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جامعه  شایع  ویژگی های  از  پایین  فرزندآوری  ایده آل های  و  جانشــینی  ســطح  زیر  باروری 
در  جمعیتی،  تحوالت  این  به  پاســخ  در  اســت.  کردســتان  اســتان  جمله  از  ایران  کنونی 
موفق  اجــرای  و  گرفته،  قــرار  توجه  مــورد  جمعیت  افزایش  سیاســت های  اخیــر  ســال های 
نظریات  است.  پایین  باروری  دالیل  عمیق  شناخت  مستلزم  سیاست ها  و  برنامه ها  این 
پاییــن  بــاروری  ســطح  و  نگریســته،  اقتصــادی  دیــدگاه  از  را  بــاروری  رفتارهــای  مختلفــی 
انتظــارات  و  واقعیــات  بیــن  فاصلــه  بــه  واکنشــی  و  اقتصــادی  ناامــن  شــرایط  از  ناشــی  را 
فرزندآوری  در  تأخیر  خطر،  از  اجتناب  نظریه  طرفداران  ویژه،  به طور  دانسته اند.  اقتصادی 
خویش  اقتصادی  انتظــارات  یا  و  شــرایط  به  توجه  با  افــراد  رفتاری  مدیریــت  مکانیســم  را 
زنان  باروری  ایده آل  و  رفتار  بر  اقتصادی  ناامنی  تأثیر  بررسی  مقاله،  این  دانسته اند. هدف 
حاصل  مطالعه  داده های  است.  سنندج  روستایی  و  شهری  خانوارهای  در  همسر  دارای 
از 534 خانوار نمونه  پاییز 1393 به کمک پرسشنامه ساخت یافته  که در  پیمایشی است 
و  رفتار  بر  اقتصادی  ناامنی  معنی دار  تأثیر  از  کی  حا مطالعه  یافته های  گردید.  جمع آوری 
تعدیل کننده  نقش  بــا وجود  نتایج چندمتغیره،  اســت. طبق  زنان  پایین  بــاروری  ایــده آل 
تأثیر  زنان،  ســن  و  اقتصادی  انتظــارات  و  واقعیات  بیــن  فاصله  تحصیــات،  متغیرهــای 

که با حمایت مالی موسسه مطالعات و مدیریت جامع  1. مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نگارنده دوم می باشد 
سپاسگزاری  مقاله  محترم  داوران  اصاحی  پیشــنهادات  از  است.  رســیده  انجام  به  کشــور  جمعیت  تخصصی  و 

می شود.
استرالیا،  ملی  دانشگاه  عمومی  سیاســت های  مؤسسه  در  محقق  و  تهران  دانشــگاه  جمعیت شناســی  گروه  اســتاد   .2

mabbasi@ut.ac.ir
saeedkhani@ut.ac.ir تهران،  دانشگاه  دانشجوی دکترای جمعیت شناسی   .3
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مقاله  سیاستی  نتیجه  است.  بوده  پایدار  همچنان  باروری  بر  اقتصادی  ناامنی  معنی دار 
ویژگی های  به  توجه  فرزندآوری  تســهیل  اعمال سیاســت های  و  تدوین  در  که  اســت  این 

است. ضروری  باروری  سنین  در  زوجین  اقتصادی 
کلیدی: رفتار باروری، تعداد فرزند ایده آل، ناامنی اقتصادی، فاصله بین واقعیات  واژگان 

