل میگیرد .افرادی که در خانواده با پایگاه اقتصادی-
اجتماعی باال پرورش یافتهاند معموالً تعداد فرزندان خود را برای اطمینان از کیفیت و رفاه آنها
محدود میکنند .عالوه بر این ،شکلگیری اهداف و تمایالتی به غیر از خانواده و فرزندآوری ،می
تواند بیشتر در خانوادههای دارای شرایط اقتصادی-اجتماعی باالتر مورد تأکید واقع شود و تأثیر آن
به کاهش باروری نسل بعدی منجر شود (ریجکن و لیفبرور200۹ ،؛ اسکات.)2004 ،
بیشتر مطالعات در زمینۀ تعیینکنندههای اقتصادی-اجتماعی مردان و رفتار باروری ،در
کشورهای توسعهیافته و بهویژه کشورهای اروپایی انجامشده است .این مطالعات ،بهخصوص در
کشورهای اروپای شمالی و کشورهای اسکاندیناوی ،نشان میدهد بین تحصیالت مردان و تعداد
فرزندان آنها رابطۀ مثبتی وجود دارد و این رابطۀ مثبت در بیشتر موارد بهدلیل کاهش سن
ازدواج مردان و افزایش درآمد و امنیت شغلی آنها است .نتیجه این مطالعات نشان میدهد
مردان بهویژه در کوهورتهای اخیر ،با احتمال کمتری بدون فرزند هستند و میانگین تعداد
فرزندان آنها نسبت به مردان با تحصیالت کمتر بیشتر است .مطالعۀ گودمن و کپلی ()2010
روی مردان سوئدی نشان داد سطح تحصیالت پایینتر ،احتمال داشتن تعداد فرزندان و نوادگان
کمتر را افزایش میدهد که تا حد زیادی به واسطۀ کاهش احتمال ازدواج مردان با تحصیالت
کمتر بهعلت موقعیت اقتصادی-اجتماعی پایین توضیح داده میشود .براساس مطالعۀ فیدر و
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هابر ( ،)200۷بین وضعیت اقتصادی و تحصیالت مردان سوئدی با تعداد فرزندان ارتباطی قوی
و مثبت وجود دارد؛ درحالیکه در زنان این ارتباط منفی است و با افزایش درآمد و سطح
تحصیالت زنان ،تعداد فرزندان کاهش مییابد .مطالعۀ لپگارد و همکاران ( )2011روی مردان
نروژی بیانگر آن است که بیفرزندی در بین مردان با سطح تحصیالت پایین ،بیشتر و در بین
مردان با سطح تحصیالت عالی کمتر است .همچنین این مطالعه نشان داد باالتربودن تعداد
فرزندان مردان با تحصیالت عالی از طریق متغیرهایی از جمله توانایی برای تأمین اقتصادی
فرزندان ،چشمانداز شغلی ،امنیت شغلی و انعطافپذیری شغلی قابلتوضیح است .مطالعۀ نیسون
و همکاران ( )2018نشان میدهد در فنالند انتقال به پدرشدن براساس پتانسیل تأمینکنندگی
اقتصادی است ک ه به میزان زیادی سطح تحصیالت مردان در آن نقش دارد و موجب مثبتشدن
رابطۀ تحصیالت مردان با تعداد فرزندان در این کشور میشود .مطالعۀ میتینن و همکاران
( )201۵بیانگر آن است که در سیزده کشور از نوزده کشور اروپایی ،بیفرزندی در سنین 44-40
سال بیشتر در مردانی رواج دارد که سطح تحصیلی آنها پایین است .مطالعۀ تامسون و همکاران
( )2013نشان داد انتقال به پدرشدن در فرانسه و سوئد با تحصیالت مردان رابطۀ مثبتی دارد.
برخی مطالعات نیز نشان میدهد درآمد مردان ،بدون درنظرگرفتن میزان تحصیالتشان ،با
رفتار باروری آنها رابطۀ مثبتی دارد .مطالعۀ هاپکرافت ( )2014در ایاالت متحده بیانگر آن است
که بین درآمد مردان و تعداد فرزندان آنها رابطهای مثبت و قوی وجود دارد و این رابطه در
تمام مقاطع تحصیلی صدق می کند؛ به این معنا که با باالرفتن درآمد مردان ،فارغ از سطح
تحصیالت آنها ،تعداد فرزندان آنها افزایش مییابد .مطالعۀ بارتولد و همکاران ( )2012روی
سیزده کشور اروپایی نشان می دهد بین درآمد و باروری زنان ارتباط منفی وجود دارد؛
درحالیکه برای مردان یک رابطۀ مسطح تا کمی مثبت وجود دارد .طبق مطالعۀ تراگکی و
باگاووس ( ،)2014باروری یونانی در دورۀ رکود اقتصادی  2011-2008بهعلت افزایش میزان
بیکاری مردان سبب کاهش باروری شده است و این مطالعه نشان میدهد وضعیت اشتغال آنها
تأثیر زیادی در تعداد فرزندان و باروری دارد.
در زمینۀ تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانوادۀ مبدأ مطالعاتی صورت گرفته است که اثر
مثبت این متغیر را بر باروری مردان نشان میدهد .براساس مطالعۀ پار ( )2012در استرالیا،
مردانی که خانوادۀ مبدأ آنها در شرایط اقتصادی-اجتماعی متوسط است ،از نظر اقتصادی-
اجتماعی پایینتر از مردانی قرار دارند که خانوادۀ مبدأ آنها در اواخر زندگی بدون فرزند است.
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مطالعۀ نیسن ( )2014نشان داد ویژگیهای خانوادۀ مبدأ بر باروری زنان تأثیر دارد و این متغیر 3
تا  28درصد از ارتباط بین تحصیالت و باروری زنان را تبیین میکند.
مطالعات اندکی در زمینۀ تعیینکنندههای باروری مردان در کشورهای غیراروپایی انجام شده
است و این مطالعات اثر منفی پایگاه اقتصادی-اجتماعی مردان را بر رفتار باروری تأیید میکند.
مطالعۀ ژانک ( )2011در کشور تایوان نشان داد همبستگی باالی  80درصد بین الگوی باروری
مردان و زنان وجود دارد و با افزایش تحصیالت و پایگاه اقتصادی ،باروری زنان و مردان کاهش
مییابد .مطالعۀ گادفری و لویس ( )2018در کشور مالی نیز نشاندهندۀ آن است که افزایش
تحصیالت در پسران تا  2۵سال ،به میزان زیادی باروری را کاهش میدهد و این کاهش به
میزان زیادی از تأخیر در ازدواج آنها ناشی میشود.
چنانکه گفته شد ،مطالعات انجامشده در کشورهای توسعهیافته ،بهویژه کشورهای اروپایی،
تأییدکنندۀ رویکرد نظری است که نشان میدهد بین تعیینکنندههای اقتصادی-اجتماعی مردان و
رفتار باروری آنها رابطۀ مثبتی وجود دارد .با توجه به ساختار فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی این
کشورها که قابلتعمیم به کشورهای دیگر ،بهویژه درحالتوسعه نیست ،نمیتوان انتظار داشت این
رابطۀ مثبت در این کشورها نیز مشاهده شود .در مقابل ،معدود مطالعات انجامشده در کشورهای
غیراروپایی و بهویژه درحالتوسعه ،رویکرد نظری رابطۀ منفی بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی مردان
و رفتار باروری را تأیید میکند .با توجه به مطالعات پیشین و درحالتوسعهبودن جامعۀ ما،
چارچوب نظری این مقاله که رویکرد دوم است بیانگر آن است که بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی
مردان و ترجیجات و تمایالت باروری رابطۀ منفی وجود دارد .فرض اصلی مقاله این است که بین
پایگاه اقتصادی-اجتماعی مردان و قصد و رفتار باروری رابطۀ منفی وجود دارد؛ بهطوریکه در
مردان با تحصیالت باالتر ،درآمد خانوار باالتر ،منزلت شغلی باالتر ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی
باالتر ،تعداد فرزندان قصدشده 1و تعداد فرزندان زندهبهدنیاآمده 2کمتر است.

