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 مقدمه
تولد،مرگوهايانسانيدربرگیرندۀفرايندهايياستکهوقايعتحلیلتغییراتاندازهجمعیت

1مهاجرتبدنبالدارند)هايند 4114، مؤلفه11: باروريپايینيکياز انتقالبه هايکلیدي(.

که ايران دارد. گوناگوني اقتصادي اجتماعي پیامدهاي که است جهان در جمعیتي تغییرات

مي استنشان پايین باروري با توسعه حال ويژگيکشوريدر ديگر پايین باروري که دهد

دارايباروريزيرسطحجايگزينيامروزهنصف خاصجوامعغربينیست.ازآنجاکهمناطقِ

شاملمي را اينجمعیتجهان از ميشوند، امروزه باروريپايینرا پديدهرو ايجهانيتوان

)باستن 4دانست همکاران، 4112و اجتماعي،5: تغییرات با ترديد بدون باروري کاهش .)

وفرهنگيمرتبطاست.اماماهیتوترکیبخاصهريکازاينعواملازاقتصادي،سیاسي

جامعهجامعه متفاوتاست)ردايبه 2ايديگر همکاران باروريدر1777و کاهشسريع .)

هاياجتماعيوجمعیتيصورتگرفتهايراندرتماممناطقجغرافیاييوبرايهمهزيرگروه

عنوانهمگراييرفتارباروريازآنياد1211شوازياستکهدربرخيمطالعات)عباسي با )

مختلف ابعاد در استکه تحوالتيبوده ايرانمتناسببا باروريدر فرايندگذار است. شده

اقتصاديواجتماعيوفرهنگيبهوقوعپیوستهوبهتغییراتيدرايستارهايمرتبطباازدواجو

ايده نهايت در و رآلفرزندآوري و )عباسيها است شده منجر باروري وفتارهاي شوازي

 (.1271همکاران

استطوريايرانتغییراتجمعیتيگسترده تجربهنموده کهحتيدربرخيمورددرايرا

وکاهشباروريدردهه1231سطحدنیاکمنظیربودهاست.نرخرشدجمعیتايراندردهه

شماآورد.کاهشباروريیتيايرانوحتيدنیابههايجمعتوانازمهمترينتجربهرامي1271

ازنظرشدتوسرعتِکاهش،قابلتوجهاست.مطالعاتدراينزمینه1271درايراندردهه

شوازيو؛عباسي77:1274چاوشيشوازيوحسیني؛عباسي1273چاوشيوهمکاران)حسیني

عباسي1274صالحيخواجه حسیني؛ 1271چاوشيشوازيو عسکريعباسي؛ ندوشنشوازيو

اندکهمیزان(نشانداده4117شوازيوهمکاران؛عباسي4117شوازيوهمکاران؛عباسي1212
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فرزند5.5فرزندبه3.7کهازکاهشمستمرداشتهاستطوري1232باروريکلکشورازسال

 سال 1237در سال در 1275و براساسپیم4.1به برآوردها است. ورسیده ايشجمعیّت

 دوره1277سالمتسال باروريکلدر میزان که داده نزديکسطح1277-77ينشان به

سرانجامباروريدرسال4.43جانشینييعنيحدود به1215فرزندبرايهرزنرسیدهبود.

سطحباروريبه1271فرزندبرايهرزنرسید.درسال1.7زيرسطحجانشینييعنيحدود

1275سالهمنتهيبه5رودکهدرانتظارمي1275وبراساسنتايجاولیهسرشماري1.1حدود

فرزندرسیدهباشديعنيبهاحتمالقويافزايشينسبتاًپايیندرسطح4سطحباروريبهحدود

بارورياتفاقافتادهاست.باوجوداين،نقاطشهريوروستاييکشورکماکانازسطحباروري

به3.5ازرقم1271تا1235رخوردارند.بارورينقاطروستاييکشورازسرشماريمتفاوتيب

فرزندبرايهر1.35به2.7فرزندودرمقابلبارورينقاطشهريکشوردردورهفوقاز4.17

موازات به کاهشچشمگیري هرچند کشور روستايي باروري يعني است کاهشداشته زن

سالبارورينقاطشهريتجربهنم تا استاما 1.5سطحباروريروستاييبیشاز1271وده

واحدازسطحباروريشهريباالتربودهاست.

راسل و گیرارد انتظاراتتئوريک)براينمونه، و شده براساسمطالعاتانجام چه 1اگر

یدآلازباروريواقعيباالتراستامابهروشنيتأي(سطحباروريايده41114؛بونگارت1714

بینيکنندۀمهمباروريدرآيندهخواهدبود.شدهاستکهتمايالتافراددربارۀباروري،پیش

حاملگي از جلوگیري پیشگیريمدرن، وسايل که آسانجايي برايزوجین را ناخواسته هاي

کند،ترجیحاتباروريتعیینکنندۀکلیديرفتارتولیدمثلوروندهايباروريهستند)باستنمي

اندکهتمايالتباروري(.همچنیندراينخصوص،مطالعاتنشانداده41:4112مکارن،وه

محیط خیلي پیشدر بینيها، پیشگیري وسايل از استفاده براي مفیدي تحلیلکنندۀ است.

داللتکنندهتعیین کاراييهايباروري، ارزيابي سازيو پیاده طراحي، هايسیاستيمهميدر

تنظیمسیاست داشت)وايثرزهاي خواهد توسعه حال در کشورهاي در از41172خانواده .)

توجهمحققانرويدرسالاين کاهشباروريوسالخوردگيروزافزونجمعیت، هاياخیربا

(.1271نصرآبادومیرزاييجمعیتيبهسمتنیاتوترجیحاتباروريبیشترشدهاست)رازقي
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گزارانهاياخیر،امروزهاکثرمسئولینوسیاستدردههباتوجهبهکاهشباروريدرايران

اند،چراکهنگرانباروريکمترازسطحجايگزينيوکشوربهبحثمسائلجمعیتيواردشده

1257روهستند.ازسوييتوسعهروستاييکهبعدازانقالبهايپیشتداوماينکاهشدرسال

 روستايي مناطق شرايط بهبود به شد کاهشنابرابريشروع ازو قبل که شهري روستا هاي

شرايط توسعه و احیاء منظور به سازندگي جهاد انقالب، از بعد انجامید. بود، زياد انقالب

1275اقتصادي،اجتماعيوفرهنگيدرمناطقروستاييومناطقمحروم،شروعبهکارنمود.در

خدماتبهداشتياو اکثريتاجتماعاتروستاييبه )ديگر کشي)75لیه آبلوله 13درصد(

برق) )75درصد( تلويزيون )31.5درصد( راديو و کردند.11درصد( دسترسيپیدا درصد(

تسهیلايموفقیتبرنامهچنینفرايندهايتوسعه درمناطقروستاييرا هايبهداشتيخصوصاً

(.127:4115شوازيوهمکاران،نمود)عباسي

ازسوييتغییراتفوقازعواملتأ ثیرگذاربرتغییراتجمعیتيدرروستاهايايراناست.

هايجمعیتيامروزايرانمغفولماندهاينرسديکيازموضوعاتيکهدربحثنظرميديگر،به

نقاطروستاييزندگيمي21استکههنوزحدود در شککنندکهبيدرصدجمعیتکشور

متفاو اجتماعي بسترهاياقتصاديو علميشرايطو و مطالعاتجداگانه و دارند شهر با تي

هايجمعیتيمناسبيرادردستورکارقرارداد.يکسانطلبدتابتوانسیاستخاصخودرامي

وپیچیدننسخهشمردنويژگي علميهايشهروروستا نگاه از دور اييکسانبرايآندو،

استوبهاحتمالزيادموفقیتيدرپينخواهدداشت.