اقتصادی، سنندج انتظارات  و 

مقدمه
حد  از  پایین تر  کردســتان،  اســتان  در  جمله  از  ایــران  نقــاط  کثــر  ا در  بــاروری  حال حاضــر،  در 
کاهش  روند  اســت.  شــایع  جامعه  در  نیــز  پایین  فرزنــدآوری  ایده آل هــای  و  اســت  جانشــینی 
گذار باروری در دنیا تعبیر شده  که به سریع ترین  باروری ایران از نیمه دهه 1360 و دهه 1370 
مطالعات  محــوری  موضوع  2009الف(،  چاوشــی1،  حســینی  و  مک دونالد  شــوازی،  )عباســی 
و  ســاختاری  عوامل  به  باروری  چشــمگیر  تحوالت  مطالعات،  این  در  اســت.  بوده  گونی  گونا
آقاجانیان  1378؛  میرزایی،  1376؛  پایدارفر،  و  )معینی  ارزشــی  و  ایده ای  تغییرات  نوســازی، 
شوازی  عباسی  چاوشی، 2009الف؛  حسینی  و  مک دونالد  شوازی،  عباسی  مهریار2، 1999؛  و 
و  شــوازی  عباســی  همکاران، 2009ب؛  و  شــوازی  )عباســی  خانواده  تحوالت  ترابی، 2012(،  و 
و  شوازی  عباسی  2003؛  چاوشی،  حسینی  و  مک دونالد  شوازی،  عباسی  2007؛  مک دونالد، 
زناشویی  و  ازدواج  تغییرات   ،)1394 محمدپور،  و  پرتوی  رضائی،  1384؛  ندوشــن،  عســکری 
 ،)2000 شــوازی،  عباســی  2009الــف؛  چاوشــی،  حســینی  و  مک دونالــد  شــوازی،  )عباســی 
فرزندآوری )حسینی چاوشی، مک دونالد و عباسی شوازی، 2006؛ عباسی شوازی،  الگوهای 
قبال  در  مذهبی  علمــای  جهت گیری  نوع  تأثیر  چاوشــی، 2009الف(،  حســینی  و  مک دونالــد 
خانواده  تنظیم  خدمات  به  دسترسی  یا  و   )2000 اسدپور3،  و  )هودفر  خانواده  تنظیم  برنامه های 
حســینی  و  مک دونالد  شــوازی،  )عباســی  روســتایی  مناطق  در  بهداشــت  خانه های  نقش  و 
نسبت   )2010 چاوشی4،  حسینی  و  شوازی  عباســی  اصفهانی،  صالحی  چاوشــی، 2009الف؛ 

است. شده  داده 
همواره  خــاص،  به طور  خانواده هــا  و  کلــی  به طــور  جامعــه  اقتصــادی  شــرایط  و  زمینه هــا 
افزایش  با  بیســتم  قرن  اولیه  ســال های  در  اســت.  بوده  باروری  مهم  تعیین کننده های  از  یکی 

1. Abbasi-Shavazi, McDonald & Hosseini-Chavoshi
2. Aghajanian & Mehryar
3. Hoodfar & Assadpour
4. Salehi-Isfahani, Abbasi-Shavazi & Hosseini-Chavoshi
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گــذار  بــه  موســوم  تحــوالت  ســایر  و  شهرنشــینی  افزایــش  اقتصــادی،  رشــد  صنعتی شــدن، 
رابطه  وجــود  به  را  برخــی  جریان،  ایــن  تــداوم  و  یافــت  کاهــش  بــاروری  روندهــای  جمعیتــی1، 
سال های  از  به ویژه  اما   ،)1960 بیکر2،  مثال  )برای  کرد  متقاعد  باروری  و  درآمد  بین  معکوس 
توجه  بــاروری  و  اقتصاد  گردشــی3  موافق  رابطــه  بــه  مجــددًا  جمعیت شناســان  به بعــد،   1980
پاســخ  در  عوامل،  ســایر  میان  از  باروری  رفتارهای  و  تصمیمــات  که  کرده انــد  اذعــان  و  کــرده 
مشــکات  و  مســائل  به  پاســخ  در  افراد  که،  به این معنا می گیــرد.  شــکل  اقتصادی  شــرایط  بــه 
تصمیمات  می اندازند،  تأخیر  به  را  ازدواج  اقتصادی  رونق  و  وفور  زمان های  از  بیش  اقتصادی 
به دنیا  کمتری  فرزنــدان  یا  و  می کنند  اتخاذ  بیشــتر  فاصله گذاری  یا  تعویــق  بر  مبتنــی  بــاروری 
که  کرده اند  اســتدالل  خود  مقاله  در   )2010( گلدســتین4  و  ُارســال  همین راســتا،  در  می آورند. 
رفتارهای  تعییــن  در  برجســته تری  نقــش  گذشــته  ســال   30 بــا  مقایســه  در  اقتصــادی  شــرایط 
ناامنی  بر  مشــخصًا  باروری،  و  اقتصاد  جدید  ادبیــات  در  همین اســاس،  بر  یافته اند.  بــاروری 
پایین  بــاروری  و  بــاروری  کاهشــی  روندهای  در  مؤثــر  بالقوه  عامــل  یــک  به عنــوان  اقتصــادی5 