روششناسی تحقیق
دادههای مقاله برگرفته از پیمایش سبک زندگی متأهالن و تعیینکنندههای آن در شهر تهران
است که در سال  13۹4و  13۹۵انجام شده است .جامعۀ آماری این پیمایش شامل افراد متأهل
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1 intended children
)2 Children Ever Born (CEB
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شهر تهران بوده است .جمعیت تهران در سال  13۹0براساس اطالعات مرکز آمار ایران
 8،1۵3،۹۷4نفر بوده است که در  433۶حوزه سکونت داشته و  4،2۶2،04۷از این تعداد متأهل
بودهاند (نتایج سرشماری  .)13۹0حجم نمونه ،براساس خطای نمونهگیری در سطح اطمینان ۹۵
درصد و با خطای نمونهگیری  0/0۵براساس فرمول کوکران  384نفر درنظر گرفته شد و با
توجه به اینکه فرمول کوکران فرمول نمونهگیری تصادفی ساده است ،با احتساب اثر طرح 1برابر
با  2و ضریب تعدیل بیپاسخی  ،0/2۵حجم نمونه  1۷28درنظر گرفته شد و با احتساب ریزش
احتمالی خانوارهای نمونه (تقریباً برابر  ،0/1۵متناسب با این نرخ در آمارگیری خانواده مرکز
آمار ایران) به  2000نفر افزایش یافته است .شیوۀ نمونهگیری ،خوشهای چندمرحلهای)PPS( 2
است و نمونهها از پنجاه حوزۀ شهر تهران انتخاب شدهاند .با توجه به جمعیت هر منطقه و
حوزههای انتخابشده در آن منطقه و همچنین جمعیت هر حوزه ،تعداد نمونهها در هر حوزه
مشخص شد و به این ترتیب پراکندگی حوزههای انتخابشده ،در عمل پراکنش ،متغیرهای
تحت مطالعه را تا حد زیادی تأمین میکند .نمونهگیری از درب منازل بود و از هر خانوار مرد
یا زن برای مصاحبه دعوت شدهاند .مجری طرح پرسشنامهها را بررسی کرد و پرسشنامههای
بدون پاسخ و نامعتبر را کنار گذاشت و درنهایت  1۷3۶پرسشنامه انتخاب کرد .از  1۷3۶نمونۀ
این پیمایش 844 ،نفر مرد بود که همسران  22۵نفر از ایشان در دوران بعد از باروری بودند؛
بنابراین در این مقاله  ۶1۹نمونه مرد متأهل در تجزیه و تحلیل بهکار گرفته شدهاند .بهمنظور
تعیین اعتبار متغیرها از اعتبار صوری مبتنی بر داوری و قضاوت متخصصان و در پایایی
گویههای پرسشنامه ،از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
برای مدلسازی متغیرهای تعداد فرزندان قصدشده و تعداد فرزندان زندهبهدنیاآمده ،با توجه
به ماهیت شمارشی و گسستهبودن آن و با توجه به عدم برقراری پیشفرض برابری میانگین و
واریانس و کمپراکنش3بودن آنها ،از مدل توزیع گود 4استفاده کردیم .برای مدلسازی دادههای
شمارشی درصورت برقراری پیشفرض برابری میانگین و واریانس ،مدل رگرسیون پواسون
یکی از رایجترین مدلهایی است که از استفاده میشود (هریس ۵و همکاران ،)2012 ،اما این
پیشفرض در بسیاری از پدیدههای دنیای واقعی نقض میشود و دادهها اغلب نشاندهندۀ بیش
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1 Design effect
2 Probability proportional to size
3 Underdispersion
4 Good distribution
5 Harris
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پراکنش 1یا کمپراکنش هستند .در دهههای اخیر محققان برای ساخت و تعمیم مدلهای
رگرسیونی که میتوانند برازش دقیقی برای دادههای شمارشی بیشپراکنش یا کمپراکنش ارائه
دهند ،تالش زیادی کردهاند و مدلسازی برای دادههای کمپراکنش با پیچیدگی بیشتری همراه
بوده است .توزیع گود یکی از مناسبترین مدلهایی است که میتواند برای مدلسازی دادههای
بیشپراکنش و بهویژه کمپراکنش استفاده شود .این توزیع برای  s< -2برازش دقیقی را برای
دادههای کمپراکنش و برای  s> -2برای دادههای بیشپراکنش ارائه میدهد (تور 2و همکاران،
 .)2021براساس یافتهها ،برای بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیرهای شمارشی تعداد فرزندان
قصدشده و تعداد فرزندان زندهبهدنیاآمده با توجه به اینکه در هردو متغیر میانگین بزرگتر از
واریانس است و با کمپراکنش مواجه است ،برای برازش مدل از توزیع گود استفاده کردهایم.
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق به قرار زیر است:
چنانکه گفتیم متغیرهای وابستۀ تحقیق ،تعداد فرزندان قصدشده و تعداد فرزندان
زندهبهدنیاآمده و متغیرهای سطح تحصیالت ،منزلت شغلی ،میزان درآمد خانوار ،پایگاه
اقتصادی-اجتماعی والدین متغیرهای اقتصادی-اجتماعی اثرگذار بر رفتار و قصد باروری مردان،
متغیرهای مستقل تحقیق هستند.
متغیرهای وابستۀ تعداد فرزندان قصدشده 3و تعداد فرزندان زندهبهدنیاآمده :4این متغیرها
کمی گسسته هستند و با تعداد فرزندان زندهبهدنیاآمده در خانواده پرسیده شده است.
تحصیالت :در این تحقیق متغیر تحصیالت فرد ،با یک گویۀ  11قسمتی بیسواد ،ابتدایی و
نهضت ،راهنمایی ،متوسطه ،دیپلم و پیشدانشگاهی ،فوقدیپلم ،لیسانس ،فوقلیسانس ،دکترای
عمومی ،دکترای تخصصی و تحصیالت حوزوی سؤال شده است( .طبقهبندی سطوح آموزشی و
رشتههای تحصیلی ایران) .سپس متغیر تحصیالت در آزمونهای آماری به سه سطح متوسطه و
پایینتر ،دیپلم و پیشدانشگاهی و دانشگاهی تقلیل یافت.
درآمد خانوار :درآمد فرد و همسر وی با دو گویۀ «درآمد شما /همسر شما چقدر است» در
پنج سطح درآمد ندارم یا فقط یارانه ،کمتر از  ۷۵0هزار تومان ،از  ۷۵0تا  22۵0هزار تومان ،از
 22۵0تا  3۷۵0هزار تومان ،از  3۷۵0تا  ۵2۵0هزار تومان و باالتر از  ۵2۵0تومان سنجیده شده
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
Overdispersion
Tur
intended children
)Children Ever Born (CEB