فرزندبه3.7همسوباتغییراتکشورياز1271تا1231روريدراستانفارسدردورهبا

اينسبتاًجامعکهمناطقروستايياستانفارسرادرفرزندکاهشداشتهاست.خألمطالعه1.7

پژوهشپیش در مطالعهحاضراست. ازمهمترينداليلانجام استکهبرگیرد روتالششده

لدربینزناندارايهمسرساکننقاطروستايياستانفارسبررسيشودتاشايدآباروريايده

درمجموعپرسش ترسیمنمود. باروريجمعیتروستاييکشوررا هاييکهبتوانمسیرآيندۀ

آن به پاسخ دنبال به مطالعه مياين ها است: اين ايده1باشد باروري سطح زنان. بین در آل

 است؟ چگونه مي4روستايي سهمي چه با و عواملي چه ايده. باروري اندازه زنانتواند آل

هايدوپرسشفوق،بهترينسیاستجمعیتيکه.باتوجهبهپاسخ2روستاييراتبییننمايد؟و

توانبرايمناطقروستاييپیشنهادداد،چیست؟مي
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 های نظری و تجربی تحقیقزمینه
"نظريهانتقالجمعیتي"کاهشجهانيباروريتوسطهاياساسيبرايتبیینيکيازچارچوب

وبعداًدرآمريکاتوسطنوتشتاينو1فراهمشدهاست.اينتئوريدرفرانسهابتداتوسطالندري

و1725ديويسدر اروپا برايتبیینرشدبااليجمعیتدر ابتدا نظريهمذکور توسعهيافت.

(.نظريهانتقالجمعیتي41114رگرفتهشد)اوجاکاخصوصاًدربريتانیاطيانقالبصنعتيبهکا

اززمانطرحاولیهدائماًموردنقدواصالحقرارگرفتهاست،وبهتغییرازباروريومرگومیر

باالبهثباتدرسطوحپايینمرگومیروباروريپايیندرحدودسطحجايگزينياشارهدارد.با

دهدگزينيهمقبلوهمبعدازانتشارايننظريهنشانمياينحال،وجودباروريزيرسطحجاي

کميبرايزمینهکهحرف باروريپايیندارد)باستنوهمکارانهاينسبتاً در4112هايبا .)

هاياقتصادي،پارادايمتبیینيغالبدرمطالعاتباروريبودندکهازايديگراززمان،مدلدوره

بکر2کارهايلیبنشتاين در2و دهۀ 1751اواخر اوايلدهۀ اينمدل1731و هاشروعشدند.

اتفاقمي کنشهدفمند و تصمیمآگاهانه نتیجۀ باروريدر اينفرضبودندکه افتدمبتنيبر

کالدول17775)رابینسون نسلي ثروتبین جريان تئوري بین1773)3(. را مستقیمي رابطه )

ويبراينباوراستکهدرجوامعازهرنوعوباهرشود.ساختارخانوادهوباروريمتصورمي

(.ازنظرديويسو17737دکاايکهباشندرفتارباروريرفتاريعقالنياست)ونسطحتوسعه

باروريسنازدواجمي1بلیک بر عواملمؤثر پوتريکياز تمايل (.41117باشد)بونگارتو

توسطاسترلیناستفاده1775کهدر"وتقاضامدلعرضه"تواندتوسطبرايفرزندبیشترمي

(درنظريهخودسطحبارورييکجامعهرااز1715شد،توضیحدادهشود.بطورکلياسترلین)

براساسزمینه شکلميهايفرهنگيوخانوادگيآنانتخابزوجینکه متأثرميها داند.گیرد

زماني1741است.ايننظريهدردهه11اعهتئوريديگريکهدراينزمینهکاربردداردنظريهاش
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کهوزارتکشاورزيآمريکادرتالشبودتاکشاورزانرابهاتخاذمواديمانندکود،سمومدفع

برمي کُند تشويق پذيرشآفات و باروري تغییرات مطالعه براي مفهوم اين ادامه در گردد.

(.41111لند)کله هايتنظیمخانوادهبهکارگرفتهشدبرنامه

طريقازايدهجديديکآنطريقازکهفرآينديتعريفشدهعنوانبهسنتيطوربهاشاعه

باشدنظاميکاعضايمیاندروزمانطولدرهاکانالازايمجموعه شده اجتماعيبرقرار

کاهشباروريدرنتیجهافزايششیوعنگرشورفتارهايي17754)راجرز طبقاينتئوري، .)

نداشتهاستکه وجود يا و بوده نادر اينبسیار پیشاز جامعه آندر افزايششیوع ازو ها

نگرش اين گسترش بخشپیامدهاي به جمعیت از بخشي از رفتارها و استها ديگر هاي

(.همچنینبراساسنظريهگذاردومجمعیتي،بیشترتغییراترخدادهدرنیات41112)کاسترلین

ا رفتارهايباروري سطحجايگزينيتوسطتغییراتنگرشيوو باروريزير سطوح در فراد

ارزشيقابلتوضیحاست.بهبیانيديگرتغییراتاتفاقافتادهدرسطحجامعههمچونتضعیف

ارزش بيانتظاراتو فرزندانهايجامعه، کاهشتعداد تغییراتيهمانند بازارکار، اطمینانيدر

هاياخیر(.باتوجهبهاينکهروندباروريدردهه1773دکا)ونآلرابهدنبالداشتهاستايده

هاييکهقابلیتتبیینعنوانيکيازتئوريتوانازتئورياشاعهبهدرايرانهمگرابودهاستمي

دهد.يکينوعمياينتغییراتراداشتهباشدنامبرد.درقالبتئورياشاعهدونوعنوآوريرخ

(.ازآنجاکهازآنجاکهمناطقNRCP 2001ونگرشي)ايگرينوآوريايدهآوريرفتاريودي

وکاهشباروريراتجربهکردهاند،بهاندروستاييايرانتجربههماننديبامناطقشهريداشته

ونگرشيرخدادهاست.ايرسدکهاشاعههمدرزمینهرفتاريوهمدرزمینهايدهمينظر

تغی کاهشبارورينتیجهانتشارتکنیکدرارتباطبا کنترلتولددرهمههايیراترفتاري،

گسترشخانه باهايمناطقکشوراست. اينموضوع مبیناينموضوعاست. فعال، بهداشتِ

در بودنشرايطساختاريدسترسيهماهنگاست. يعنيفراهم انزليکول پیشفرضسوم

بحثاساسيايناستکهتغییراتدرايیراتايدهبازگشتبهاصلدومتئورياشاعهيعنيتغی

کتاب در کالدول آنچنانکه است؛ باروريبوده تغییر عاملمهميدر ارزشها نگرشو دانش،

                                                           
1 Cleland 

2 Rogers 

3 Casterline 
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غربيهايبهقدرتغیرقابلانکارنشرايده"يکاهشباروريتئور"خودتحتعنوان1714

نظربنابرکند.اگرچهميجمعياشارههايمرتبطبازندگيخانوادگي،ازطريقمدارسورسانه

خانوادهيمادطيشرادريساختارراتییتغباهمراهراتییتغنياکالدول وييروستاهاي

دهدکهمياينتغییراتبهخوبينشاناست.ييروستاهايخانوادهدرثروتانيجرهاينهيهز

(مشهودنیست.cultural lag)درزمینهرفتارهايباروريمفهومجامعهشناختيتاخرفرهنگي

تغییراتايده با همايبهعبارتديگرتغییراتتکنولوژيکورفتاريدرزمینهباروريهمراه

قابل بودهاستواينموضوعبهخوبيدرمتناجتماعيموردبحثاينمقالهيعنيروستاها

وجوددرجامعهسیالو(مsocial Dynamicsاجتماعي)هايمشاهدهاست.عالوهبراينپويايي

بيطبقهايراندرشتابدادنبهاينتغییراتبههمراهتغییراتانگیزشيدربرانگیختنافرادبه

داشتنفرزنددرشرايطمعاصرجامعهايرانغیرقابلانکاراست.درادامهبرخيازمطالعاتيکه

روارزيابيخواهندشد.اندمروالزنانپرداختهمستقیمياغیرمستقیمبهباروريايده

(نتیجهگرفتهشدهاستکهتعداد1771وهمکاران1ايدربینزنانکويتي)شاهدرمطالعه

ايديگردراينزمینه)هاجوونوفرزنداست.درمطالعه5.2فرزنداندلخواهزنانکويتيبرابر

هابرداشتندوفرزندييآلوتمايلغالبآمريکا(نشاندادهشدهاستکهايده41154مورگان

)مک بولیوي در يکمطالعه در دارد. باروري41172نامداللت میزان که شد گرفته نتیجه )

يکپژوهشدرفرزندمي4.3و4.7ترتیببرابرخواستهبرايزنانبوميوغیربوميبه باشد.

