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مقدمه
مطالعات انجام گرفته در مورد روندهاي بـاروري  
در ایران بیانگر آن است که باروري کل در کشور از 

بـاروري  .ه استبه بعد کاهش یافت1365هاي سال
فرزند 5/5به 1364فرزند در سال 9/6در ایران از 

ــه 1375و در ســال 1367در ســال  ــد 8/2ب فرزن
علیـرغم کـاهش سـریع    ).1کاهش داشـته اسـت (  

، سـرعت کـاهش بـاروري از    1370دهه باروري در 
از تـر آرامپنج سـاله اخیـر   ژهیوبه1370نیمه دهه 

میزان بـاروري کـل   بوده است. 1365-1375دهه 
براي نقاط شهري و روستایی بـه  1390راي سال ب

ــرآورد شــده اســت (2/2و 7/1ترتیــب  ــن 2ب ). ای
ــه   ــاروري توج ــریع ب ــاهش س ــاحبک ــرانص و نظ

سیاستمداران متعددي را به خود جلب کرده است.

در راستاي تبیین کاهش باروري مطالعات متعددي 
ترین از متعارفتوسط محققان انجام پذیرفته است.

عنوانبهکه در تحقیقات جمعیتی از آن متغیرهایی
شـود متغیـر   در باروري یاد میمؤثریکی از عوامل 

در تحقیقـات  ایـن متغیـر  تـأثیر .تحصیالت اسـت 
معموالً سطوح ). 6-3متعدد نشان داده شده است (

باروري در بین زنان رابطه منفی با سطح تحصیالت 
تن دارد. افــزایش تحصــیالت بــا بــه تعویــق انــداخ

طوربهوالدین شدن براي زنان همراه است که خود 
مستقیم بر باروري اثرگذار است. همچنین افـزایش  

ها و آمال نیز همـراه اسـت   تحصیالت با تغییر ایده
خود بر رفتار باروري اثرگذار است. نکتـه  نوبهبهکه 

ایــن اســت کــه مطالعــات جدیــد در توجــهجالــب
ن اســت، آدهنــدهنشــانکشــورهاي اســکاندیناوي 

).مسئولسندهینو(*رانیاتهران،،یاجتماععلومدانشکدهتهران،دانشگاه،یشناستیجمعگروه،یشناستیجمعیتخصصيدکتريدانشجو: یدراهکاحمد* 
adorahaki@ut.ac.ir

ساله49تا15زنانآلدهیايبارورمطالعه: زنانآلدهیايبارورکنندهنییتععوامل
1393سالدرشهرمینسشهرهمسريدارا

چکیده
نتایج مطالعات انجـام شـده در   اخیر است. يهادههحاکی از تحوالت چشمگیر باروري در 1390تا 1355يهاسالمطالعه روند باروري طی :هدفوزمینه

-گیرند و رفتـار افـراد را شـکل مـی    ها مبناي عمل افراد جامعه قرار میآلیدهباشد. اهاي افراد با رفتار باروري میآلهمگرا شدن ایدهدهندهنشانزمینه باوري 
باشد.آل زنان میتبیینی از باروري ایدهدهند. هدف از مطالعه اخیر 

تـا  15ز طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامعه آماري شامل زنان ها نیز اآوري دادهباشد. جمعروش تحقیق حاضر پیمایشی می:روش کار
مورد مطالعه قرار گرفتند.1393اي چند مرحله در اسفندماه خوشهنمونهصورتبهنفر 304باشد که از این میان ي شهر نسیم شهر میساله ازدواج کرده49

را بـر بـاروري   ریتـأث نیاز عاطفی به فرزند براي سنین باالتر بیشترین هاآن است که با کنترل سایر متغیردهندهنشانچندگانهنتایج رگرسیون خطی :هایافته
پـذیرد. متغیرهـاي،   معنادار بودند نیز از طریق این متغیر صورت میرهیدومتغآل زنان مورد مطالعه دارد حتی اثرگذاري برخی دیگر از متغیرها که در تحلیل ایده

ر متغیرها معناداري خود را حفـظ  یاسگر متغیرهایی بودند که با کنترل یفرزندان و تحصیالت شوهر از داقتصادي هاي نگرش به هزینهگیري، تصمیماستقالل
درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.20نمودند. در مجموع متغیرهاي مستقل توانستند 

-بخواهند در راستاي مداخله در باروري در جهت تعدیل آن عمل کنند باید زمینه اقتصادي مناسب را براي خـانواده گذاراناستیسکهیدرصورت:گیرينتیجه
رود اگرچه توالی فرزندان بیشتر بر اساس تغییرات اقتصادي و اجتماعی کاهش یابد و ایـن خـود زمینـه تـداوم     نیاز عاطفی به فرزند از بین نمیها فراهم کنند. 

.گیري از کاهش بیشتر آن استباروري و جلو

گیري، استقالل تحرکی، ترجیح جنسیتیاستقالل تصمیمآل، رفتار باروري، باروري ایده:هاواژهکلید

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

23/10/94تاریخ پذیرش: 18/8/94تاریخ دریافت: 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             1 / 11

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-3743-fa.html


یدراهکاحمد

1394http://rjms.iums.ac.irاسفند، 141، شماره 22دوره پزشکی رازيعلوم مجله

60

شیب باروري بر حسب سطح تحصیالت براي زنـان  
تقریباً ناپدید شـده اسـت و نسـبت فرزنـدزایی بـه      
دومین و سومین فرزند با سـطح تحصـیالت زنـان    

ــت دارد ( ــه مثبـ ــر 7رابطـ ــن ازدواج از دیگـ ). سـ
در تحقیقـات پیشـین  متغیرهاي اثرگذار بر باروري

ــی، شــمالی،  8،7،1باشــد (مــی ــاي غرب ). در اروپ
وبی و همچنین در ژاپن میانگین سن مادري در جن

رسـیده اسـت کـه در    30تا 28اولین تولد به بین 
سـال افـزایش   6تـا  4، 1970مقایسه با اوایل دهه 

یافته است. همچنین فراوانی فرزندآوري در سـنین  
ســال بیشــتر شــده اســت. گســترش 40بــاالتر از 

آموزش عالی، عدم قطعیت اشتغال و اقتصاد جوانی 
در افـزایش سـن مـادري    مؤثر... از جمله عوامل و 