1
2
3
4
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است .سپس این دو گویه با هم ترکیب شدند و با توجه به آخرین پیمایش هزینه و درآمد مرکز
آمار که متوسط درآمد خانوار شهر تهران را  3۷۵0اعالم کرده بود ،متغیر درآمد خانوار در
آزمونهای آماری به سه سطح درآمد پایین و باال طبقهبندی شد.
منزلت شغلی :برگرفته از تحقیق کاظمیپور ( )13۷8با پرسش «شغل دقیق شما چیست»
سنجیده و در هشت گروه رتبهبندی شده است .سپس در سه گروه منزلت شغلی پایین ،متوسط
و باال طبقهبندی شد و از آنجا که درصد خیلی کمی (حدود  3درصد) به منزلت شغلی پایین
اختصاص داشت ،با گروه منزلت شغلی متوسط ادغام شد.
پایگاه اقتصادی-اجتماعی والدین :با گویۀ «به لحاظ اقتصادی-اجتماعی والدین شما در کدام
طبقه قرار دارند» در پنج سطح پایین ،متوسط به پایین ،متوسط ،متوسط به باال ،باال سنجیده شده
و در آزمونهای آماری در آزمونهای آماری به سه سطح پایینتر از متوسط ،متوسط و باالتر از
متوسط تقلیل یافته است.
همچنین با توجه به اهمیت متغیرهای شغل و سن ،این دو متغیر در همه مدلها کنترل شده
است .سن با گویۀ «چند سال دارید» در مقیاس فاصلهای سنجیده شده و به سه سطح کمتر از 30
سال 30-40 ،سال و باالتر از  40سال و شغل به دو گروه شاغل و غیرشاغل طبقهبندی شدهاند.