است. شده  کید  تأ دنیا  مناطق  از  بسیاری 
به عنوان  آن  از  حتی  و  داشته  ایران  باروری  تحوالت  در  سهمی  اقتصادی  مسائل  اگرچه 
مک دونالد  شوازی،  )عباسی  است  شــده  برده  نام  باروری  کاهشــی  روند  تداوم  دالیل  از  یکی 
رفتــار  اخیــرًا  کــه  مطالعــه  چنــد  به جــز  این وجــود،  بــا  چاوشــی، 2009الــف: 187(،  حســینی  و 
2014؛  همــکاران6،  و  معینی  مثال  )بــرای  نگریســته اند  اقتصادی  جنبه  از  را  ایرانیــان  بــاروری 
مکانیسم  و  خانوار  اقتصادی  مسائل  سهم   ،)1392 شیدانی،  1391؛  ترابی،  و  پوررضا  معینی، 
گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  کردســتان  در  به ویژه  باروری  ایده آل های  و  رفتار  بر  آن  تأثیرگذاری 
همزمان  ایران  جامعــه  اخیر،  ســال  چند  در  که  می یابد  اهمیت  آنجــا  از  موضــوع  ایــن  اســت. 
را   ... و  بیــکاری  تورمی«،  »رکود  همچون  خاصی  اقتصــادی  مســائل  دنیا  نقاط  از  بســیاری  با 
 -90 ایران،  آمار  مرکز  1391؛  مردان تبار،  4؛   :1391 آینده نگر،  )نشریه  است  دیده  خود  رودرروی 
توســعه یافتگی  عدم  و  محرومیت  اقتصــادی  شــاخص های  فوق،  مســائل  بر  اضافــه   .)1375
از  درصد   2 حدود   1390 سال  در  کردســتان  حالی که  در  می دهند.  نشان  را  کردســتان  اســتان 

1. Demographic Transition
2. Baker
3. Pro-cyclical
4. Örsal & Goldstein
5. Economic Insecurity
6. Moeeni, Pourreza, Torabi, Heydari and Mahmoudi
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ناخالص  تولید  کل  از  ناچیزی  اما سهم  ایران، 1390(،  آمار  برگرفته )مرکز  را در  کشور  جمعیت 
می باشد،  درصد«   1 نفت  بدون  و   1/2 تنها  نفت  با  »همراه  به طوری که  است،  داشته  داخلی1 
همچنین،   .)1393 فرهادی،  و  )حسین زاده  اســت  پایین«  رده  اســتان   8 »جزء  نظر،  این  از  و 
کنار  در  و  کشــور،  آخر  اســتان   5 جزء  ســرانه  داخلی  ناخالص  تولید  ریال  میلیــون   40/69 »بــا 
است  داشته  قرار  سیستان وبلوچســتان«  و  گلســتان  لرســتان،  شــمالی،  خراســان  اســتان های 
از   1390 و   1385 ســال های  در  نیز،  اســتان  این  در  فعال  جمعیت  بیــکاری  میــزان  )همــان(. 
کشور بیشتر بوده است. در حالی که »نسبت بیکاری جمعیت فعال  کل  متوسط اندازه آن در 
کشور در سال های 1385 و 1390 به ترتیب 12/8 و 12/3 درصد بوده، نسبت های متناظر  کل 
افزون   .)1391 خانی،  و  راغفر  )خانی،  اســت  بوده  درصد«   14 و   20/2 به ترتیب  کردســتان  در 
)برحسب  شهری  خانوارهای  مصرفی  خدمات  و  کاالها  قیمت  شاخص  اندازه  پایه  بر  براین، 
مصرفی  خدمات  و  کاالهــا  قیمت   ،1384 تــا   1376 ســال های  طــول  در   ،)1376 پایــه  ســال 
 3/5 به  نزدیــک  و  بوده  کشــور  اســتان های  دیگر  از  بیش  کردســتان  شــهری  خانوارهــای  بــرای 
خدمات  و  کاالها  قیمت  در  درصد   16/8 ساالنه  افزایش  متوسط  مبین  که  اســت  شــده  برابر 
نشان دهنده  شاخص  این  اندازه  بودن  بزرگ)تر(  است.  استان  این  شهری  خانوارهای  مصرفی 
)مرکز  برعکس  و  خانوارهاســت  بر  نظر  مورد  دوره  طول  در  قیمت ها  افزایش  فشــار  بودن  بیشــتر 
فشار  شــدت  تداوم  نشــان دهنده  فوق  شــاخص  بنابراین،   .)9 اســتراتژیک، 1386:  تحقیقات 
اســت. کردســتان  اســتان  خانوارهای  در  خانوارها  مصرفی  خدمــات  و  کاالها  قیمــت  نســبی 
به لحاظ  کردســتان  اســتان  توســعه یافتگی  عدم  و  محرومیت  هم،  انجام گرفته  مطالعات 
با  که   )1385( بهشــتی فر  و  فطرس  مطالعه  نتایج  می دهند.  نشــان  را  اقتصــادی  و  اجتماعــی 
انجام   1383 و   1373 زمانی  مقطع  دو  در  و  اجتماعی  اقتصادی-  شــاخص   90 از  اســتفاده 
کشور  توسعه یافته  کمتر  استان های  جزء  مقطع  دو  هر  در  کردستان  که  می دهد  نشان  گرفت، 
و  کانتری  و   )1391( دینارونــدی  و  صالحــی  ســنگاچین،  پوراصغر  مطالعــه  نتایــج  می باشــد. 
نظر  از  پایین  رده  اســتان های  بیــن  در  اســتان  این  که  اســت  آن  بیانگــر  نیــز،   )1384( گنجــی 