-فرزندانبیشتريمي(نشاندادهاستزنانيکه17772ليوهمکاران)پیب بینزنانگواتمااليي

-تروتحصیلکردهخواهند،جوانخواهنداحتماالًدرمقايسهباآنانيکهديگرفرزنداضافينمي

(نشاندادهاستکهزنانيکهدراواسطدهه41135اينیزدراسپانیا)آدسراترهستند.مطالعه

شانالکمترازباروريايدهشوندتمايلدارندباروريخودرابیستسالگيبابیکاريروبرومي

7؛کرينفلدوکونیتزکا41113هاييديگردرهمینزمینه)رايوهمکارانتحققبخشند.پژوهش

                                                           
1 Shah 

2 Hagewen and Morgan 

3 McNamee 

4 Pebley and et al 

5 Adsera 
 Ray and et al6

7 Kreyenfeld, & Konietzka 
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؛17712؛کوچرانوهمکاران17772؛آنگرومولینا41174؛لم4111وهمکاران1؛هايالند4111

نشانداده17715تامسونوهمکاران هردويوالدين،اندکهمتغیرهاييمانندبز( رگشدنبا

خواهروبرادربیشترداشتن،مالکیتزمیندرروستاها،اشتغال،تحصیالتواختالفاتزناشويي

(نشانداده41113ها)ديوواسوفالاثرگذاراست.نتايجبرخيپژوهشبراندازهباروريايده

هايمهمتحققکنندهازتعییناستکهفرصتفرزندآوريکهبازماناولینتولددرارتباطاست

بهتعويقميباروريايده اندازندکمتراحتمالداردالاست.آنهاييکهتولدفرزنداولخودرا

ايده اندازه به بتوانند استوتکه و اسکات يابند. دست خود نظر مورد خانوادۀ 7مورگانآل

سنوتحصیالتاثرمستقیمي(درمطالعهخوددريافتندکهمتغیرهايوضعیتاشتغال،1712)

آلنداردبلکهازطريقاثرگذاريبرجهتگیريهايجنسیتيوهزينۀتصورشدهبرباروريايده

گذارند.آلاثرميداشتنفرزندبرباروريايده

وايپ نشانداده41171شواهدتجربي)چنو ايده( هنگکنگبهاندکه آلباروريدر

استبهکمترازسطحجايگزينيرسید دوفرزندي"آلعبارتيايدهه درحالاُفول"خانواده

تعیین استکه همچنیناينمطالعهنشانداده بینهايايدهکنندهاست. آلپايینباروريدر

بارتبه براينمونهرضايتاززندگيزناشوييودرآمدخانوار هايتولدنیزمتفاوتاست.

تودرمقابلبرايمثال،نابرابريجنسیتيدرتقسیمکارتمايلبهداشتنيکفرزندرابطهمثب

)بالک مطالعاتي دارد. منفي اثر زنان بین در فرزند سه داشتن به تمايل بر و41117خانه

کهبهبررسيرفتارباروريزنانروستاييپرداخته177311خلیفا اندکهوضعیتنشانداده(

ايدارد.باروريزنانروستاييتأثیرقابلمالحظههايزنانوخصوصاًتحصیالتآنهابرکنش

؛1272؛محموديانومحمودياني1272؛دراهکي411711مطالعاتدرايران)لطفيوهمکاران

                                                           
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 

 Lotfi11
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اندکهافرادعمدتاًتعداد(نیزنشانداده1211شوازيوهمکاران؛عباسي1272حسینيوبگي

آلدارنديعنيالگويغالبباروريايدهعالمميآلخودافرزندرابعنوانتعدادفرزندايده4

اندکه(نیزنشانداده1272درايراندوفرزنداست.مطالعاتيديگر)محموديانيوهمکاران

باروريايده حدود روستاييمشخصاً زنان شهري4.1ال زنان با مقايسه در استو فرزند

(کهدراواخردهه1711وهمکاران1)گودآلباالتريدارند.ازمعدودمطالعاتيباروريايده

بهشکلتطبیقيدريکشهروسهروستادرشمالغربايرانانجامشدبهايننتیجه1251

اجتماعيآنها-انجامیدکهتفاوتباروريزنانشهريوروستاييبهطبقهووضعیتاقتصادي

؛1272موديانيوهمکاران؛مح1272،دراهکي4111گردد.شواهدتجربيديگر)کیانيبرمي

اکابريوهمکاران1274طباطباييومهريقاضي منصوريانوخوشنويس1217؛ ؛1215؛

عباسي همکاران و داده1212شوازي نشان هزينه( خانواده، درآمد که اقتصادياند هاي

متغیرهاي مهمترين از سن و زنان استقالل اشتغال، وضعیت تحصیالت، سطح فرزندان،

آلوتمايالتفرزندآوريزناناست.ارزيابيمطالعاتپیشینازآنیرگذاربرباروريايدهتأث

حکايتداردکهمطالعاتصورتگرفتهعمدتاًدرنقاطشهريانجامشدهاستوزنانمناطق

اند.درمطالعهحاضرتالششدهاستکهباهايتجربيواردشدهروستاييکمتردرپژوهش

نسبتنمونه ايدهاي باروري فارس، استان روستايي مناطق از توجه قابل روستايياً زنان آل

تربررسيوتحلیلشود.دقیق

 روش تحقیق
دربهرهبردهاست.جامعهآماريپیمايشيازروشبودهکهمقطعي-اينمطالعهازنوعتوصیفي

سال15-27زنانمتأهلمطالعهنيا مناطقروستايياستانفارسدر براي1272ساله است.

هاازابزارپرسشنامهساختيافتهاستفادهشدهاست.براياينمنظورابتداازهرگردآوريداده

شهرستانيکنفرازمتخصصانبهداشتخانوادهانتخابوموردآموزشقرارگرفتودرادامه

مي آموزش را شهرستان آن پرسشگران ساير نیز ديده آموزش متخصص روشآن داد.

خوشهنمونه و بندي طبقه از ترکیبي حاضر تحقیق در اطالعاتگیري به توجه با است. اي

هرشهرستانبهعنوانيکطبقه،سپسدرطبقاتمختلف)هرشهرستان(مناطق موجودابتدا

                                                           
 Good1
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روستاييبهعنوانخوشهدرنظرگرفتهشدهوحجمنمونهموردنیازدرهرشهرستانبراساس

اساسجمعیتروستاييآ بر و ادامه در است. حجممشخصشده متناسببا نشهرستانو

لیستروستاهاکهدرواحدآمارمرکزبهداشتهرشهرستانموجودبودومتناسبباحجمهر

) موجود11خوشه روستاهاي بین از تصادفي بصورت را نیاز مورد روستاهاي تعداد نفر(

 روستاي مرکز به آخر مرحله در شد. نمونهانتخاب بصورت و رفته شده گیريانتخاب

انتخابوتارسیدنبهحجمهرخوشهاينکارادامه5سیستماتیکازبینهر دربيکيرا

ايکهنابارورنبوده،باساله15-27نفرواردنمونهشدند.زنانمتاهل1427يافتودرمجموع

داشتهباشندمعیارهايورودبههمسرخودمتارکهنکردهونیزجهتشرکتدرمطالعهرضايت

پايینبودنسطحسوادبرخياززنانروستاييدربرخيموارد توجهبا با مطالعهحاضربود.