یافتههای تحقیق
در جدول  1توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی پاسخگویان
آمده است.
جدول  .۱توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی پاسخگویان
ویژگی

تحصیالت

درصد معتبر

تعداد

بیسواد

0/2

1

نهضت/ابتدایی

2/۶

1۶

راهنمایی

12/۶

۷8

متوسطه

10

۶2

دیپلم و پیشدانشگاهی

3۵/۷

221

فوقدیپلم

۶/۶

41

لیسانس

2۵/۷

1۵۹

فوقلیسانس

۵/2

32

دکتری عمومی

0/3

2

دکتری تخصصی

1/1

۷
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جدول  .۱توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی پاسخگویان
درصد معتبر

تعداد

پایین

۵1

314

متوسط

20/8

128

باال

28/2

1۷4

شاغل

۹۵/1

۵8۹

دانشجو

0/3

2

بازنشسته

2/1

13

بیکار

1/8

11

دارای درآمد بدون کار

0/۵

3

سایر

0/2

1

پایین و متوسط

83/۶

۵03

باال

1۶/4

۹۹

پایین

11/۷

۷2

متوسط به پایین

18/۵

114

متوسط

4۷/۶

2۹3

متوسط به باال

1۹/8

122

باال

2/4

1۵

کمتر از  30سال

8/1

۵0

 30-40سال

48/8

302

باالتر از  40سال

43/1

2۶۷

ویژگی
وضعیت درآمد خانوار

وضعیت اشتغال

منزلت شغلی

پایگاه اقتصادی-اجتماعی والدین

سن

 = ۵۹/۹۹واریانس  =3۹/۹۵میانگین
=24-۶۷مینیمم -ماکزیمم  = ۷/۷4انحراف استاندارد

نمونۀ این تحقیق مشتمل بر  ۶1۹مرد متأهل با دامنۀ سنی  24تا  ۶۷سال و میانگین سن
( 3۹/۹۵انحراف معیار=  )۷/۷4بوده است .به لحاظ وضعیت تحصیلی بیشترین فراوانی متعلق به
سطح تحصیلی پیشدانشگاهی و دیپلم بوده است .به لحاظ شغلی حدود  ۹۵درصد از افراد
نمونه شاغل بودند ،ولی فقط حدود  28درصد درآمد خانوار باالتر از متوسط داشتند .منزلت
شغلی حدود  1۶درصد از افراد باال و پایگاه اقتصادی-اجتماعی والدین حدود نیمی از ایشان،
در سطح متوسط بوده است .جدول  2توزیع فراوانی تعداد فرزندان قصدشده و زندهبهدنیاآمده را
نشان میدهد.
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جدول  .2توزیع فراوانی تعداد فرزندان قصدشده و زندهبهدنیاآمده
تعداد فرزندان زندهبهدنیاآمده