دارد. قرار  توسعه یافتگی 
شهرســتان  در  و  کلی  به طور  کردســتان  اســتان  در  که  شــود  اشــاره  اســت  الزم  همچنین، 
فعالیت  منظــر  از  جمعیــت   ...« ایــران،  نقــاط  از  بســیاری  همچون  خــاص،  به طــور  ســنندج 
به علــت  و  دارد  اندکــی  اشــتغال زایی  تــوان  آن  کشــاورزی  بخــش  اواًل،  کــه  اســت  به گونــه ای 
عمدتًا  شده  ایجاد  اشــتغال  ثانیًا،  اســت.  مواجه  نیرو  مازاد  با  حّتی  کشــاورزی  مکانیزاســیون 

1. Gross Domestic Production (GDP)
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زارعی،  و  بهاری  )صیدایی،  است«  پایین  بسیار  آن  کار  نیروی  بهره وری  ثالثًا،  است.  شهری 
کمبود سرمایه گذاری های  یا  باید مسائلی همچون فقدان  یاد شده،  به موارد   .)225  -8  :1390
کار  بهره وری  و  حقوق بگیران  بین  منطقی  رابطــه  وجود  عدم  صنعت،  بخش  در  به ویــژه  مولــد 
شاغان،  کار  از  حاصل  درآمدهای  با  زندگی  هزینه های  بین  منطقی  رابطه  وجود  عدم  آن ها، 
غیرقانونی  کارهای  یا  دستفروشی  مانند  مطمئن  چشم انداز  بدون  و  کاذب  به کارهای  اشتغال 
از  کثیری  تعــداد  وجود  ســنندج،  به  شــده  وارد  مهاجران  میــان  در  به ویــژه  کاال  قاچــاق  ماننــد 
و  خانی  زارعی، 1390؛  و  بهــاری  )صیدایی،  افزود  را   ... و  دانشــگاهی  تحصیل کــرده  بیــکاران 
رشد  پتانســیل های  و  اقتصادی  منابع  اســت که  شــده  باعث  فوق  شــرایط   .)1392 ضرغامی، 
خود  که  منابــع،  محدودیت  نتیجه  در  باشــد.  داشــته  وجود  اســتان  در  محــدودی  اقتصــادی 
شرایط  در  کنان  سا از  بسیاری  است،  زیربنایی  ســرمایه گذاری های  کمبود  یا  فقدان  از  ناشــی 
برای  مــردم  شــرایط،  این  در  می کننــد.  زندگــی  پاییــن  بســیار  درآمــدی  بــا  و  اقتصــادی  دشــوار 
آموزشــی،  اداری،  مشــاغل  جمله  از  خدماتی  به مشــاغل  خود  معاش  تأمیــن  و  زندگــی  گــذران 
آورده اند.  روی  دستفروشی  مانند  غیررسمی  مشاغل  یا  و   ،... و  کارگری  رانندگی،  مغازه داری، 
و  جامعه  مختلــف  قشــرهای  اقتصــادی  امنیــت  عــدم  دســتمزدها،  بــودن  پاییــن  همچنیــن، 
خشکســالی،  فصلی،  بیکاری های  چون  پدیده هایی  از  ناشــی  دائمی  روانی  فشــار  کمیت  حا
برای  مردم  فزاینــده  گرایش  به  منجر  بین المللی  و  ملــی  منطقه ای،  بازارهــای  بحــران  و  نوســان 
مثال،  به عنــوان   .)1387 ایمــان،  و  )محمدپور  اســت  شــده  مختلف  شــهرهای  به  مهاجــرت 
شــهرهای  تهران،  شــامل  دیگر  شــهرهای  به  کار  جســتجوی  در  ســاله  هر  جوانان،  از  بســیاری 
افراد  این  از  عمده ای  تعداد  اخیر،  ســال های  در  می کنند.  مهاجرت  کشور  جنوبی  و  شــمالی 
تّجار  یــا  و  ســاختمانی  کاری  نیروهــای  قالب  در  عــراق  کشــور  ُکردنشــین  شــهرهای  بــه  حتــی 
این  با  مــردم  کل  اســت که  واکنش هایی  از  یکی  مهاجرت ها،  ایــن  و  کــرده  مهاجــرت  خرده پــا 
و  )محمــدزاده  می گیرند  بــه کار  خویــش  اقتصــادی  تحــرک  راســتای  در  محدودکننــده  شــرایط 