). میانگین سن ازدواج زنان ایرانی از میانـه  7است (
سه سال افزایش یافته اسـت  2000تا 1980دهه 

دهد انجام گرفته نشان میهمچنین تحقیقات ). 9(
دهند که دخترانشـان اول  بیشتر مادران ترجیح می

یند و امـروزه  ادامه تحصیل بدهند و بعداً ازدواج نما
هـاي بهتـر   در پی دستیابی به موقعیتبیشتر زنان 

باشـند. اکثـر زنـان داراي    اجتماعی و اقتصادي می
دیدگاه مثبـت و مـدرن نسـبت بـه اشـتغال زنـان       

باشند و بـر اسـتقالل مـالی زنـان و کمـک بـه       می
همچنـین  . )10،1دارند (تأکیدهاي زندگی هزینه

رتبـاط شـرایط   تحقیقات پیشین در زمینه باروري ا
اقتصادي فردي و کالن بر زمان و تعـداد موالیـد را   

دهد. وقایع اقتصادي و نـاامنی اقتصـادي   نشان می
تقاضاي زوجین بـراي فرزنـدآوري را هـم در حـال     

قـرار خواهـد داد   تـأثیر حاضر و هم در آینده تحت 
هاي و نگرشهاآلایدهنکته مهم آن است ). 7،11(

دهـی رفتـار   م در شـکل افراد از جملـه عوامـل مهـ   
با وجود کارهـاي متعـددي   .دنباشباروري افراد می

که در زمینه رفتار باروري انجام شده است تا کنون 
ها و ایدهآل شده است. توجه کمتري به باروري ایده

در واقـع  گیرند.ها مبناي رفتار افراد قرار مینگرش
خواهنـد آینـده را بخواننـد و سرنوشـتی     مـی افراد

باشند که با حساب آمار و احتماالت نیز بـه  داشته
آیــد. در واقــع احتمــال زیــاد همــان از آب در مــی

هاي در وضـعیتی مفـروض بـا    کنشتوان گفت می
گیـرد  بینی نتیجه کنش مفـروض شـکل مـی   پیش

هاي متکـی بـه آن   آلیعنی هر کنش با کمک ایده

آنها، احساسافرادبینیو پیشگیرد. آرزوشکل می
که چه چیزي معقول یا غیر معقول، محتمل از این 

هـاي  درباره روششانیا غیر محتمل است، باورهای
هـاي آشـکار، همگـی    درست و منطقی انجام کنش

دارد. قرار ها از واقعیتافراد هاي ذهنیتثیرتأتحت 
هـاي  آلافراد سعی بر آن دارند تا بکوشند تـا ایـده  

تـار  فخود را به واقعیـت یـا رفتـار تبـدیل کننـد. ر     
یعنی باروري ؛ استپذیرتأثیرباروري نیز از این امر 

یـانگر رفتـار بـاروري    توانند تا حدودي بآل میایده
کامل به طوربهها آلباشد. اگر چه ممکن است ایده

انـدازي از  تواننـد چشـم  رفتار تبدیل نشوند اما مـی 
همانگونه که مطالعـات نشـان   ،رفتار را نشان دهند

فرزندانی که زنان قصد دارند به دنیـا  اند تعداد داده
از تعـداد فرزنـدان آنهـا در پایـان بـاروري      ،بیاورند

آن است که دهندهنشاناین ).7،12بیشتر است (
ها در رابطه با میدان شکل خاصی بـه خـود   آلایده
توانـد  آل میالعه باروري ایدهبنابراین مط؛ گیرندمی
ري مثمـر  درك روندهاي تغییرات رفتـاري بـارو  در 

شـود چـه   فایده باشد. حال این سـوال مطـرح مـی   
گذارنـد؟ ایـن   تـأثیر آل زنان عواملی بر باروري ایده

مقاله در راستاي پاسخگویی به این سـوال اساسـی   
سـن، اسـتقالل   باشد. در این راسـتا متغیرهـاي   می

اســتقالل اقتصــادي، اســتقالل در ســه بعــد(زنـان  
رش ، نگـــ)گیـــري و اســـتقالل تحرکـــیتصـــمیم

تقدیرگرایانه به باروري، ترجیح جنسیتی، مـدیریت  
بدن، نگرش به تربیـت فرزنـد، نگـرش عـاطفی بـه      
فرزند براي سنین باالتر، نگرش به آسایش و راحتی 
والدین، نگرش به هزینه اقتصادي فرزنـدان، تعـداد   

واره نشـانی از عـادت  عنـوان بـه خواهران و برادران 
انتخـاب و  رشـوه افراد، تحصیالت زن و تحصیالت 

.شده استآل زنان بررسی رابطه آنها با باروري ایده

روش کار
در بـین  بـوده و پیمایشـی  مطالعه حاضر از نـوع 

شهر نسیم شـهر  ساله49تا 15زنان ازدواج کرده 
انجام شد. شهر نسیم شهر از شـهرهاي شهرسـتان   

باشد. شهرستان بهارستان از توابع استان تهران می
و بخش بوسـتان و گلسـتان تشـکیل    بهارستان از د

ر مرکز بخـش بوسـتان   شده است و شهر نسیم شه
، 1390جمعیت این شـهر در سرشـماري   باشد. می
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) جامعــه 13نفــر گــزارش شــده اســت (157474
سـاله ازدواج کـرده سـاکن    49تـا  15آماري زنان 

باشـند. واحـد تحلیـل در ایـن     شهر نسیم شهر می
ــرده  ــان ازدواج ک ــژوهش زن ــا15ي پ ــاله 49ت س

باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول همسردار می
304در نهایت ؛ کهنفر تعیین گردید310کوکران 

مــورد1393در اســفند مــاه ســاله 49تــا 15زن 
گیـري بـه صـورت    . روش نمونهگرفتندقرار مطالعه
اي و بـه صـورت   اي چند مرحلـه گیري خوشهنمونه

شـهر بـه سـه    باشد. ابتدا تصادفی سیستماتیک می
خوشه بـر حسـب موقعیـت اقتصـادي و اجتمـاعی      

سـپس در هـر خوشـه بـه     ؛ ومناطق تفکیـک شـد  
صورت تصادفی سیستماتیک و متناسـب بـا حجـم    
هر خوشه افراد مشخص شـدند. ابـزار جمـع آوري    