تعداد فرزندان قصدشده
فراوانی

درصد

درصد معتبر

فراوانی

درصد

درصد معتبر

 0فرزند

22

3/۶

3/8

1۵۵

2۵

2۵/1

 1فرزند

1۵1

24/4

2۵/8

1۷0

2۷/۵

2۷/۶

 2فرزند

308

4۹/8

۵2/۶

21۷

3۵/1

3۵/2

 3فرزند

80

12/۹

13/۷

۶2

10

10

 4فرزند

2۵

4

4/3

13

2/1

2/1

بیپاسخ

33

۵/3

2

0/3

کل

۶1۹

100

۶1۹

100

شاخصهای توصیفی

 = 0/۷0واریانس  =1/8۹میانگین

 = 1/0۶واریانس  =1/34میانگین

مینیمم = 0/84 -انحراف استاندارد

مینیمم = 1/03 -انحراف استاندارد

 =0-4ماکزیمم

 =0-4ماکزیمم

براساس جدول  ،2میانگین تعداد فرزندان قصدشده  1/8۹و میانگین تعداد فرزندان
زندهبهدنیاآمده  1/34است .فقط  3/8درصد از افراد قصد دارند بدون فرزند بمانند و درصد
زیادی ( 2۵/8درصد) قصد تک فرزندی دارند .بیشتر افراد قصد دارند دو فرزند داشته باشند
( ۵2/۶درصد) و  18درصد قصد دارند سه یا چهار فرزند داشته باشند 2۵/1 .درصد از افراد
بدون فرزند و درصد فراوانی ( 2۷/۶درصد) نیز تکفرزند بودهاند 3۵/2 .درصد از افراد نمونه
دو فرزند زندهبهدنیاآمده و فقط  12/1درصد از ایشان سه فرزند زندهبهدنیاآمده و بیشتر داشتهاند.
جدول  3تعداد فرزندان قصدشده و تعداد فرزندان بهدنیاآمده و متغیرهای پیشبین مورد مطالعه
(درصد) و آزمون فرضیههای تحقیق را نشان میدهد.

جدول  .3آزمون دومتغیرۀ تعداد فرزندان قصدشده و تعداد فرزندان زنده بهدنیاآمده با متغیرهای پیشبین
تعداد فرزندان قصدشده