.)1387 ایمان،  و  محمدپور  1394؛  خانی، 
با  همزمان  اخیر  سال های  در  توســعه یافتگی،  عدم  با  رویارویی  عین  در  اســتان  این  پس 
شده  مواجه  وســیع تر  مقیاســی  در  البته   ... و  تورم  بیکاری،  اقتصادی  مســائل  با  ایران  جامعه 
از  ما  شــناخت  شــرایط،  این  در   .)1387 کردســتان،  برنامه ریزی  و  مدیریت  )ســازمان  اســت 
نامســاعد  وضعیت  تأثیر  تحت  چه طریقی  به  و  چه حد  تا  زنان  بــاروری  ایده آل  و  رفتــار  اینکــه 
قبیل  این  از  مطالعاتــی  طرف دیگر،  از  اســت.  اندک  می باشــد،  خانوارها  بر  کــم  حا اقتصــادی 
روند  و  ســطح  چگونگی  زیرا،  می کند  فراهم  را  موجود  ابهامات  رفع  زمینه  بودن،  بدیــع  ضمــن 
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بوده است.  و مذهبی همواره مورد سؤال  بافت قومی  نظر  از  و متنوع  باروری استان های مرزی 
شــکل  ســؤاالت  به این  پاســخگویی  راســتای  در  و  کردســتان  اســتان  در  حاضر  مطالعــه  لــذا، 
چگونه  سنندج  شهرستان  در  خانوار  همسر  دارای  زنان  باروری  ایده آل  و  رفتار  است که:  گرفته 

است؟ تبیین  قابل  خانوار  بر  کم  حا اقتصادی  شرایط  با  چه حد  تا  و  است؟ 

نظری چارچوب  و  مبانی 
پارادایم تبیینی غالب در مطالعات باروری  گذشته  مدل های اقتصادی باروری در چند دهه 
تحت  خانواده  اندازۀ  مــورد  در  تصمیم گیری  که  می شــود  اســتدالل  نظریه ها،  این  در  بوده انــد. 
از  هســتندکه  عامانی  تولیدمثل  تصمیم گیرندگان  دارد.  قرار  خانوار  اقتصادی  وضعیت  تأثیــر 
را  باروری شــان  رفتار  اقتصادی  عوامل  به  توجه  با  و  می کنند  عمل  عقانی  اقتصــادی  لحــاظ 
مهم ترین  اما  مهم انــد،  بســیار  نظریه ها  این  گرچــه  ا  .)94  :1383 )حســینی،  می کننــد  تنظیــم 
و  عینی  وجــوه  بــر  و  بــوده  واقع گــرا  و  عینــی  رویکــرد  تأثیــر  تحــت  کــه  اســت  ایــن  ضعف شــان 
با  بــاروری  نگرش هــای  و  رفتارهــا  ارتبــاط  بــه  توجــه  از  و  کــرده  کیــد  تأ بــاروری  رفتــار  عقانــی 
و  منافع  محاســبه  که  اســت  این  واقعیت  کرده اند.  غفلت  فرهنگی  و  اجتماعــی  ابعــاد  دیگــر 
فکری  خطوط  طرف دیگر،  از  نیســت.  ممکن  همیشــه  حساب شــده  به صورت  فرزندان  هزینه 
بدون  نگرشــی  به مثابه  بیشــتر  فرزندان،  هزینه  و  منافع  درباره  باروری  اقتصادی  نظریه پــردازان 
به طور  اســت.  شــناختی  عقانی-  بســیار  ماهیتی  دارای  و  عاطفه  و  احســاس  گرفتن  نظر  در 
آندرســون  کرینفلــد،   ،)2013( همــکاران1  و  فیــوری  چــون  محققانــی  کــه  همان گونــه  خاصــه، 
و  بایومیــک   ،)2010( فیلیپــوف4  و  ســکایربک  ســوبوتکا،   ،)2011( ســانتارلی3   ،)2012( پایلــه2  و 
به این  باروری  اقتصــادی  چارچوب  کرده اند،  اظهــار   )1996( مک دونالــد  و   ،)2005( گنــت5  نا
بی اطمینانی  و  نگرانی  ناامنی،  بــه  توجهی  چون  و  دارد  درآمد  روی  بر  یــادی  ز کید  تأ خاطرکــه 