هابامشارکتپرسشگروپاسخگوتکمیلشدهاست.پرسشنامه

 هایافته

17سالاز22دهدکهسنزنانروستاييموردمطالعهبامیانگینحدودهانشانميتحلیلداده

سالو21سالمتغیربودهودرمقابلمیانگینسنمردانياهمانشوهرانبرابرباحدود51تا

11دهدکهسنزناندراولینازدواجازهاهچنیننشانمينوساندارد.يافته11تا17دردامنه

سالاست.42سالمتغیربودهومیانگینبدستآمدهنیزحدود24تا

 اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه استان فارس-های جمعیتی. ویژگی1جدول

 درصد معتبر فراوانی تعداد ازدواج

71.21443 یكبار

1.341 بیش از یكبار

111.11423 کل

 -1 داده گمشده

- 1427 کل

 درصد معتبر فراوانی قومیت

52.1312 فارس

15.4171 لُر

12.1115 عرب
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 اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه استان فارس-های جمعیتیژگی. وی1دولادامه ج

 درصد معتبر فراوانی تعداد ازدواج

15.1111 تُرک

1.11 سایر

111.11427 کل

 درصد معتبر فراوانی مذهب

12.31122 شیعه

13.2412 سنی

111.11427 کل

 جدول مي1همانطوريکه نشان بیشاز م71دهد زنان تنهادرصد و بررسييکبار ورد

ازدواجنموده4حدود يکبار بیشاز حدوددرصدآنها قومیت55اند. درصدنمونهمتعلقبه

برابرند.حدود درصدزناناهل12فارسبودهوزنانمتعلقبهقومیتلُر،عربوتُرکنسبتاً

درجدول13تشیعوحدود غليزنانش-وضعیتتحصیلي4درصدنیزاهلتسننهستند.

روستاييپیمايششدهساکناستانفارسونیزدرآدمدخانوارآنهابررسيوارائهشدهاست.

بیشتريننسبتدرصدزنانروستاييبي5کندکهتنهاحدودهاازآنحکايتمييافته سوادند.

 حدود مقابلتنها در و دارايسطحتحصیليابتداييبوده مطالعه مورد زنا11زنان ندرصد

 برايمردانحدود مشابه درصد که ديپلمدارند از باالتر 1روستاييتحصیالتدانشگاهييا

 درصداست.
 شغلی زنان و درآمد خانوارهای روستایی مورد مطالعه استان فارس -های تحصیلی. ویژگی2جدول 

 سطح تحصیالت
 شوهران زنان

 درصد معتبر فراوانی درصد معتبر فراوانی

2.2212.357 بی سواد

42.421125.3222 ابتدایی

25.122744.5411 راهنمایی

11.41277.3117 دبیرستان

17.744211.1443 دیپلم

4.5214.521 کاردانی
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 شغلی زنان و درآمد خانوارهای روستایی مورد مطالعه استان فارس -های تحصیلی. ویژگی2دول ادامه ج

 سطح تحصیالت
 نشوهرا زنان

 درصد معتبر فراوانی درصد معتبر فراوانی

5.2337.117 کارشناسی

1.311.42 کارشناسی ارشد و باالتر

111.11423111.11423 کل

-1-1 داده گمشده

-1427-1427 کل

 وضعیت اشتغال
 شوهران زنان

 درصد فراوانی درصد فراوانی

72.711122.127 شاغل

5.13273.41411 بیكار

111.11427111.11427 کل

درصد معتبرفراوانی درآمد خانوار

24.1541 هزار 066کمتر از 

23.1223 میلیون 1تا  066

11.7125 میلیون 1.1تا  1

4.125 میلیون 2تا  1.1

1.111 میلیون 2.1تا  2

1.37 میلیون 3تا  2.1

1.22 میلیون 3بیش از 

5.337 بدون درآمد

1111422 کل

-12 داده گمشده

-1427 کل

درصدزنانروستايي2آيدکهتنهاحدودهاچنینبرميازنظروضعیتاشتغالنیزازداده

بوده وسايرزنانبیکار شاغلبوده پیمايششده مقابلحدود درصدهمسرانيا75اندودر
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اند.لذاطبقانتظارشکافحاضرشاغلبودهشوهرانزنانروستاييمطالعهشدهدرزمانتحقیق

دهدکهحدوداشتغالزنانومرداندراينجامعهنیزباالست.تحلیلدرآمدخانوارهانشانمي

درصدنیزفاقد3میلیونتوماندرآمددارندوحدود1درصدخانوارهايروستاييکمتراز77

هايدولتيجزدرآمدتحقیقحاضرمبلغيارانههرگونهدرآمدند.البتهالزمبهتوضیحاستکهدر

حسابنیامدهاست.خانوارهابه

 . تاریخچه باروری زنان روستایی مورد مطالعۀ استان فارس3جدول 
 درصد تجمعی درصد معتبر فراوانی تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده

1.71.7111 6
22.145.1212 1
37.225.2221 2
17.217.7442 3
75.71.2115 4
71.34.125 1
77.11.213 0
77.71.11 7
111.11.11 8

-111.11423 کل
--1 داده گمشده

--1427 کل
 درصد معتبر فراوانی های عمدیتعداد سقط

71.5177 6
1.317 1
1.74 2

111.1441 کل
-1147 داده گمشده

-1427 کل
 درصد معتبر فراوانی زاییتجربه مرده

2.121 بله
73.71413 خیر
111.11422 کل

-2 داده گمشده
-1427 کل
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هايمرتبطباتاريخچۀباروريزنانروستاييپیمايششدهبرخيازويژگي2درجدول

دهدکهزنانروستايياستانفارستازماندراستانفارسگزارششدهاست.نتايجنشانمي

بيپیمايشح از اضر تعداد نموده1فرزنديتا تجربه را آمده بدينا زنده میانگینفرزند اند.

 با يافته4.13باروريزنانروستايياستانفارسبرابر تنهااست. که آنحکايتدارد از ها

فرزند4تا1درصدزنانروستاييبین31اند.بیشازدرصدنمونهفاقدفرزندبوده7حدود

آورد هبدنیا از بیش رقم با فرزندي دو الگوي و مي25اند را غالبدرصد الگوي توان

 حدود روستايياستانفارسدانست. جامعۀ 11فرزندآوريدر مطالعه 2درصدزنانمورد

قابلتوجهياستونیزحدودفرزندبدنیاآورده درصداززنانروستايي11اندکهرقمنسبتاً

داشته2 باالتر انفرزندو بیشاز ندارند.71د. هیچگونهسقطعمديرا درصدزنانتجربه

زايييافرزندمردهبدنیاآوردنرادارنددرصدزنانروستاييموردمطالعهتجربهمرده2حدود

کهرقمنسبتاًپايینياست.

 های باروری زنان روستاییِ مورد مطالعه استان فارسآل. ایده4جدول 

ن در زمان آل فرزنداتعداد ایده

 تحقیق
 درصد معتبر فراوانی

آل تعداد ایده

فرزندان در اوایل 

 ازدواج

 فراوانی
درصد 

 معتبر

5.453فرزند12.127 فرزند 1

22.7275فرزند421.1271 فرزند 2

17.4417فرزند222.1214 فرزند 3

17.7412فرزند217.1427 فرزند 4

2.122زندوبیشترفر52.325 فرزند و بیشتر 1

3.133دانمنمي1.53 دانمنمی

1.11 هیچكدام
بهاينموضوعفکر

نکردهبودم
11.5112

1.11ساير111.11423 کل

111.11173کل-1 داده گمشده

-1427 کل
-171گمشده

-1427کل
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ق الِ اوایل ازدواج تا زمان تحقیتحقق یا عدم تحقق باروری ایده