متغیر

سن

تحصیالت

وضعیت اشتغال
منزلت شغلی

درآمد خانوار

پایگاه والدین

مقدار P

تعداد فرزندان زنده بهدنیاآمده

0

1

2

3

4

کمتر از  30سال

۶/4

14/۹

۷0/2

۶/4

2/1

30-40

4/8

3۷/1

4۵/2

۹/۹

3/1

باالتر از  40سال

2

14/3

۵8

1۹/۶

۶/1

۶/4

متوسطه و پایینتر

0/۷

12/۵

۵2/1

23/۶

11/1

۹/۶

23/۷

پیشدانشگاهی و دیپلم

1/4

21/1

۶0/3

14/8

2/4

18/1

28/1

43/4

دانشگاهی

۷/۷

38/2

4۵/۹

۶/4

1/۷

41/۷

2۹/۶

2۵

3/3

غیرشاغل

3/4

24/1

48/3

1۷/2

۶/۹

1۶/۷

1۶/۷

۵3/3

۶/۷

شاغل

3/8

2۵/۹

۵2/8

13/۵

4/1

2۵/۶

28/1

34/2

10/2

1/۹

پایین و متوسط

1/۹

22/۷

۵۵

1۶

4/4

22

2۵/8

3۵/۹

11/4

2/2

باال

12/8

41/۵

3۹/4

3/2

3/2

42/4

2۵/3

2۷/3

4

1

کمتر از 22۵0

0

1۷/۹

۵۹/۵

1۷/2

۵/۵

1۶/۷

32/4

3۶/2

12/۵

2/2

از  22۵0تا 3۷۵0

۵/۶

24

۵4/4

12/8

3/2

22/۷

2۵

3۹/8

10/2

2/3

باالتر از 3۷۵0

۹

40/1

3۹/۵

8/4

3

41/4

21/3

2۹/۹

۵/۷

1/۷

پایینتر از متوسط

0

18/۶

۵۷/۵

1۷/4

۶/۶

13/۵

2۹/2

3۹/۵

13/۵

4/3

متوسط

2/1

22

۵۷/1

14/۵

4/3

21/2

2۹/۵

38/4

10/3

0/۷

باالتر از متوسط

11/۹

43/3

3۶/۶

۶/۷

1/۵

4۹/۶

21/۹

21/۹

4/4

2/2

*آمارۀ منویتنی **کروسکالوالیس

**0/000

**0/000

*0/۵1۷
*0/000

**0/000

**0/000

0

1

2

3

4

۷4

24

2

0

0

33/۷

3۷/۷

2۵

3/۷

0

1۶/۹

۵2/8

1۹/1

4/۹

3۹/1

20/۵

۷/1

10

0/۵
0/4
۶/۷

مقدار P

**0/000

**0/000

*0/0۷3
*0/000

**0/000

**0/000
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مطابق جدول  ،3با افزایش سن قصد بیفرزندی کاهش و تعداد فرزندان قصدشده افزایش
یافته است .همچنین با افزایش سن ،افرادی که هیچ فرزند زندهبهدنیاآمده نداشتهاند ،کاهش یافته
و تعداد فرزندان بهدنیاآمده افراد افزایش داشته است؛ بنابراین با افزایش سن تعداد فرزندان
قصدشده و تعداد فرزندان زندهبهدنیاآمده افزایش داشته است .براساس جدول  ،3با افزایش
تحصیالت ،درصد افرادی که هیچ فرزندی نداشتهاند ،باال رفته و از درصد افرادی که فرزندان
بیشتری دارند ،کاسته شده است .همچنین بیشترین قصد بیفرزندی در افراد دانشگاهی و قصد
داشتن بیش از دو فرزند در تحصیالت پایینتر بیشتر است؛ بنابراین فرضیۀ مبنی بر وجود رابطۀ
میان تحصیالت و تعداد فرزندان قصدشده و زندهبهدنیاآمده ،با توجه به اینکه مردان با سطح
تحصیالت باالتر ،تعداد فرزندان قصدشده و زندهبهدنیاآمدۀ کمتری نسبت به مردان با سطح
تحصیالت پایینتر دارند ،در سطح معناداری پذیرفته میشود.
جدول  3بیانگر آن است که شاغلبودن یا نبودن رابطۀ معناداری با تعداد فرزندان قصدشده
و زندهبهدنیاآمده ندارد .همچنین در افرادی که منزلت شغلی باالتری دارند ،بهطور معناداری
قصد بیفرزندی و تکفرزندی بیشتر است .از اینرو فرضیۀ مبنی بر وجود رابطه میان منزلت
شغلی و تعداد فرزندان قصدشده و زندهبهدنیاآمده ،بر این اساس که مردان با منزلت شغلی
باالتر ،تعداد فرزندان قصدشده و زندهبهدنیاآمدۀ کمتری نسبت به مردان با منزلت شغلی پایینتر
دارند ،در سطح معناداری پذیرفته میشود.
جدول  3نشان می دهد با افزایش درآمد خانوار ،به درصد افرادی که قصد فرزندآوری
ندارند و هیچ فرزندی نداشته افزوده شده و درصد افرادی که فرزندان بیشتری دارند ،کاهش
یافته است؛ بنابراین فرضی ۀ مبنی بر وجود رابطه میان درآمد و تعداد فرزندان قصدشده و زنده
به دنیاآمده ،با توجه به اینکه افراد با سطح میزان درآمد باالتر خانوار ،تعداد فرزندان قصدشده
و زنده به دنیاآمدۀ کمتری نسبت به مردان با میزان درآمد پایینتر دارند ،در سطح معناداری
پذیرفته میشود.
مطابق جدول  ،3با افزایش پایگاه اقتصادی-اجتماعی والدین پاسخگویان درصد افرادی که
قصد فرزندآوری نداشته و هیچ فرزندی نداشتهاند ،باال رفته و درصد افرادی که فرزندان بیشتری
دارند و یا قصد داشتن فرزندان بیشتری دارند ،پایین آمده است .از اینرو فرضیۀ  3مبنی بر وجود
رابطۀ میان پایگاه اقتصادی-اجتماعی والدین و تعداد فرزندان قصدشده و زنده بهدنیاآمده ،بر این
اساس که مردانی که پایگاه اقتصادی-اجتماعی والدینشان باالتر است ،تعداد فرزندان قصدشده و
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زنده بهدنیاآمدۀ کمتری نسبت به مردانی دارند که پایگاه اقتصادی-اجتماعی والدینشان پایینتر
است ،در سطح معناداری پذیرفته میشود .جدول  4نتایج برازش مدل توزیع گود در تعداد
فرزندان قصدشده و زنده بهدنیاآمده با استفاده از متغیرهای پیشبین را نشان میدهد.
جدول  .۴نتایج برازش مدل توزیع گود تعداد فرزندان قصدشده و زنده بهدنیاآمده با استفاده از
متغیرهای پیشبین
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در جدول  4مقادیر  Sکمتر از  -2است و مدلها برازش قابلقبولی در تبیین متغیرهای
شمارشی کمپراکنش تعداد فرزندان قصدشده و تعداد فرزندان زندهبهدنیاآمده دارند .نتایج مربوط