باشد کـه  هاي نیز پرسشنامه محقق ساخته میداده
ــا کســب   پــس از تعلــیم و آمــوزش پرسشــگران، ب

هـا  از پاسخگویان واجد شرایط دادهرضایت آگاهانه 
ــت.  ــده اس ــردآوري ش ــهگ ــار گوی ــد از اعتب ــا بع ه

هــا بــا اســتفاده از تحلیــل عــاملی آوري دادهجمــع
تائیدي مورد آزمون قرار گرفت کـه نتـایج تحلیـل    

هـا جهـت   عاملی تائیدي نشان از اعتبار خوب گویه
مـورد نظـر   هـاي جمع شـدن بـراي سـاخت متغیر   

آلفـاي  بیـانگر اي کرنبـاخ نیـز  لفـ آ. نتایج باشندمی
متغیـر وابسـته در تحقیـق    باشد.می70/0باالتر از 

باشد. این متغیـر بـه   آل زنان میحاضر باروري ایده
صورت باز کد گذاري شده است به این صورت کـه  

بـه نظـر شـما    از هر پاسخگو پرسـیده شـده اسـت   
چنـد فرزنـد   داشـتن  امروزه براي هـر زن و شـوهر   

نیـز شـامل   رهاي مستقل تحقیق متغی؟کافی است
. گـذاري شـده اسـت   که به صورت باز کدفردسن 

استقالل زنان که در سه بعد استقالل اقتصـادي از  
هایی که از پاسخگو خواسته شـده بـود   طریق گویه

نقش خـود را در تصـمیم گیـري بـراي مـوارد بـر       
از گیـري، تصـمیم شمرده شده بیان کند، استقالل 

ز پاسخگو خواسته شـده بـود   هایی که اطریق گویه
که نام بـرده شـده بـود چـه کسـی      موارديکه در 
کند و استقالل تحرکـی از طریـق   گیري میتصمیم

پاسخگو خواسته شده بود تا بیـان  هایی که از گویه
آیا بایـد  شدههاي نام بردهدارد براي رفتن به محل

ــد و از او اجــازه بگریــد،       ــه شــوهر خــود بگوی ب

نگرش تقدیر گرایانه به باروري ند.اگیري شدهزهااند
-1هایی در مقیاس لیکرت شامل نیز از طریق گویه

فرستد که فرزنـدان  اي میخداوند برکت را به خانه
فرزند زیـاد نشـانه عشـق و مهـر     -2آن زیاد است 

-درست است که می-3خداوند به بندگانش است 
تولد فرزند -4گویند هر آنکه دندان دهد نان دهد 

گیـري  اراده و مشیت خداوند بستگی دارد، اندازهبه 
از طریـق  گرایش به تـرجیح جنسـیتی   شده است.
پسـر عصـاي دسـت والـدین     فرزنـد  -1گویه هاي 

پسر ندارد اجاقش کور فرزند خانه اي که -2. است
پسر فرزند -4. دختر سربار خانواده است-3. است

باعث زنده نگه داشتن اسم و رسم خانوادگی اسـت 
که چند زایمان او دختر باشد براي این که زنی-5

پسري به دنیـا بیـاورد حـق دارد زایمـان بعـدي را      
مـدیریت بـدن  گیري شده است.، اندازهتجربه کند

بـه معنـاي نظـارت و    متغیر دیگر مستقلعنوانبه
هاي ظاهري و مرئی بـدن  دستکاري مستمر ویژگی

مدیریت بدن اهمیتی است کـه پاسـخگویان   است.
دهند. به حفظ تناسب اندام و زیبایی بدن خود می

فرزنـدآوري زیـاد   -1هاي این متغیر از طریق گویه
شود به تناسب اندام زنـان آسـیب برسـد.    باعث می

شود زیبـایی و نشـاط   فرزندآوري زیاد باعث می-2
به نظر من حفظ -3صورت و بدن زن از بین برود. 

اشـتن فرزنـد   تناسب اندام و زیبایی براي زنـان از د 
گیـري شـده اسـت. متغیـر     زیاد مهمتر است، اندازه

-1هـاي نیز از طریق گویـه فرزندنگرش به تربیت
فرزند زیاد باعث می شود والدین نتواننـد آن هـا را   

وقتی تعـداد فرزنـدان زیـاد    -2. خوب تربیت کنند
ــه تحصــیالت و آمــوزش آنهــا لطمــه وارد   باشــد ب

م به ذکر است که . الزعملیاتی شده است، شودنمی
گویه دوم جهت جمع پذیر شدن کد گذاري مجدد 
شده است و با گویـه نخسـت هـم جهـت گردیـده      

ــد  ــه فرزن ــاطفی ب ــاز ع ــر نی ــقاســت. متغی از طری
والدین بایستی فرزندان زیـاد داشـته   -1هاي گویه

با داشتن -2. باشتد تا در دوران پیري تنها نباشند
کـه بعـد از   فرزند زیاد والدین احساس مـی کننـد  

نگرش به گیري شده است. ، اندازهمرگشان زنده اند
آســایش و راحتــی والــدین اســت از طریــق گویــه، 
داشتن فرزند زیاد والدین را از کارهایی که دوسـت  

ش بـه  دارد، اندازگیري شده است. نگردارند باز می
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باشد که از میدیگرل بار مالی فرزندان متغیر مستق
اد باعـث فشـار مـالی بـر     ي فرزنـد زیـ  طریق گویـه 
گیـري شـده اسـت. تعـداد     شـود انـدازه  خانواده می

دیگـر  مسـتقل متغیرعنوانبهخواهران و بردان فرد 
. ایـن متغیـر از آنجـا انتخـاب     اسـت انتخاب شـده 

گردیده است که هر فـرد در جریـان زنـدگی و بـا     
توجه به محیطی کـه در آن رشـد کـرده اسـت در     

ار گرفته است کـه  پذیري متفاوتی قرمعرض جامعه
گذار اسـت. در  تأثیرواري وي گیري عادتدر شکل

دهی درونی اسـت کـه طـی    واره سازمانعادتواقع 
کننـد و  آن افراد هنجارها و مقرراتی را درونی مـی 

ــی از وجودشــان   ــدهاي اجتمــاعی جزئ ــد و نبای بای
پذیري جامعهعنوانبهشود. این فرایند که از آن می