 حاضر/دالیل
 درصد فراوانی

27.5211 امآل خود را بدنیا آوردهبله/ من تمام فرزندان ایده

11.2117 امآل خود فرزند بدنیا آوردهبله/ من بیشتر از ایده

3.537 خیر/ بدلیل مشكالت سالمتی خودم محقق نشد

1.22 خیر/ بدلیل مشكالت سالمتی شوهرم محقق نشد

1.77 ل با شوهر و عدم موافقت ایشان محقق نشدخیر/ بدلیل مشك

11.1114 خیر/ بدلیل مشكل مالی محقق نشد

1.44 خیر/ بدلیل اشتغال خودم محقق نشد

1.513 خیر/ بدلیل مشكالت تهیه مسكن مناسب محقق نشد

2.222 خیر/ نبود زمان مناسب برای فرندآوری مانع تحقق شد

4.347 خودم باعث عدم تحقق شدهای خیر/ تغییر در اولویت

42.1423 خیر/ اما در ادامه فرزند یا فرزندانی دیگر بدنیا خواهم آورد

1.44 سایر

111.11122 کل

-412 گمشده

-1427 کل

هايباروريزنانروستايياستانفارسدرزمانتحقیقوآلبهتوصیفايده2درجدول

 زمانتحقیقحاضرعدمتحققباروريايدهاوايلازدواجونیزتحققويا آلاوايلازدواجتا

يافته است. نشانميپرداختهشده درصدزنانموردبررسيداشتندوفرزندرا21دهدکهها

معرفينمودهباروريايده سايرتعدادآلخود با مقايسه انديعنيدوفرزندبیشتريننسبتدر

آلفرزنداندرصدنیزسهفرزندراتعدادايده22ست.حدودفرزندانرابهخوداختصاصدادها

-فرزندرابه2تا4درصدزنانروستايياستانفارسداشتن72اند.بنابراينبیشازاظهارنموده

هاگويايآناستکهبیشازآورند.يافتهآلفرزندآوريبرايخودبهشمارميعنوانتعدادايده

ايدهدرصدزناندراوايلا5 اندکهدرطولزمانوتادانستهآلميزدواجتعداديکفرزندرا

توانادعانمودکهدرصدرسیدهاستيعنيمي2زمانتحقیقحاضرنسبتمذکوربهکمتراز

نبايدنگراناينموضوعآلتکفرزنديجايگاهيدرايده هايباروريزنانروستايينداردلذا
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)بي تکفرزندي( دغدغهفرزنديو بعنوان نبايد مذکور موضوع حاضر حال در اينکه و بود

آلفرزنداندراوايلازدواجونیزجمعیتيکشورمطرحشود.الزمبهتوضیحاستکهتعدادايده

سالوبیشتر45آلفقطاززنانيپرسششدهاستکهتحققياعدمتحققتعدادفرزندانايده

تردرزمانتحقیقهنوزدراوايلازدواجقراردارندکهزنانجواناندزيرااستداللاينبودداشته

هايگمشدهدراينمواردباالست.پاسخييادادهوبههمیندلیلاستکهتعدادبي

اندکهباروريدرصدزنانموفقشده51دهدکهحدودنشانمي2آمارمندرجدرجدول

تايده را ازدواج اوايل در خود نظر مورد آل حدود تحققبخشند. پژوهشحاضر زمان 42ا

انداماقصددارندکهآنآلخودنرسیدهاندکههنوزبهتعدادفرزندانايدهدرصدنیزاظهارنموده

 حدود محققنمايند. آلدرصدزنانروستاييبرايعدمموفقیتدرتحققباروريايده45را

درصددرصدرعللعدمتحقق11ليباسهماندکهمشکالتماخودداليلمتفاوتيذکرنموده

درصدزناننیزوجودمشکالتسالمتي7آلزنانروستاييقراردارد.حدودتعدادفرزندانايده

دانند.آلخودميزنانهرامانعيبرسرراهتحققباروريايده

برخيازآلزنانروستايياستانفارسوبهبررسيرابطهتعدادفرزندانايده5درجدول

نشان-هاياقتصاديويژگي اطالعاتجدول همانطوريکه است. شده پرداخته آنها اجتماعي

باروريايدهمي و بادهدبینتحصیالتزنانمطالعهشده دارد. معناداريوجود رابطه آلآنها

نسبتزنانيکهتعداد ايده5و2و2افزايشسطحتحصیالت، دانندآلميفرزندوبیشتررا

آليابد.زنانيکهدارايهمسرباتحصیالتدانشگاهيهستندعمدتاًدوفرزندراايدهکاهشمي

-آلبراياينزناندرمقايسهباسايرزناندرسطحپايینهايباالترباروريايدهدانندورتبهمي

ايده باروري با معناداري رابطه که است متغیرهايي ديگر از مذهب دارد. قرار زنانآتري ل

روستاييموردبررسيدارد.

مييافته نشان ايدهها فرزندان تعداد تسنن اهل زنان که ميدهد دنبال را باالتري کنندآل

-آلميدرصدزنانروستايياهلتسننتعدادچهارفرزندراباروريايده24طوريکهحدود

درصدبدستآمدهاست.15کهايننسبتبرايزنانروستايياهلتشیعحدودداننددرحالي

 باروريايده2همچنینبیشاز را شیعييکفرزند زنان نمودهدرصد اظهار خود درآل اند

درصداست.1کهاينرقمبرايهمتايانسُنيمذهبآنهاکمترازحالي



  
 
 
 
 
 

 272  آل زنان روستايی استان فارس  تحليل ابعاد و وضعيت باروري ايده
 

 

1اجتماعی-های اقتصادیآل زنان روستایی برحسب ویژگی. توزیع تعداد فرزندان ایده1جدول 
 

 رهامتغی

 آلتعداد فرزندان ایده  
تعداد 

 نمونه
یک 

 فرزند

دو 

 فرزند

سه 

 فرزند

چهار 

 فرزند

پنج فرزند 

 و بیشتر

تحصیالت زنان 

(%) 

χ 2 = 81.8* 

772 5.2 42.2 25.1 24.2 2.4راهنماييوکمتر

متوسطه/پیش

دانشگاهي
2251.412.221.127.25.4

تحصیالت

دانشگاهي
1411.11.242.235.12.2

تحصیالت 

 (%شوهران )

χ 2 =41.4* 

7722.744.222.522.72.3راهنماييوکمتر

متوسطه/پیش

دانشگاهي
2311.212.322.527.32.7

تحصیالت

دانشگاهي
1121.712.242.155.12.1

 (%مذهب )

χ 2 =168.62* 

11232.412.722.122.72.2اهلتشیع

4125.721.722.517.41.5اهلتسنن

وضعیت اشتغال 

 (%زنان )

χ 2 =8.4 

231.142.717.253.54.4شاغل

11722.111.722.727.32.7بیکار

وضعیت اشتغال 

 (%شوهران )

χ 2 =2.1 

11752.517.122.121.52.7شاغل

323.411.125.722.22.7بیکار

 (%مرده زایی )

χ 2 =33.8* 

2111.243.27.727.57.7بله

11712.411.722.121.42.7خیر

 (%قومیت )

χ 2 =16.2* 

3712.744.124.227.32.1فارس

5312.315.522.422.22.2ساير

                                                           
1
توضیحاستکهدرصدسلول  به فراوانيکمترازالزم هیچموردياز5هايبا هايدرصدکلسلول41در

لتخطيننمودهاست،لذاازنظرآمارياجرايآزمونکاياسکوئربالمانعاست.جدو
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ايده فرزندان تعداد با استکه متغیرهايي ديگر فارسقومیتاز استان روستايي زنان آل

2درصدزنانفارسزبانداشتن44دهدکهحدودهانشانميرابطهمعناداريدارد.تحلیلداده

-درصداست.همچنینايده15دانندکهدرصدمشابهبرايسايرزنانحدودآلميفرزندراايده

زنانيکهتجربهبدنیاآوردنفرزند آليکفرزنديبرايزنانفارسکمترازسايرزناناست.

دارنددرمقا اندازبارورياينداشتهيسهباهمتايانخودکهچنینتجربهمردهيامردهزاييرا

درصدزنانيکهحداقليکبارمردهزاييراتجربهنموده،43آلباروريبرخوردارند.بیشازايده

 بیشاز و فرزند 11چهار آنها ايده5درصد تعداد را بیشتر و اظهارفرزند باروريخود آل

و17اندبترتیبحدودهابرايهمتايانآنهاکهمردهزايينداشتهبتانددرحاليکهايننسنموده

همسران2 و زنان وضعیتاشتغال است. ايدهدرصد فرزندان تعداد با روستاييآنها زنان آل

 استانفارسرابطهمعناداريندارند.