به مدلهای چندمتغیره درمورد تعداد فرزندان قصدشده نشان میدهد با افزایش سن ،تعداد
فرزندان قصدشده در سطح معناداری ،افزایش و با باالرفتن تحصیالت ،منزلت شغلی ،درآمد
خانوار و پایگاه والدین ،تعداد فرزندان قصدشده در سطح معناداری کاهش یافته است .تعداد
فرزندان قصدشده بهترتیب متأثر از منزلت شغلی ،سن ،تحصیالت ،پایگاه و درآمد خانوار بوده
است .همچنین این جدول نشان میدهد تعداد فرزندان زندهبهدنیاآمده ،در سطح معناداری ،با
باالرفتن سن و با افزایش تحصیالت ،کاهش داشته و تأثیر سن بیشتر از تحصیالت بوده است.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1 Estimate
2 Std. Error
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نتیجهگیری
کاهش باروری در دهههای اخیر جهانی شده است و محققان در پی کشف عوامل مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مرتبط با تغییرات باروری در جوامع مختلف هستند .بر این
اساس ،تئوریهای باروری نیز برای تبیین الگوهای باروری مطرح شده است ،ولی این مطالعات
تقریباً فقط بر نقش زنان و الگوها و رفتارهای تولیدمثل آنها متمرکز شده و در روند کاهش
باروری ،به نقش و مشارکت مردان به ندرت توجه شده است .در ایران نیز غالباً مردان در
مطالعات باروری نادیده گرفته شدهاند و بیشتر مطالعات صورتگرفته در زمینۀ ویژگیهای
اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر باروری زنان بوده است .با توجه به خأل وجود مطالعهای در زمینۀ
تعیینکنندههای اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر الگوهای باروری ،این سؤال اساسی مطرح است که
تأثیر ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی مردان بر قصد و رفتار باروری در شهر تهران چگونه است.
دو رویکرد نظری در زمینۀ تأثیر ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی بر باروری مردان وجود
دارد .یک رویکرد اظهار میدارد که افزایش پایگاه اقتصادی-اجتماعی مردان به افزایش تعداد
فرزندان آنها منجر می شود .در این رویکرد فرض بر این است که مردان با سطح تحصیالت
باالتر به واسطۀ سرمایۀ انسانی انباشته ،سطح درآمد باالتر و چشمانداز بهتر شغلی ،شانس
بیشتری برای تأمین هزینههای خانواده با تعداد فرزندان بیشتر دارند .مطالعات در کشورهای
اروپای شمالی و کشورهای اسکاندیناوی نشان میدهد بین تحصیالت مردان و تعداد فرزندان
آنها رابطۀ مثبت وجود دارد و این رابطۀ مثبت در بیشتر موارد بهدلیل کاهش سن ازدواج مردان
و افزایش درآمد و امنیت شغلی آنها است .رویکرد نظری دیگر مدعی است که افزایش پایگاه
اقتصادی-اجتماعی مردان سبب کاهش تعداد فرزندان آنها میشود .افزایش سرمایۀ انسانی
مردان ممکن است موجب کاهش تقاضا برای فرزندآوری یا تغییر در ترجیحات فرزندآوری و
جایگزینی کیفیت به جای کمیت شود .براساس این رویکرد ،با افزایش درآمد معموالً بین کمیت
و کیفیت کودکان معامله رخ می دهد و والدین با درآمد باالتر احتماالً ترجیح میدهند از نظر
جنبههایی مانند تحصیل و رفاه کودکان ،فرزندان کمتر ،اما با کیفیت باالتری داشته باشند.
مطالعات اندکی در زمینۀ تعیینکنندههای باروری مردان در کشورهای غیراروپایی انجام شده
است و این مطالعات اثر منفی پایگاه اقتصادی-اجتماعی مردان را بر رفتار باروری آنها تأیید
میکند .در این تحقیق برای پیبردن به رابطۀ متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مردان و قصد و رفتار
باروری ۶1۹ ،نمونه مرد متأهل بررسی شدند .نتایج بیانگر آن است که میانگین تعداد فرزندان
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قصدشده  1/8۹و میانگین تعداد فرزندان زندهبهدنیاآمده  1/34است .فقط  3/8درصد از افراد
قصد دارند بدون فرزند بمانند و درصد زیادی ( 2۵/8درصد) قصد تکفرزندی دارند .بیشتر
افراد قصد دارند دو فرزند داشته باشند ( ۵2/۶درصد) و  18درصد قصد دارند سه یا چهار
فرزند داشته باشند 2۵/1 .درصد از افراد بدون فرزند و درصد باالیی ( 2۷/۶درصد) نیز
تکفرزند بودهاند 3۵/2 .درصد از افراد نمونه دو فرزند زندهبهدنیاآمده و فقط  12/1درصد از
ایشان سه فرزند زندهبهدنیاآمده و بیشتر داشتهاند .این یافته نشان میدهد تعداد فرزندان قصدشده
و تعداد فرزندان زندهبهدنیاآمده زیر سطح جانشینی است .مطالعات پیشین ما نیز نشاندهندۀ آن
است که بیشتر زنان و مردان در شهر تهران قصد دارند دو فرزند و بیشتر داشته باشند (مدیری و
رازقی نصرآباد .)13۹4 ،از اینرو شکاف میان تعداد فرزندان قصدشده و تعداد فرزندان
زندهبهدنیاآمده نیاز به بررسی دارد؛ اینکه چرا تعداد فرزندان قصدشده کمتر محقق شده است،
باید در اولویت مطالعات باروری قرار گیرد.
مردان با تحصیالت باالتر ،تعداد فرزندان قصدشده و زندهبهدنیاآمدۀ کمتری نسبت به مردان
با تحصیالت پایینتر دارند .این یافته همراستا با مطالعات اینگلهارت ( ،)1۹۹۹نلسون (،)2004
کورجین و کلیزینگ ( ،)2001کراودل ( ،)200۷گادفری و لویس ( )2018و متناقض با مطالعات
بکر ( ،)1۹۹3گودمن و کپلی ( ،)2010لپگارد و همکاران ( ،)2011میتینن و همکاران (،)201۵