شود از زمان تولد آغاز و تـا  یپذیري یاد مو فرهنگ
پایان زنـدگی ادامـه دارد. در نتیجـه ایـن فراینـد،      

گیرد کـه  ساختار شناختی در درون افراد شکل می
افزاري ارتباط با دنیـاي بیـرون را ممکـن    بسان نرم

ها و نبایدها و ذوق و سلیقه واره بایدسازد. عادتمی
و شــیوه زنــدگی مردمــان یــک جامعــه را ســازمان 

-. حال این سوال به ذهن متبادر می)14دهد (می
گردد که آیا این تجربه دوران کـودکی و نوجـوانی   

گیري افراد در تعداد فرزندانی که بعد از در تصمیم
تشکیل خانواده خود دارنـد تاثیرگـذار اسـت؟ ایـن     
متغیر از طریق یک سوال باز که از افراد سوال شده 

گیـري  انـدازه ایـد است که چند خواهر و برادر بوده
شده است. متغیرهاي بعدي تحصیالت زن و شوهر 

باشد که به صورت ترتیبی از بی سواد تا سـطح  می
فوق لیسانس و باالتر کد گذاري شده است.

هایافته
میانگین سنی پاسخگویان در این تحقیق حـدود  

جدول باشد.می38/8انحراف معیار آن و سال 31
آل عداد فرزندان ایـده توزیع متغیر وابسته یعنی ت1

در مقایسه با تعداد فرزندان در حـال حاضـر زنـده    
نشـان  رازنان یا بـه عبـارتی دیگـر رفتـار بـاروري     

-دهد. همانگونه که در این جدول مشاهده مـی می
آل زنـان مـورد   گردد میانگین تعداد فرزنـدان ایـده  

باشد. میانگین تعداد فرزنـدان در  می65/2مطالعه 
باشد. همانگونـه  می09/2زنان نیز حال حاضر زنده 

کـه در مقدمـه تحقیــق نیـز بــه آن اشـاره گردیــد     
اي از رفتـار بـاروري   آل تا اندازهمعموالً باروري ایده

زنان بیشتر است. نتیجـه بـه دسـت آمـده در ایـن      
کند. بـا ایـن وجـود    تحقیق نیز این امر را تائید می

مر د که این انباشاین دو میانگین به هم نزدیک می
آل همگرا شدن رفتار بـاروري بـا ایـده   دهندهنشان

باشد. بیشترین فراوانی در هـر دو مـورد   باروري می
. همانگونه که در باشدمیاشاره شده در دو فرزندي 

ــی   ــاهده م ــدول مش ــی از   ج ــیش از نیم ــردد ب گ
پاسخگویان معتقدند امروزه داشتن دو فرزند بـراي  

باشد. هر زن و شوهر کافی می
همبستگی دو متغیره بـین متغیرهـاي   2جدول 

دهـد.  مستقل تحقیق و متغیر وابسته را نشـان مـی  
گـردد از  همانگونه که در این جدول مشـاهده مـی  

بین متغیرهـاي مسـتقل تحقیـق متغیرهـاي سـن      
گیـري، تـرجیح جنسـیتی،    افراد، استقالل تصـمیم 

به باروري، نگـرش بـه تربیـت    هایانرر گتقدینگرش 
فرزند، نیاز عاطفی بـه فرزنـد بـراي سـنین بـاالتر،      

و برادران اننگرش به بار مالی فرزند و تعداد خواهر
آل زنان دارند. رابطه معناداري با متغیر باروري ایده

آل مثبـت  جهت رابطه متغیر سن بـا بـاروري ایـده   
کـه داراي  آن است که زنانیدهندهنشاناست این 

هـاي سـنی   سن بیشتري هستند چون به کوهورت
توزیع متغیر وابسته در مقایسه با تعداد فرزندان در حال حاضر زنده-1جدول 

درصدفراوانیباروري ایده آلدرصدفراوانیتعداد فرزندان در حال حاضر زنده
0252/80--
1786/25190/3
21024/3321624/54
3577/183615/20
4355/114568/18

104/3و باالتر87/25و باالتر5
65/2میانگین09/2میانگین
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ــدن     ــاعی ش ــان اجتم ــد و جری ــق دارن ــاالتر تعل ب
تـر دارنـد   هـاي پـایین  تري را بـا کوهـورت  متفاوت

اگرچـه  ،انـد آل بیشتري را بیان داشـته باروري ایده
ستگی ضعیفی بین این دو متغیر وجود بضریب هم

اروري گیري با بـ دارد. جهت رابطه استقالل تصمیم
ال منفی است یعنی هر چه بر میزان اسـتقالل  ایده

گیري زنان افـزوده شـده از میـزان بـاروري     تصمیم
آل آنها کاسته شده است. تـرجیح جنسـیتی و   ایده

نگــرش تقدیرگرایانــه رابطــه مثبتــی را بــا بــاروري 
آل زنان دارند به این معنی که هر چه بر میزان ایده

گرایانه به بـاروري  ترجیح جنسیتی یا نگرش تقدیر
نیـز  آل زنـان شمار فرزندان ایـده است افزوده شده 

شده است. نیاز عاطفی به فرزند داراي رابطه بیشتر
باشـد. بـه   آل زنان مـی مثبتی با تعداد فرزندان ایده

اي که هر چه نگرش به نیاز عاطفی فرزنـد  این معن
آل زنـان  براي سنین باالتر افزوده شده باروري ایده

ایش داشته است. نگرش به بـار  زد مطالعه نیز افمور
آل مالی فرزندان داراي رابطه منفی با باروري ایـده 

ا که زنـانی کـه معتقدنـد    باشد. به این معنزنان می
شـود  فرزند بیشتر باعث فشار مالی بر خـانواده مـی  

آل کمتـري دارنـد. تعـداد خـواهران و     باروري ایده
واره دوران کـودکی  نشانی از عادتعنوانبهبرادران 

آل و نوجوانی نیز داراي رابطه مثبت با باروري ایـده 
زنان است. جهت تبیین رابطه هر یک از متغیرهاي 

ال در ادامه از تحلیل مستقل تحقیق با باروري ایده
كشـود. جهـت در  استفاده میگانهرگرسیون چند