باروريايده3درجدول مترابطه استانفارسبا مطالعهدر غیرهايالزنانوستاييمورد

سقطجنین تعداد سقطجنینو تعداد اولینازدواج، در سنزنان هايعمديدرآمدخانوار،

همبستگيپیرسوننشانمي است. تعدادفرزندانآوردهشده افزايشدرآمدخانوار، دهدکهبا

سنزناندآلزنانروستاييافزايشميايده نیست. آماريمعنادار نظر از اينرابطه ريابداما

آلآنهارابطهمعناداريداردطوريکهباافزايشسندرازدواجازاولینازدواجباباروريايده

آلرابطهمثبتهاباباروريايدهشود.تعدادکلسقطآلزنانکاستهميشمارتعدادفرزندانايده

آلموردنظرايدههايزنانشمارتعدادفرزندانوباتسامحمعناداريدارد.باافزايشتعدادسقط

افزايشمي نیز يافتهآنها مييابد. همچنیننشان سقطها افزايشتعداد با که هايعمدي،دهد

يابدهرچندرابطهمذکورازنظرآمارآلموردنظرزنانروستاييکاهشميتعدادفرزندانايده

معنادارنشدهاست.
 اقتصادی آنها -های جمعیتیا برخی ویژگیآل زنان روستایی ب. همبستگی باروری ایده0جدول 

 

درآمد 
 خانوار

سن در اولین 
 ازدواج

تعداد سقط 
 جنین

تعداد سقط جنین 
 عمدی

تعداد فرزندان 
 آلایده

-1.1771.172-1.124**1.112همبستگي
سطح
معنادراي

1.1521.1521.1111.313

41121314421441تعدادنمونه
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متغیرهموردآزمونقرارگرفتهوارائهشدهاست.براياينمنظورباتحلیلچند7درجدول

استفادهازرگرسیونخطيبهروشهمزمانبهبررسيتأثیرمتغیرهايمستقلتحقیقبرتعداد

طوريکهآلزنانروستاييموردمطالعهدراستانفارسپرداختهشدهاست.همانفرزندانايده

تزنانومذهبتنهامتغیرهاييهستندکهاثريمعناداربرباروريدهدتحصیالنتايجنشانمي

آلزنانروستاييدارند.طوريکهزنانباتحصیالتراهنماييوکمتردرمقايسهباهمتايانايده

ايده باروري خود، رفتۀ يافتهدانشگاه مجموع در دارند. باالتري ميآل نشان کهها زناني دهد

رنددرمقايسهباسايرزنانباسطوحتحصیليغیردانشگاهي،باروريتحصیالتدانشگاهيدا

کنديعنيزنانيکهآلکمتريدارند.يافتهمذکوردرموردتحصیالتهمسراننیزصدقميايده

همسرانهمسران که زنان ساير نسبتبه تحصیالتدانشگاهيدارند تحصیالتغیرشان شان

ايده باروري از دارند، پايیندانشگاهي درآل هم تسنن اهل روستايي زنان برخوردارند. تري

آلفرزندآوريزنانشاغلآلباالتريدارند.ايدهمقايسهبازنانروستايياهلتشیعباروريايده

شانبیکارهستنددرمقايسهباديگرتراستونیززنانيکههمسراندرقیاسبازنانبیکارپايین

تريدارند.آلپايینيدههمتايانخود،باروريا

زايينسبتبهزنانيکهچنینتحلیلرگرسیونيازآنحکايتداردکهزنانباتجربۀمرده

دهدکهزنانروستاييغیرآلباالتريبرخوردارند.نتايجنشانميايندارندازباروريايدهتجربه

تريدارند.زنانيکهبیشازآلباالفارسنسبتبههمتايانفارسخود،درمجموعباروريايده

به،نسبتبهزنانيکهفقطيکبارازدواجکردهيکبارازدواجنموده -اند،تعدادفرزندکمتريرا

ايده فرزندان معرفينمودهعنوان بهآل باروريايدهاند پايینعبارتي رابطۀآل نتیجه تريدارند.

دهدکهزنانبادرآمدخانوارکمترايينشانميآلزنانروستدرآمدخانوارباتعدادفرزندانايده

متعلقبهخانوارهايبادرآمدبیشاز1از زنانِ میلیونتومان،4.5میلیونتوماندرمقايسهبا

هابیانگرآناستزنانيکهدرآمدخانوارآنهابینتريدارند.همچنینيافتهآلپايینباروريايده

آلباالترينسبتبهزنانمتعلقبهخانوارهايبادرآمداروريايدهمیلیونتوماناست،ب4.5تا1

هايعمديهاگويايآناستکهباافزايشتعدادسقطمیلیونتومان،دارند.يافته4.5بیشاز

دهدکهحدوديابد.ضريبتعیینبدستآمدهنشانميآلآنهاکاهشميزنانتعدادفرزندانايده

ازروريايدهدرصدازواريانسبا7 استفاده آلزنانروستاييموردمطالعهدراستانفارسبا

اجتماعياستفادهشدهقابلتبییناست.-متغیرهايجمعیتيواقتصادي
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آل زنان روستایی مورد اجتماعی بر تعداد فرزندان ایده-. تأثیر متغیرهای جمعیتی و اقتصادی7جدول 

 مطالعه

 معناداری ضریب استاندارد متغیر

 تحصیالت زنان

 1.145 1.412راهنماييوکمتر

 1.111 1.115دانشگاهيمتوسطه/ديپلم/پیش

دانشگاهي)مرجع(

 همسرانتحصیالت 

1.115 1.171راهنماييوکمتر

1.174 1.117دانشگاهيمتوسطه/ديپلم/پیش

دانشگاهي)مرجع(

 مذهب
1.111 1.217اهلتسنن

شیعه)مرجع(

 تغال زنانوضعیت اش
 1.311 1.123 بیکار

شاغل)مرجع(

 وضعیت اشتغال همسران
 1.175 -1.111بیکار

شاغل)مرجع(

 زاییمرده
 1.517 -1.123خیر

بله)مرجع(

 قومیت
 1.714 1.111 ساير

فارس)مرجع(




 تعداد ازدواج
 1.711 -1.111بیشازيکبار

يکبار)مرجع(

 ان(درآمد خانوار )توم

1.112 -1.157میلیون1کمتراز

1.1531.123 میلیون4.5يکتا

میلیون)مرجع(4.5باالتراز

 1.471 1.177 سن در اولین ازدواج

 1.127 -1.117 تعداد سقط جنین عمدی

R2=0.093 ضریب تعیین
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 گیریبحث و نتیجه
ايراتجربهنمودهجمعیتيگستردهايرانازجملهکشورهايياستکهدرنیمقرناخیرتغییرات

نظیراياززمانبياست.افزايشباروريودرنتیجهافزايشنرخرشدجمعیتدرايراندردوره

ترديدبخشيازکاهشسرعتکاهشباروريکمسابقهشد.بي1271بودودرمقابلدردهه

اشواهدگويايآناستبودهام1231باروريدرنتیجۀوضعسیاستجمعیتيجديددرسال

جمعیتيرسميدرکشوردرراستايکاهشباروريونرخرشد،مردمکهقبلازاتخاذسیاست

هايازباالبهپايینکاهشفرزندآوريراانتخابنمودهبودند.بنابراينواضحاستکهسیاست

کهامروزهاذهانگشانخواهدبود.يکيازموضوعاتيايدربابموضوعاتجمعیتيراهوديکته

و باروري کاهشبیشتر است، نموده مشغول خود به را مسئوالن و صاحبنظران از بسیاري

رسیدنبهنرخرشدجمعیتصفرياحتيمنفيونیزسالخوردهشدنجمعیتدرآيندهاست.