بپردازد. باروری  و  اقتصادی  ناامنی  بین  رابطه  تبیین  به  نمی تواند  نمی کند،  اقتصادی 
از  اجتناب  تئــوری  می کنــد،  کیــد  تأ اقتصــادی  ناامنــی  روی  بــر  کــه  نظریه هایــی  از  یکــی 
ریشه  خانوار  جدید  اقتصاد  و  عقانی  انتخاب  نظریه  از  خطر  از  اجتناب  نظریه  است.  خطر6 
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6. The Risk Aversion Theory
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اینکه  برای  تصمیم گیری  در  افراد   ،)1960( بیکــر  به زعم   .)2013 همکاران،  و  )فیوری  می گیــرد 
می کنند.  سبک سنگین  را  اضافی  فرزند  داشــتن  هزینه های  و  مزایا  نه،  یا  باشــند  داشــته  بچه 
دارند.  اضافی  فرزند  داشــتن  منافع  و  هزینه ها  از  مناســبی  درک  یا  دانش  افراد  این اســاس،  بر 
می کند.  اضافه  تصمیم گیری  به فرایند  را  اقتصادی  بی اطمینانی  ُبعد  خطر،  از  اجتناب  نظریه 
انتخاب هایی  با  مرتبط  هزینه های  و  فرصت ها  از  ضعیفی  درک  افراد  است  ممکن  واقع،  در 
و همکاران، 2013؛ سوبوتکا، سکایربک  )فیوری  باشند  نظر می گیرند داشته  آینده در  برای  که 
منافعی  و  هزینه ها  چــه  که  داد  تشــخیص  قطعیت  با  »نمی توان  که  چــرا   ،)2010 فیلیپــوف،  و 
را  خود  زندگــی  آینده  جریــان  کــه  می گیرند  تصمیــم  به نحوی  افــراد  لــذا  بــود،  خواهــد  پیــش رو 
بــه  بســتگی  دیگــر(  امــور  و  فرزنــدآوری  مــورد  )در  آن هــا  تصمیمــات  ایــن رو،  از  و  دهنــد  تغییــر 
نظریه،  این  بــا  مطابق   .)388  :1996 )مک دونالــد،  داشــت«  خواهــد  آن هــا  جهت گیری هــای 
دورنمای  یا  شغلی  ثبات  از  حدی  مستلزم  شدن،  والدین  و  ازدواج  چون  بلندمدتی  تعهدات 
همکاران2، 2005(.  و  باسفلد  )ُاپنهایمر1، 1988؛  است  اقتصادی  امنیت  و  شغلی  واقع بینانه 
باروری  رفتار  و  نّیــات  بر  مشــاغل  بی ثباتی  از  حاصل  درآمدی  و  اقتصــادی  ناامنی هــای  لــذا، 
که  زندگی نامه ای3  بی اطمینانی  به خاطر  دیگر،  به عبارت  دارند.  اجتناب ناپذیری  و  منفی  اثــر 
می شوند  باروری  از  چشم پوشــی  حتی  یا  تأخیر  باعث  می آورند،  همراه  به  خود  با  مســائل  این 
ُارتــگا6، 2002؛  و  بیاری  کوهلــر،  دیوالــد5، 2003؛  و  تولکــی  لیپــه4، 2008؛  و  کارنــر  )برنــاردی، 
بر روی  اقتصادی سرمایه گذاری  ناامن  افراد در شرایط  و  کسون7، 2002؛ چسنایس8، 2000(،  جا
که موجد  کار و پس انداز-  کار، ساعت های طوالنی  اموری چون تحصیات، دستیابی به بازار 
.)2013 همکاران،  و  فیوری  1999؛  )بک9،  می پرورانند  فکر  در  را  هســتند-  اقتصادی  امنیت 
پرداخته  نظریه  این  به بسط  از محققانی است که  یکی  مک دونالد )1996، 2002، 2006(، 
اقتصادی  توقعــات  تحصیــات،  ســطح  ســریع  افزایــش  و  جهانی شــدن  او،  به اعتقــاد  اســت. 
به  منجر  کار  بازار  شدن  رقابتی  همزمان،  به طور  است.  برده  باال  را  جوانان  به ویژه  خانواده ها، 
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افراد  بیکاری  باالی  تجربه  است.  شده  آنان  شغلی  ثبات  و  درآمدها  در  گســترده ای  تغییرات 
همراه  ناامنی  احساس  افزایش  و  رقابتی  کار  بازار  در  موقعیت  فقدان  و  پایین  پس اندازهای  با 
وضعیت،  این  در  و  برده  باال  را  ریســک  احساس  به شدت  شــرایط  این  در  گرفتن  قرار  اســت. 
کمتری  ریسک  با  که  می کنند  دنبال  را  کار(  بازار  تجربه  و  تحصیات  )مانند  مسیرهایی  افراد 
حالی که  در  بنابرایــن،  مــی رود.  به شــمار  خطر  از  اجتناب  بــرای  مناســبی  مســیر  و  بوده  همــراه 
جدید  سرمایه داری  در  اســت،  مردم  کثر  ا برای  عمده ای  هدف  فرزندآوری  و  خانواده  تشــکیل 
نتیجه،  در  می یابد  کاهش  آن  بــه  تمایل  تاحدی  موجود،  ریســک های  و  فرصت ها  بر  مبتنــی 