ال باروري ایدهبربهتر از روند تاثیرگذاري هر متغیر 
بـراي  ر در هشت مرحله انجام گرفته اسـت. این ام

هاي مدل رگرسیون خطی فرضاین امر ابتدا پیش
دهنـده نشـان مورد آزمون قرارگرفت. نتایج بررسی 

آن است که توزیع متغیرهاي تحقیق نرمال است و

رابطه خطی بین متغیر وابسته با هر یـک  همچنین
از متغیرهـاي مســتقل وجــود دارد. هــم پراکنشــی  

ا نیز مورد آزمون قرار گرفت که نتایج نشـان  هداده
بــودن نهــا دارد. هــم خطــی از بــرازش خــوب داده

نیز از طریـق آزمـون   با یکدیگر متغیرهایی مستقل 
ولرانس مورد بررسی قرار گرفته است که نشـان از  ت

هم خط نبودن متغیرهاي مستقل (تولرانس نزدیک 
به یک) دارد. جهت اجتناب از طوالنی شدن مطلب 

هاي ذکر شده صرف نظـر  ز آوردن تک تک آزمونا
ــه ذکــر اســت یکــی از پــیش  (شــده اســت الزم ب

هاي رگرسـیون خطـی آن اسـت کـه متغیـر      فرض
.وابسته در سطح سنجش فاصـله یـا نسـبی باشـد    

ال نیـز  متغیر وابسته این تحقیق یعنی باروري ایده
فرزند 6تا 1باشد و از در سطح سنجش فاصله می

شد. به کار بردن رگرسـیون خطـی   بادر نوسان می
هـاي  براي این متغیر با توجه به رعایت پیش فرض

رگرسیون مانع روشی ندارد چنانچه بیشتر کارهاي 
ي هـم کارهـایی کـه در    رانجام شده در زمینه بارو

ایران و هم در سایر کشـورها انجـام شـده اسـت از     
انـد.  رگرسیون خطی براي بررسی اسـتفاده نمـوده  

هـاي  پـژوهش توان به نمونـه شتر میبراي توجه بی
ارجاع داده شده توجه گردد. در ایـن تحقیـق نیـز    

آل با توجه به براي درك بهتر تغییرات باروري ایده
تغییرات متغیرهـاي مسـتقل از رگرسـیون خطـی     

هـا اسـتفاده گردیـده    فرضچندگانه با رعایت پیش
هر چند که به دلیل شمارشی بـودن متغیـر   است. 

سـن نیـز   وان اسـتفاده از رگرسـیون پ  وابسته امکـا 
آل ضـمن  در واقع متغیر بـاروري ایـده  وجود دارد. 

باشـد و  شمارشی بودن در سطح سنجش فاصله می
ــی  ــیون خط ــتفاده از رگرس ــیش  اس ــت پ ــا رعای ب

.)هاي رگرسیون خطی مانع روشی نداردفرض

زنانآلبین متغیرهاي مستقل و باروري ایدهپیرسونهمبستگی ضرایب -2جدول 
مقدار احتمال همبستگیضریب  متغیر مقدار احتمال همبستگیضریب  متغیر

018/0 138/0- تربیت کردن فرزندان 008/0 154/0 سن
001/0< 378/0 نیاز عاطفی به فرزند 274/0 064/0 استقالل اقتصادي

211/0 073/0- آسایش و راحتی والدین 018/0 140/0- استقالل تصمیم گیري
017/0 139/0- بار مالی فرزندان 331/0 057/0 استقالل تحرکی
001/0< 226/0 تعداد خواهران و برادران 001/0< 303/0 ترجیح جنسیتی

121/0 092/0- تحصیالت زن 001/0< 201/0 نگرش تقدیرگرایانه
346/0 056/0 تحصیالت شوهر 768/0 017/0- مدیریت بدن
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ــه کــه در جــدول شــماره (  ده ) مشــاه3همانگون
گردد در مرحله اول سن وارد معادله رگرسیونی می

شده است این متغیر رابطـه معنـاداري بـا بـاروري     
آل زنان دارد. مقدار بتاي به دست آمـده بـراي   ایده

آن اسـت  دهندهنشانباشد که می19/0این متغیر 
که هرچـه بـر سـن افـراد افـزوده شـده بـر تعـداد         

. مقـدار  ه اسـت شـد آل آنها نیز افزوده فرزندان ایده
) به دست آمده براي این متغیـر  R2ضریب تعیین (

آن است که حدود دهندهنشانباشد که می033/0
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر 3

شود. در مرحلـه دوم سـه بعـد اسـتقالل     تبیین می
زنان وارد معادله رگرسیونی شده است از بین سـه  

گیـري  بعد استقالل تصـمیم بعد استقالل زنان تنها 
آل زنان داراي رابطه معناداري با تعداد فرزندان ایده

است. مقدار بتاي بـه دسـت آمـده بـراي اسـتقالل      
باشد که بیـانگر آن اسـت   می-15/0گیري تصمیم

گیـري زنـان افـزوده    که هر چه بر استقالل تصمیم

آل آنها کاسته شده شده است بر تعداد باروري ایده
درصد 2است. با ورود سه بعد استقالل زنان حدود 

دهنـده نشانبر ضریب تعیین افزوده شده است که 
درصـد از تغییـرات بـاروري    2آن است که حـدود  

شـود. در  توسط این متغیر تبیین مـی آل زنان ایده
مرحله سوم نگرش تقدیرگرایانه و ترجیح جنسیتی 
وارد معادله رگرسیونی شده اسـت. از بـین ایـن دو    

بـا  رامتغیر نگرش تقدیرگرایانـه رابطـه معنـاداري    
مقدار بتـاي بـه دسـت آمـده     دارد.آل باروري ایده

آن دهنـده نشانباشد که می20/0ریمتغبراي این 
که هر چه بر نگرش تقدیرگرایانـه نسـبت بـه    است

آل باروري افزوده شده است بر شمار فرزنـدان ایـده  
نیز افزوده گردیده است. نکته قابل تامـل در اینجـا   
آن است که با ورود این متغیر سن معناداري خـود  
را از دست داده است و این بیانگر آن است که سن 

آل ایـده از طریق نگـرش تقدیرگرایانـه بـر بـاروري    
تاثیرگذار است به این معنـا کـه افـراد داراي سـن     