نشأتمي آنجا از مذکور سطحجايگزينيرسیدهدغدغه حدود به ايران باروريدر که گیرد

آلاستتواندمسیرآيندهباروريراترسیمنمايد،باروريايدهکيازموضوعاتيکهمياست.ي

 همکارن، انتظاراتنظري)باستنو مطالعاتو 4112زيرا 41: وايثرز آنداللت4117؛ بر )

هايباروريواقعياست.باهمینپشتوانهنظريکنندهآلازمهمترينتبییندارندکهباروريايده

گیرياحتماليوابزارپرسشنامه،سطحهاينمونهطالعهحاضرتالششدهاستکهباروشدرم

تعیین ايدهکنندهو باروري رفتارهايهاي مطالعه شود. فارسمطالعه استان روستايي زنان آل

درصدجمعیت21جمعیتيزنانروستاييدرايرانمفغولماندهاستدرحاليکههنوزحدود

الذکربرآمدهاست.اطروستاييهستند.اينمطالعهدرراستايپوششخألفوقکشورساکننق

و22هانشاندادکهزنانروستاييموردمطالعهدرزمانتحقیقبهطورمتوسطحدوديافته

سال42اند.سنزناندراولینازدواجنیزحدودسالداشته21درمقابلهمسرانآنهاحدود

درصد12درصدزنانفارسزبانوحدود55اهمچنیننشاندادکهحدودهبودهاست.يافته

-درصدزنانروستاييبي5هاازآنحکايتداشتکهحدوداند.يافتهآنهانیزاهلتشیعبوده

هااندکهاينموضوعبیانگرگسترشسوادعموميدرکلجامعهاستوهمچنیندادهسوادبوده

حدودشانوارددانشگاهشدهيموردمطالعهبیشترازهمسراننشاندادکهزنانروستاي 2اند.

 مقابلحدود در زنانروستاييشاغلو زنانروستايي75درصد شوهران يا درصدهمسران
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اند.لذاطبقانتظار،شکافاشتغالزنانومردانمطالعهشدهدرزمانتحقیقحاضرشاغلبوده

آمار مربوطبهدرآمدخانوارهايروستايينیزازوضعیتاقتصاديدراينجامعهنیزباالست.

نسبتاًنامطلوبخانوارهايروستايياستانفارسحکايتداشت.

تواناستکهمي4.13نتايجنشاندادکهمیانگینباروريزنانروستايياستانفارسبرابربا

حکايتداردکهتنهاحدودهاازآنگفتکهدرحدودباروريسطحجايگزينيقراردارد.يافته

بوده7 فرزند فاقد نمونه بيدرصد آنها از بخشي البته که صاحبفرزنداند آينده در ترديد

فرزنديطولعمريادائميدانست.الگويدوتوانايننسبترابرابربابيخواهندشد.لذانمي

يدرجامعۀروستايياستانتوانالگويغالبفرزندآوردرصدرامي25فرزنديبارقمبیشاز

 حدود زنانروستايي11فارسدانست. از داشته2درصد باالتر و اينموضوعفرزند که اند

داشتن آناستکه ديگرموضوعیت2بیانگر روستاييکشور جامعۀ بیشترحتيدر فرزندو

درصد71.بیشازفرزندوبیشترداشتهباشند2هاتوانبدنبالآنبودکهخانوادهنداردونمي

رفتار کنترل مديريتو از نیز موضوع اين که ندارند را عمدي سقط هیچگونه تجربه زنان

و کنترل عدم صورت در زيرا دارد حکايت روستايي جامعه در زوجین توسط فرزندآوري

باروريناخواستهوبهطبعآنتعدادسقطمديريتکنش هايعمديافزايشهايفرزندآوري،

آمارمذکورنشانمييابمي ريزيشدهاقدامبههايروستاييآگاهانهوبرنامهدهدکهخانوادهد.

هايجمعیتينبايددرراستاييجلوکنند.ذکرايننکتهضرورياستکهسیاستفرزندآوريمي

ازجامعهروستاييسلبنمايدزيرا را برودکهرفتارهايفرزندآوريآگاهانهومديريتشده

باطهمان بنابراين ندارند روستاييوضعیتاقتصاديمطلوبي جامعه شده داده نشان وريکه

اينقشردرمعرضآسیبايجادمحدوديتدربرنامه هايسالمتيبیشتريهايتنظیمخانواده

زايييافرزندمردهدرصدزنانروستاييموردمطالعهتجربهمرده2قرارخواهندگرفت.حدود

پايینياستومؤيدهمانمديريتوکنترلزوجینبررفتاربديناآوردنرا دارندکهرقمنسبتاً

شاناست.فرزندآوري

نشاندادکهيافته باروريايده21ها آلخوددرصدزنانموردبررسيداشتندوفرزندرا

معرفينموده به را فرزندان تعداد ساير با مقايسه فرزندبیشتريننسبتدر يعنيدو خوداند

تعدادايده22اختصاصدادهاست.حدود اند.آلفرزنداناظهارنمودهدرصدنیزسهفرزندرا

 4درصدزنانروستايياستانفارسداشتن72بنابراينبیشاز به2تا عنوانتعدادفرزندرا
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ندرصدزنا2آورند.درزمانتحقیقحاضرکمترازآلفرزندآوريبرايخودبهشمارميايده

توانادعانمودکهتکفرزنديجايگاهيدراندبنابراينميدانستهآلخودمييکفرزندراايده

نبايدنگراناينموضوع)بيهايباروريزنانروستايينداردازاينآلايده فرزنديوتکرو،

حفرزندي(بودواينکهدرحالحاضرموضوعمذکورنبايدبعنواندغدغهجمعیتيکشورمطر

درصدزنانروستاييموردمطالعهاستان72شود.درمجموعوبراساسنتايجاينمطالعهحدود

درصدزنانروستايينیزعدمموفقیت45کنند.حدودآلخودرامحققميفارسباروريايده

اند.هآلخودراعمدتاًمشکالتماليومشکالتسالمتيزنانهاظهارنموددرتحققباروريايده

سازدکهتالشدرراستايبهبودوضعاقتصاديروستاونیزارتقاءهامارارهنمونمياينيافته

فرزندآوريآنهاميسالمتمادرانروستاييوتالشبرايدرمانبیماري -هايزنانهمرتبطبا

آلزنانرافراهمکند.تواندزمینهتحققباروريايده

آلدادکهبینتحصیالتزنانمطالعهشدهوباروريايدههايتحلیلدومتغیرهنشانيافته

5و2و2آنهارابطهمعناداريوجوددارد.باافزايشسطحتحصیالت،نسبتزنانيکهتعداد

شانآلزنانروستاييکههمسرانيابد.باروريايدهدانندکاهشميآلميفرزندوبیشترراايده

تري،نسبتبهسايرزنان،قراردارد.زناناهلتسننپايینتحصیالتدانشگاهيدارند،درسطح

دنبالميتعدادفرزندانايده درصدزنانروستايياهل24کنندطوريکهحدودآلباالتريرا

باروريايده کهايننسبتبرايزنانروستاييداننددرحاليآلميتسننتعدادچهارفرزندرا

 باروريايدهدرصدبدستآ15اهلتشیعحدود تفاوتمعنادار بیانگر اينموارد آلزنانمد.

دارنددر زنانيکهتجربهبدنیاآوردنفرزندمردهيامردهزاييرا شیعيوسُنيمذهباست.

بااندازباروريايدهاينداشتهمقايسهباهمتايانخودکهچنینتجربه آلباروريبرخوردارند.

شما از ازدواج در ايدهافزايشسن فرزندان تعداد مير کاسته زنان افزايشتعدادآل با شود.