می گیرد. قرار  فرزندآوری  امیال  و  ترجیحات  از  پایین تر  واقعی  باروری 
از  یکی  منابــع1،  و  آمــال  بیــن  شــکاف  یــا  اقتصــادی  واقعیــات  و  انتظــارات  بیــن  فاصلــه 
بیشــتر  اســت.  شــده  توجه  بررســی  مورد  موضوع  به  آن  دریچه  از  اســت که  دیگری  نظریه هــای 
این  برآوردن  بــرای  موجود  منابع  و  آمال  بین  شــکاف  که  می پذیرند  را  ایــده  ایــن  اقتصاددانــان 
 .)1976 )فریدمن2،  دهد  قرار  تأثیر  تحت  معنی داری  به طور  را  اقتصادی  رفتار  می تواند  آرزوها 
)یا  آمــال  و  درآمد  بیــن  شــکاف  که  داشــت  عقیده  مفهــوم،  ایــن  بســط  بــا  اســترلین3  ریچــارد 
درآمدهای  دارای  زوجین  کــه  چرا  دهد،  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  بــاروری  اســت  ممکن  ســایق( 
ُبعد  کردن  محدود  طریق  از  می توانند  خود،  مصرفی(  )کاالهای  ســایق  برآوردن  برای  کافی  نا
استرلین  نظریه  در  اساسی  ایده  )استرلین، 1976(.  دهند  امتداد  را  موجودشان  منابع  خانواده 
استقرار  برای  کافی  پول  آوردن  بدســت  خانوار-  بالقوه  نان آوران  جوان-  مردان  گر  ا اســت که  آن 
فرزندآوری  و  کرده  ازدواج  پس  ببینند،  آسان  را  آینده  همسران  یا  خود  واقعی  و  ایده آل  زندگی 
ســبک  از  پشــتیبانی  برای  کافی  پول  آوردن  بدســت  گر  ا طرف دیگــر،  از  شــد.  خواهــد  تشــویق 
ازدواج خواهد  به تعویق  اقتصادی موجود منجر  مطلوب و مد نظر زندگی سخت باشد، فشار 
پیشگیری  وسایل  از  استفاده  به  منجر  هستند،  ازدواج کرده  کنون  هم ا آن هایی که  برای  و  شد، 

شد. خواهد  کار  بازار  به  ورود  برای  زنان  تحریک  شاید  و  فرزندآوری،  از  اجتناب  برای 
نیازهای  اصلی  تأمین کننــده  مردان  که  کردســتان،  اســتان  در  به ویژه  و  ایــران  جامعــه  در 
و  می پردازنــد  فرزنــدان  از  مراقبــت  و  خانــه داری  بــه  بیشــتر  زنــان  و  هســتند  خانــوار  اقتصــادی 
اقتصــادی  امنیــت  و  رفــاه  دارد4،  قــرار  پایینــی  بســیار  ســطح  در  آن هــا  اقتصــادی  مشــارکت 