آل زنان با کنترل هر متغیرز متغیرهاي مستقل بر باروري ایدهااثر هر کدام -3جدول 
8 7 6 5 4 3 2 1 مدل

sig Beta sig Beta sig Beta sig Beta sig Beta sig Beta sig Beta sig Beta
0,387 0,069 0,595 0,04 0,151 0,099 0,158 0,097 0,145 0,100 0,107 0,110 0,003 0,194 0,003 0,192 سن
0,490 0,044 0,679 0,026 0,488 0,044 0,502 0,043 0,448 0,05 0,513 0,043 0,191 0,086 استقالل 

اقتصادي
0,008 -0,168 0,005 -0,176 0,004 -0,182 0,001 -0,211 0,003 -0,192 0,004 -0,184 0,017 -0,156 استقالل 

تصمیم گیري
0,353 0,057 0,393 0,053 0,499 0,042 0,636 0,03 0,568 0,037 0,496 0,044 0,82 0,015 استقالل 

تحرکی
0,104 0,126 0,109 0,124 0,104 0,126 0,176 0,105 0,004 0,214 0,006 0,203 نگرش 

تقدیرگرایانه
0,408 0,063 0,582 0,042 0,488 0,053 0,788 0,02 0,257 0,084 0,223 0,091 ترجیح 

جنسیتی
0,08 0,110 0,087 0,108 0,114 0,100 0,186 0,083 0,273 0,071 مدیریت بدن
0,927 -0,006 0,832 0,014 0,772 0,019 0,766 -0,019 نگرش تربیتی
0,000 0,262 0,000 0,279 0,000 0,287 0,000 0,299 نگرش عاطفی
0,311 -0,075 0,573 -0,042 0,615 -0,037 آسایش و 

راحتی
0,041 -0,15 0,037 -0,155 0,037 -0,155 نگرش به 

هزینه فرزندان
0,085 0,122 0,078 0,126 تعداد خواهران 

و برادرن
0,425 -0,064 تحصیالت زن
0,01 0,194 تحصیالت 

شوهر
0,507 0,481 0,47 0,441 0,358 0,351 0,26 0,192 R Square

0,208 0,19 0,182 0,161 0,101 0,1 0,051 0,033 Adjusted
R Square

5,327 5,481 5,64 5,92 4,679 5,252 4,0973 8,775 F

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,003 sig
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بیشتر داراي نگرش تقدیرگرایانه بیشتري نسبت به 
باشند. ترجیح جنسیتی نیز که در نسل جدیدتر می

رابطــه دو متغیــره معنــادار بــود بــا کنتــرل ســایر  
متغیرها معناداري خود را از دسـت داده اسـت. بـا    

د بر ضریب تعیین درص5دود ورود این دو متغیر ح
آن اسـت کـه   دهنـده نشـان وده شده است کـه  افز

درصد از تغییـرات متغیـر وابسـته توسـط     5حدود 
شـود. در  نگرش تقدیرگرایانه به باروري تبیین مـی 

مرحله چهـارم متغیـر مـدیریت بـدن وارد معادلـه      
معناداري تأثیررگرسیونی شده است که این متغیر 

رد. ضریب تعیـین نیـز   آل زنان ندارا بر باروري ایده
با ورود این متغیر تغییري نداشته است که نشان از 
بی اثـر بـودن ایـن متغیـر در معادلـه رگرسـیونی       

باشد. در مرحلـه پـنجم متغیرهـاي نگـرش بـه      می
تربیت فرزند و نگرش عاطفی به فرزند براي سـنین  
باالتر وارد معادله رگرسیونی شـده اسـت. از میـان    

از عـاطفی بـه فرزنـد داراي    این دو متغیر نگرش نی
باشـد.  آل زنـان مـی  رابطه معناداري با باروري ایـده 

299/0مقدار بتاي به دست آمده براي این متغیـر  
آن اسـت کـه هرچـه بـر     دهنـده نشانباشد که می

نگرش به نیاز عاطفی به فرزند بـراي سـنین بـاالتر    
آل زنـان  افزوده گردیده است بر تعداد فرزندان ایده

ده گردیده است. نگرش به تربیت فرزند نیز نیز افزو
که در رابطه دو متغیره معنادار بود با کنترل سـایر  
متغیرها معناداري خود را از دست داده است. نکته 
مهم دیگر ان است که بـا ورود ایـن دو متغیـر بـه     
معادله رگرسیونی نگرش تقدیرگریانـه بـه بـاروري    

ن بیانگر معناداري خود را از دست داده است که ای
آن اسـت کـه نگـرش تقدیرگرایانـه از طریـق نیــاز      

آل تاثیرگذار اسـت.  عاطفی به فرزند بر باروري ایده
درصـد بـر ضـریب    5با ورود این دو متغیر حـدود  

اسـت  آندهنـده نشانافزوده شده است که تعیین 
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط 5که حدود 

سـنین بـاالتر   متغیر نگرش عاطفی به فرزند بـراي  
شود. در مرحله ششم نگرش به راحتی و تبیین می

آسایش والدین و نگرش به هزینه اقتصادي فرزندان 
وارد معادله رگرسیونی شده است. از میان ایـن دو  
متغیر نگرش به هزینه اقتصادي فرزندان با بـاروري  

آل رابطه معنادار دارد. مقـدار بتـاي بـه دسـت     ایده
ــر  ــن متغی ــراي ای ــده ب ــی-15/0آم ــه  م ــد ک باش

آن است که هر چه بر نگرش به هزینه دهندهنشان
اقتصادي فرزنـدان افـزوده شـده بـر شـمار تعـداد       

آل زنان کاسته شده است. مقدار ضریب باروري ایده
درصد افزوده 2تعیین با ورود این دو متغیر حدود 

درصد از 2شده است که بیانگر آن است که حدود 
آل زنان توسط متغیـر نگـرش   هتغییرات باروري اید

شـود. در  به هزینه اقتصـادي فرزنـدان تبیـین مـی    
نشـانی  عنوانبهتعداد خواهران و برادران 7مرحله 

واره دوران کودکی و نوجوانی وارد معادلـه  از عادت
رگرسـیونی شــده اســت. ایــن متغیــر داراي رابطــه  

باشد. با متغیر وابسته نمی05/0معناداري در سطح 
درصد به ضریب تعیین 1این متغیر حدود با ورود