نیزافزايشميهايزنانشمارتعدادفرزندانايدهسقط يافتهآلموردنظرآنها همچنینيابد. ها

افزايشتعدادسقط تعدادفرزندانايدهنشاندادکهبا آلموردنظرزنانروستاييهايعمدي،

زننديعنيرسدزيرازنانيکهتعمديدستبهسقطميتهمنطقيبنظرمييابد.اينيافکاهشمي

باروريايده پايینبودن ندارندو را فرزنديديگر آوردنفرزند/ قابلفهمقصدبدنیا آلآنها

باروريايده بر تحصیالتاثريمعنادار که داد نشان متغیره نتايجتحلیلچند زناناست. آل

درمجموعزنانيکهتحصیالتدانشگاهيدارنددرمقايسهباسايرزنانروستاييداردطوريکه
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آلکمتريدارند.اهمیتتأثیرتحصیالتزنانبرباسطوحتحصیليغیردانشگاهي،باروريايده

ايده باروري )بالک پیشین مطالعات بیشتر در آنها 4111آل خلیفا عباسي4111؛ و؛ شوازي

(نیزهیچرابطهمعناداري1272دربرخيمطالعات)محمودياني(تأيیدشدهو1212همکاران

آلبدستنیامدهبود.مذهبنیزديگرمتغیرياستکهاثريبینسطحتحصیالتوباروريايده

آلزنانروستاييدارد.معناداربرباروريايده

آلباالتريايدهايندارندازباروريزنانباتجربهمردهزايينسبتبهزنانيکهچنینتجربه

زاييهنوزموفقبهتحققباروريبرخوردارند.شايدبتوانگفتازآنجاييکهزنانباتجربهمرده

سطحباروريايدهآلخودنشدهايده آلاندبههمیندلیلقصدادامهفرزندآوريدارندوطبیعتاً

کهزناندرخانوارهايباتوانگفتباالتريهمخواهندداشت.باتوجهبهنتايجرگرسیونيمي

ايده باروري باال، بسیار يا و پايین بسیار پايیندرآمد بهآل متعلق زنان مقابل در دارند، تري

آلباالتريبرخورداند.شايدبتوانچنیننتیجهخانوارهايبادرآمدمتوسطازسطحباروريايده

و اقتصادي و مالي فقر دلیل به طبقاتپايین زنان طبقاتمرفهگرفتکه داليليزنان به تر

تريدارند.آلپايینغیرمالي،درمقايسهبازنانطبقهمتوسط،باروريايده

مي چنین مجموع نتیجهدر سطحتوان حدود در روستايي زنان باروري که کرد گیري

بود. کشور نقاطروستايي باروري سطح نگران نبايد فعلي زمان در لذا دارد قرار جايگزيني

يافته وهمچنین خود اشتغال وضعیت از فارغ روستايي زنان که داد نشان تحقیق اين هاي

-شانوسايرعواملديگربهنوعيهمگراييدرنگرشبهباروريايدهشان،سنازدواجهمسران

هاييکساندربابرفتارباروريدرکشورتوانددرنتیجۀاشاعۀنگرشاندکهاينميآلرسیده

تا4آلزنانروستاييعمدتاًبینهايتحقیقحاضر،باروريايدهسوييباتوجهبهيافتهباشد.از

ايمطلوببرايبارورياست.بنابراينبهترفرزندقرارداردکهاندازه4.5فرزنديعنيحدود2

بنديشود.براياينآلزنانروستاييصورتهادرراستايتحققباروريايدهاستتمامتالش

هاقرارگیرد.رفعگذارينظوروبراساسنتايجمطالعهحاضر،بايددواقدامدراولويتسیاستم

مشکالتاقتصاديوماليروستايیانونیزارتقاءوضعیتبهداشتيپزشکيروستاهاباتأکیدبر

ريتواندبهتحققباروهايمرتبطبافرزندآوريآنها،ميبهبودسالمتمادرانودرمانبیماري

هايتحقیقحاضر،يادآوريايننکتهآلباالترازسطحجايگزينيکمکنمايد.برپايۀيافتهايده

فرزنددرروستاهاديگرجايگاهينداردوخانوارهاباروري2ضرورياستکهباروريباالي
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رزند(کهف4.5آل)حدودکنندبنابراينبهتراستتحققباروريايدهفرزندرادنبالنمي2باالي

هايجمعیتيکشوربراينقاطروستاييقرارباالترازسطحجايگزينياستدردستورکاربرنامه

برنامه تداوم راگیرد. تحققهدفمذکور مسیر نقاطروستاييکشور، در خانواده تنظیم هاي

تسهیلخواهدنمود.

 منابع
 (.بررسيارتباطعوامل1217)اکابري،آرش؛محمودي،محمود؛زراعتي،حجت؛وفرشتهمجلسي

اقتصاديودموگرافیکباباروري،مجلهدانشگاهعلومپزشکيوخدماتبهداشتيدرماني-اجتماعي

 .25-21،صص1،شماره15سبزوار،دورۀ

 (تعیینکننده1272حسیني،حاتم؛بگي،بالل.)شناختيهاياقتصادي،اجتماعي،فرهنگيوجمعیت

.1271درمانيهمداندرسال-نانهمسردارمراجعهکنندهبهمراکزبهداشتيتمايالتفرزندآوريز

.22-25،سالهیجدم،شمارهاول،صصماهنامهعلميپژوهشيدانشگاهعلومپزشکيکرمانشاه

 (.تحوالت1273بي)شوازي،محمدجالل؛رازقينصرآباد،حجیهبيچاوشي،میمینت؛عباسيحسیني

 فرزندآوريدر عباسيباروريو محمدجالل در وضعیتجمعیتدرايران، تحوالتو شوازي،

جمهورياسالميايران،تهران:موسسهمطالعاتومديريتجامعوتخصصيجمعیتکشور.

 (عواملتعیین1272دراهکي،احمد.)آلزنانآلزنان:مطالعهمورديباروريايدهکنندهباروريايده

نسی27-15 شهر دارايهمسر سالساله در 1272مشهر دوره پزشکيرازي، علوم مجله ،44،

 .57-37،صص121شماره

 آلدر(.شکافبینشمارفرزندانموجودوايده1271بي؛میرزايي،محمد)بينصرآباد،حجیهرازقي

،سالشناسيايراننامهانجمنجمعیتهايمنتخبسمنان،کهگیلويهوبويراحمدوهرمزگان.استان

 .173-127،صص12مارههفتم،ش

 )عباسي محمدجالل الگوي1211شواري، و روند میزان، ايران؛ در باروري رفتارهاي همگرايي .)

استان سالباروريدر در 1251هايهايکشور 1275و شمارۀ اجتماعي، علوم نامه صص11، ،

.421-411

 وادهوکاهشبارورريتغییراتخان"(.1212ندوشن)شوازي،محمدجاللوعباسعسکريعباسي

.45-75.صص45نامهعلوماجتماعيشماره"درايران:مطالعهموردياستانيزد

 محمدجاللومیمنتحسینيعباسي 1271چاوشي)شوازي، و"(. تنظیمخانواده تحوالتباروري،

.21نشريهاخالق:مطالعاتمعرفتيدردانشگاهاسالمي،شماره"هايجمعیتيدرايرانسیاست
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 محمدجاللومیمینتحسینيعباسي تحوالتباروريدرايراندرچهار1274چاوشي)شوازي، .)

دههاخیر،تهران:پژوهشکدۀآمار.

 (.تحوالت1212دونالد،پیتر؛دالور،بهرام)چاوشي،میمنت؛مکشوازي،محمدجالل؛حسینيعباسي

زارتبهداشتفدرمانواموزشپزشکي.باروريدرايران:شواهديازچاراستانمنتخب.تهران:و

 (.سنجشتأثیراستقالل،مشارکتاجتماعي1274صالحي،زهره)شوازي،محمدجالل؛خواجهعباسي

،زندرتوسعهوسیاستوتحصیالتزنانبرتمايلبهفرزندآوري)مطالعهمورديشهرسیرجان(.

.32-25،صص1،شمارۀ11دورۀ

 مرورتحقیقاتو(.1271الدين)گیالن،سراجدقي،رسول؛محموديانيشوازي،محمدجالل؛صاعباسي
الزاماتسیاستي خألهايتحقیقاتيو ايران: برنامههمکاريدانشگاهمطالعاتجواناندر تهران:  .

تهرانوصندوقجمعیتسازمانملل.

 مکعباسي محمدجالل؛ حسینيشوازي، پیتر؛ کاوهدونالد، میمنت؛ زچاوشي، )فیروز، (.1211ينب
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