تامسون و همکاران ( )2013است.
مردان با درآمد باالتر خانوار ،تعداد فرزندان قصدشده و زندهبهدنیاآمدۀ کمتری نسبت به
مردان با درآمد پایینتر دارند .این نتایج با پژوهش ریجکن و لیفبرور ( ،)200۹اسکات ()2004
مطابقت دارد و با مطالعات بکر ( ،)1۹۹3نیسون و همکاران ( )2018هاپکرافت ( ،)2014تراگکی
و باگاووس ( )2014متناقض است .بارتولد و همکاران ( )2012نیز نشان دادند ارتباط بین درآمد
و باروری در مردان یک رابطۀ مسطح تا کمی مثبت است.
مردانی که پایگاه اقتصادی-اجتماعی والدینشان باالتر است ،تعداد فرزندان قصدشده و
زندهبهدنیاآمدۀ کمتری نسبت به مردانی دارند که پایگاه اقتصادی-اجتماعی والدینشان پایینتر
است .این یافته با مطالعات پار ( )2012و ژانک ( )2011همسو است .تأثیر پایگاه اقتصادی-
اجتماعی والدین بر رفتار باروری مردان در مطالعۀ نیسن ( )2014نیز مطرح شده است.
نتایج مربوط به مدلهای چندمتغیره درمورد تعداد فرزندان قصدشده نشان میدهد با
باالرفتن سن ،تعداد فرزندان قصدشده در سطح معناداری افزایش و با باالرفتن تحصیالت،
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منزلت شغلی ،درآمد خانوار و پایگاه والدین ،تعداد فرزندان قصدشده در سطح معناداری کاهش
یافته است .تعداد فرزندان قصدشده بهترتیب متأثر از منزلت شغلی ،سن ،تحصیالت ،پایگاه و
درآمد خانوار بوده است .تعداد فرزندان زندهبهدنیاآمده نیز در سطح معناداری ،با باالرفتن سن
افزایش و با باالرفتن تحصیالت ،کاهش داشته و تأثیر سن بیشتر از تحصیالت بوده است.
چنانکه گفته شد ،مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته تأییدکنندۀ رویکرد نظری
است که معتقد است رابطۀ مثبت بین تعیینکنندههای اقتصادی-اجتماعی مردان و قصد و
رفتار باروری وجود دارد و معدود مطالعات انجام شده در کشورهای غیراروپایی بهویژه
درحال توسعه ،رویکرد نظری رابطۀ منفی بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی مردان و رفتار باروری
را تأیید می کند .آموزش و آگاهسازی عموم مردم جامعه از اینکه در جوامع توسعهیافته میان
ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی مردان و باروری رابطۀ مثبت وجود دارد ،بهمنظور افزایش
باروری می تواند در فرهنگسازی بهکار رود .رابطۀ مثبت میان پایگاه اقتصادی-اجتماعی
مردان با تعداد فرزندان در کشورهای توسعه یافته و رابطۀ منفی میان پایگاه اقتصادی-اجتماعی
مردان با تعداد فرزندان در مطالعۀ حاضر می تواند چند توصیۀ سیاستی به دنبال داشته باشد و
الزم است به برخی نکات نگاه دقیق تری داشت .با توجه به آنچه گفتیم ،در کشورهای
توسعه یافته مردان با پایگاه اقتصادی -اجتماعی باال فرزندان بیشتری دارند ،اما یافتههای این
مطالعه بیانگر آن است که در جامعۀ ما این رابطه منفی است که می تواند نشاندهندۀ
پایین بودن ارزش فرزندآوری در اقشار اقتصادی -اجتماعی باالی جامعه باشد .بوید و
ریچرسون ( ) 1۹8۵در نظریۀ تحول فرهنگی در مبحث سوگیری پرستیژ بیان میکنند که
باروری پایین در افراد با پایگاه و پرستیژ باال می تواند به گسترش باروری پایین در یک جامعه
منجر شود؛ زیرا معموالً افراد در پایگاه پایین تر از رفتار افراد در پایگاه باال تقلید میکنند و این
تقلید در باروری می تواند به باروری پایین همه اقشار جامعه بینجامد .برمبنای این نظریه
می توان انتظار داشت که با پایین بودن سطح باروری در افراد با پایگاه اقتصادی-اجتماعی باال،
الگوی باروری آن ها در کشور بیش ازپیش مورد پذیرش اقشار دیگر قرار بگیرد و باروری در
سطوح پایین گسترش بیشتری داشته باشد .اگرچه افراد با پایگاه اقتصادی-اجتماعی باال درصد
چشم گیری از جامعه را تشکیل نمی دهند ،به سبب تأثیرگذاری باال باید به این طیف از جامعه
نگاه جدی تری داشت .این نتایج نشان می دهد بخشی از باروری پایین ،معطوف به موانع
اقتصادی نیست .از این رو باید به دیگر متغیرهای اثرگذار از جمله نگرشهای فرهنگی،
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اجتماعی و سیاسی در اقشار باالی جامعه توجه کرد و در راستای افزایش فرزندآوری زمینۀ
مناسب را فراهم آورد .همچنین اشاعۀ این یافته که در کشورهای توسعه یافته میان پایگاه
اقتصادی -اجتماعی مردان با تعداد فرزندان رابطۀ مثبت وجود دارد ،میتواند مشوقی برای
اقشار باال در الگوگ یری از ایشان باشد .از طرف دیگر ،مشوق های مالی مؤثر در طبقات
اقتصادی -اجتماعی پایین می تواند کارکرد مثبتی در راستای افزایش فرزندآوری داشته باشد.
به طور کلی می توان گفت اجرای بسته های سیاستی با ابعاد مختلف فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی که در آن اقشار مختلف با دیدگاه ها و پایگاه اقتصادی -اجتماعی متفاوت و متنوع
لحاظ شده باشند ،ضروری به نظر می رسد و در راستای افزایش فرزندآوری کارآمد خواهد
بود .در حوزۀ مطالعاتی بررسی نسلی تأثیر متغیرهای اقتصادی -اجتماعی مردان بر رفتار
باروری پیشنهاد میشود.
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