انـدك آن بـر   تـأثیر افزوده شده است که نشـان از  
باشـد. در مرحلـه هشـتم نیـز دو     متغیر وابسته می

ــه    ــوهر وارد معادلـ ــیالت زن و شـ ــر تحصـ متغیـ
رگرسیونی شده است که در این میـان تحصـیالت   
شــوهر داراي رابطــه معنــاداري بــا متغیــر وابســته 

بتاي به دست آمده براي این متغیر باشد. مقدار می
باشد که نشان از آن دارد که هر چـه بـر   می19/0

مثبـت بـر   تأثیرتحصیالت شوهر افزوده شده است 
آل زنان دارد. با ورود این متغیر حـدود  باروري ایده

درصد بر ضریب تعیین نیز افزوده شده است. در 1
مجموع با ورود همه متغیرها به معادله رگرسـیونی 

و با کنتـرل سـایر متغیرهـا، متغیرهـاي اسـتقالل      
گیري، نیاز عاطفی بـه فرزنـد بـراي سـنین     تصمیم

ــدان و    ــادي فرزن ــه اقتص ــه هزین ــرش ب ــاالتر، نگ ب
تحصــیالت شــوهر رابطــه معنــادار خــود را حفــظ  

انـد  اند. متغیرهاي مستقل همچنـین توانسـته  کرده
آل زنان را درصد از تغییرات باروري ایده20حدود 

یین کنند.تب

گیريو نتیجهبحث
2000تقریباً نیمی از جمعیـت جهـان در سـال    

ی بـا نـرخ بـاروري در سـطح     میالدي در کشـورهای 
کردند و ینی یا زیر سطح جانشینی زندگی میجانش

نـده بـه بـاروري    تقریباً همه کشورها در دو دهه آی
). جمهوري اسالمی ایران 15(دیرسپایین خواهند 

نیز از جمله کشورهایی است که باروري زیر سـطح  
کنــد و در سـالهاي اخیــر  جانشـینی را تجربــه مـی  

سیاسـتگذاران جهـت افـزایش    هایی از سوي تالش
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در رابطـه بـا تغییـرات    باروري انجام گرفتـه اسـت.  
توان از هم خانواده و باروري دو عامل اساسی را می

تفکیک کرد که شامل تغییرات ساختاري و عوامـل  
باشد. همزمان با تغییرات ساختاري کـه  اي میایده

اند ماننـد کـاهش   در کاهش باروري تاثیرگذار بوده
ر کودکان و نوزادان، افزایش اسـتفاده از  مرگ و می

آل هاي وسایل تنظیم خانواده و تحصیالت و ... ایده
آل هـاي  اند تا جایی که ایـده افراد نیز تغییر نموده

افراد به رفتار آنها در حوزه بـاروري نزدیـک اسـت.    
هـاي آنهـا اتفـاق    آلایـده تـأثیر رفتار افـراد تحـت   

بـدآن معنـا کـه    افتد و این تعامل متقابل استمی
هـاي افـراد را   آلهاي موجود در جامعه ایدهواقعیت

قـرار  تأثیررفتار افراد را تحت ،هاآلسازد و ایدهمی
هش اخیـر سـعی در   ودهند. در ایـن راسـتا پـژ   می

آل زنــان بــراي فهــم بیشــتر تبیــین بــاروري ایــده
تغییرات اخیر باروري نمود. در این راستا متغیرهاي 

الل زنـان در سـه بعـد، اقتصـادي،     سن افراد، استق
گیري و تحرکـی، نگـرش تقدیرگرایانـه بـه     تصمیم

مدیریت بدن، نگرش بـه  ، باروري، ترجیح جنسیتی
تربیت فرزندان، نیاز عاطفی به فرزند بـراي سـنین   
باالتر، نگرش به آسایش و رفاه والدین، نگـرش بـه   
هزینه مـالی فرزنـدان، تعـداد خـواهران و بـرادران      

واره کـودکی و نوجـوانی،   شـانی از عـادت  نعنوانبه
تـأثیر تحصیالت زن و تحصیالت همسر انتخـاب و  

. آل زنان مورد مطالعه قرار گرفتآن بر باروري ایده
آن اسـت کـه   دهنـده نشـان نتایج تحقیـق حاضـر   

درحـالی کـه  باشـد  مـی 65/2آل زنان باروري ایده
کـه  اسـت 09/2مـورد مطالعـه  رفتار باروري زنان

این نتیجه باشد. از رفتار باروري بیشتر میتاحدوي
سازگار با مطالعات انجـام شـده در زمینـه بـاروري     

). نتایج تحلیـل رگرسـیون چندگانـه    4-12است (
آن است که از مجموع متغیرهـاي  دهندهنشاننیز 

مستقل وارد شده به معادله رگرسیونی نیاز عاطفی 
ا بـر  رتـأثیر به فرزند براي سنین بـاالتر بیشـترین   

ماننـد  آل افراد دارد. حتی متغیرهـایی باروري ایده
که بـدون ورود ایـن   نگرش تقدیرگرایانه به باروري

متغیر معنادار بودند با ورود متغیر نیاز عـاطفی بـه   
ــ ــد معن اداري خــود را از دســت داد. چنانچــه  فرزن

نیاز عاطفی است) نشان داده15مطالعات پیشین (
رچـه تـوالی فرزنـدان    رود اگبه فرزند از بـین نمـی  

بیشتر بـر اسـاس تغییـرات اقتصـادي و اجتمـاعی      
کاهش یابـد و ایـن خـود زمینـه تـداوم بـاروري و       

وجـود  تـأثیر .جلوگیري از کاهش بیشتر آن اسـت 
فرزند بر احساس رضایت از زندگی و خشـنودي در  
افراد در تحقیقات متعدد مورد بررسی قـرار گرفتـه   

). 20-16(سـت  شـده ا تأکیداست و بر اهمیت آن 
) 16مطالعــه کهلــر و همکـــاران (  بــراي نمونــه  

تأثیرآن است که تولد نخستین فرزند دهندهنشان
مثبت قوي بر احسـاس خوشـبختی زنـان دارد. در    

یابـد و در  تولد دوم احساس خوشبختی کاهش می
تـأثیر سه فرزند و بیشتر اغلـب بـه صـورت کامـل     

گیـري از  تصـمیم اسـتقالل رود. مثبت از بـین مـی  
آل باشد که بر بـاروري ایـده  متغیرهایی دیگري می

دهنـده نشاننتایج تحقیق باشد. زنان تاثیرگذار می
گیري آن است که هر چه بر میزان استقالل تصمیم

آل زنـان  شود از تعداد باروري ایـده زنان افزوده می
شود. ایـن نتیجـه سـازگار بـا مطالعـات      کاسته می
نگرش به هزینـه اقتصـادي   . )21باشد (پیشین می

فرزندان از دیگر متغیرهـایی بـود کـه تاثیرگـذاري     
خود را با کنترل سـایر متغیرهـا حفـظ کـرد. ایـن      

هـاي اقتصـادي   آن است که نابسـامانی دهندهنشان
-هاي زنـدگی بـر ایـده   مانند تورم و افزایش هزینه

هاي باروري زنان تاثیرگذار است و از این طریق آل
قـرار  تـأثیر رفتار بـاروري افـراد را تحـت    توانندمی

دهد. این نتیجه همسو با کارهاي انجـام گرفتـه در   
زمینه باروري است مطالعات انجام گرفته در رابطه 

اند وقایع اقتصـادي و  ) نشان داده11-7(با باروري 
ناامنی اقتصادي تقاضاي زوجین براي فرزندآوري را 

هر از دیگـر  تحصیالت شودهد. میقرار تأثیرتحت 
متغیرهایی بود که بـه صـورت مثبـت بـر بـاروري      

آل زنان تاثیرگذار است اگر چه این نتیجـه بـر   ایده
باشـد امـا بـا    ) می6-3هاي باروري (ف پیشینهالخ

ــویی دارد   ــات همس ــی تحقیق ــد برخ ــایج جدی .نت
چنانچه مطالعات جدید در کشورهاي اسکاندیناوي 

ري بر حسب سطح آن است، شیب بارودهندهنشان
تحصیالت براي زنان تقریبـاً ناپدیـد شـده اسـت و     
نسبت فرزندزایی بـه دومـین و سـومین فرزنـد بـا      

).7سطح تحصیالت زنان رابطه مثبت دارد (
آن اسـت نیـاز   دهنـده ننشـا نتایج مطالعه حاضر 

کننـده  عاطفی بـه فرزنـد مهمتـرین عامـل تبیـین     
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ی به فرزنـد  باشد. نیاز عاطفآل زنان میباروري ایده
ــراي     ــه را ب ــود زمین ــت و خ ــد رف ــان نخواه از می

کند.فراهم میرا جلوگیري از کاهش بیشتر باروري 
روانشـناختی و  -هاي اجتماعیتجربهتوان گفتمی

ــدان    ــدین از فرزن ــاطفی وال ــري در  ع ــه کمت توج
تحقیقات انجام گرفته در زمینـه بـاروري بـه خـود     

احساس اختصاص داده است این در حالی است که 
خشنودي درونی والدین از فرزندآوري ممکن است 

بنـابراین  ؛ هدایت کننده مهم رفتـار بـاروري باشـد   
توجه به بعـد عـاطفی و روانشـناختی فرزنـدان در     

توان بسـیار مثمـره ثمـر    درك تحوالت باروري می
باشد و الزم است در تحقیقات آینده به آن بیشـتر  

ــردد  ــه گ ــن پــژوهش    .توج ــایج ای همچنــین نت
آن است که نگرش به هزینه اقتصادي دهندهنشان

آل فرزندان از عواملی بود که بر کاهش باروري ایده
ــت  ــذار اس ــان تاثیرگ ــه  ؛ زن ــابراین درصــورتی ک بن

ــه در    ــتاي مداخل ــد در راس ــتگذاران بخواهن سیاس
باروري در جهت تعدیل آن عمل کنند باید زمینـه  

راهم هـا فـ  اقتصادي امن و پایداري را براي خانواده
کنند. ایجاد اشتغال براي جوانـان و بهبـود درآمـد    

ي نوبهبههاي زندگی خود ها و کاهش هزینهخانواده
ضمن کاهش دادن سن ازدواج جوانان و ایجاد خود 

ها باعث مستحکم شدن آرامش بیشتر براي خانواده
ــطح    ــر س ــاروري زی ــت از ب ــانواده و حرک ــاد خ بنی

ن نخسـتین گـام   بنابرای؛ کندجانشینی را فراهم می
هـا و  در راستاي تغییر رفتار باروري تغییـر نگـرش  

هاي افراد است و همانگونه کـه قـبالً بحـث    آلایده
هـاي  هـا خـود بازتـابی از واقعیـت    آلشد این ایـده 
جهــت دســتیابی بــه همچنــین باشــد.جامعــه مــی
آل افراد و تحقق کامل آن باید زمینه و باروري ایده

تاثر از نیروهاي گوناگون میدان اجتماعی که خود م
است براي آنها فراهم شود.
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Abstract
Background: Ideals take foundation for individual action and formed behavior. The purpose
of the current study is explanation of women's ideals fertility. In this context, variables, age,
independence of women in three dimensions, economic, decision making and mobility,
fatalistic attitude to fertility, gender preference, emotional need of child for the older age, the
attitude to the economic costs of children, attitudes to comfort parents, attitudes to the nurture
of children, number of siblings as a sign of habitus of individuals, wife education and
husband education are Selected and were examined their effect on ideals fertility.
Methods: This study is a survey. Data collection was conducted through a questionnaire
made by researcher. The population statistical is married women aged 15 to 49 in the city of
Nasimshar that studied 304 married women aged 15 to 49 to the multi-stage cluster sample in
March 2015.
Results: Multivariate linear regressions results indicate that emotional needed of children for
older age with control other variables are the greatest impact on women's ideals fertility even
the impact of other variables that were significant in the bivariate analysis is also done
through this variable. Variables, independent decision making, attitude to the economic costs
of children and husband education were variables that with control the other variables held
theirs significant. In general, the independent variables could explain 20 percent of variability
of the dependent variable.
Conclusion: If policy-makers want to intervention in the fertility to adjust its, should Provide
appropriate economic context for families. The emotional needs of the child do not disappear
although the sequence of more children reduced by the economic and social changes and that
is the context of the continuing fertility and prevent further decline.

Keywords: Fertility, Ideals fertility, Independence of decision-making, Independent of
mobility, Gender preference
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