1. The Conflict between Aspirations and Resources Theory
2. Freedman
3. Easterlin
 ،1345 ســال های 1390-  طــی  ایران  زنــان  اشــتغال  نســبت  و  اقتصادی  مشــارکت  نرخ  میانگیــن  مثــال،  به عنــوان   .1
رشــوند،  و  محمودیــان  و  112؛  فتحــی، 1388:  داده هــای  مبنــای  بــر  نگارنــدگان  )پــردازش  درصــد  و 9   11 به ترتیــب 
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دیگر،  به عبــارت  اســت.  کار  بازار  در  مــردان  اقتصادی  شــرایط  به  وابســته  عمدتــًا  خانواده هــا 
امنیت  شــاید  مدل،  این  در  اســت.  مرد  نان آور  مدل  ایران،  جامعه  در  غالب  خانوادگی  مدل 
اقتصادی  شرایط  اما  باشد،  نداشــته  زیادی  اهمیت  زنان  برای  خانواده ها  اقتصادی  )ناامنی( 
شــکل  را  زوجین  باروری  ایده آل های  و  رفتار  که  اســت  مهمی  عوامل  از  یکی  مردان  مناســب 
انتظارات  و  واقعیــات  یــا  منابع  بین  یــاد  ز فاصله  کــه  اســت  آن  بر  فــرض  ایــن رو،  از  می دهــد. 
مورد  افــراد  میان  در  بــاروری  ایده آل  و  رفتــار  بودن  پایین  بــرای  عاملــی  خانواده هــا،  اقتصــادی 

است. مطالعه 
یا  ازدواج  و  اقتصــادی  شــرایط  بین  رابطه  که  کرده اند  اظهار  محققــان  از  بســیاری  البتــه، 
شــرایط  تأثیر  دیگر،  به عبارت  باشــد.  نداشــته  عمومیت  اســت  ممکن  )بیشــتر(  فرزند  داشــتن 
و  هنجاری  نظام هــای  همچون  بــاروری،  بر  مؤثر  عوامــل  دیگــر  از  جــدای  نمی توانــد  اقتصــادی 
اجتماعی  فشارهای  یا  و  فرهنگی،  و  نهادی  زمینه های  یا  فرزندان،  و  والدین  با  مرتبط  ارزشی 
برناردی2،  و  راســیر  2008؛  لیپه،  و  کارنر  برنــاردی،  2007؛  لیپه1،  و  کیم  )برنــاردی،  شــود  دیــده 
تئوری  از  عناصــری  اینجــا،  در   .)2005 باســفلد،  و  میلــز  2010؛  رابــری3،  و  بــوش  آنخــو،  2009؛ 
نیز مورد بررسی قرار می دهیم  را  کنش ترکیبی )اقترانی(4 )جانسون هانکس و همکاران5، 2011( 
)ویژگی ها(ی  ساختارها  پیامد  بایستی  را  افراد  رفتارهای  در  تفاوت  یا  شباهت  آن،  برطبق  که 
ذهنی و عینی مشابه یا متفاوت دانست. ساختارهایی که ممکن است بر حلقه های ارتباطی 
اجتناب  رفتار  پذیرش  لذا،  بگذارند.  تأثیــر  اجتماعی  فضای  و  گروه ها  در  افراد  پیوندهــای  یــا 
واکنش های  و  افراد،  اقتصادی  اجتماعی-  ویژگی های  به  بستگی  می تواند  آن  غیر  یا  خطر  از 
ویژگی های  نظریه،  این  اســاس  بر  بنابراین  باشــد.  داشــته  بی اطمینانی  به  نهادی  و  اجتماعی 
و  رفتــار  و  اقتصــادی  شــرایط  بیــن  رابطــه  می توانــد  افــراد  اقتصــادی  اجتماعــی-  و  جمعیتــی 
خود  اقتصادی  وضعیت  افراد  که  شرایطی  در  مثال،  برای  کند.  تعدیل  را  باروری  ایده آل های 
تحصیلی  سطوح  از  آن هایی که  است  ممکن  عوامل،  سایر  برابری  فرض  با  می دانند،  ناامن  را 
از  باشــند.  باروری  برنامه های  انداختن  به تأخیر  یا  انکار  به  متمایل  بیشــتر  برخوردارند  باالتری 

می باشد  درصد   8/1 و   9/5 به ترتیب  سال ها،  همین  طی  کردستان  استان  زنان  برای  متناظر  ارقام  و   ،)129  :1390
.))1390( کردستان  استان  آماری  سالنامه  داده های  مبنای  بر  نگارندگان  )پردازش 

1. Bernardi, Keim & Lippe
2. Rossier & Bernardi
3. Anxo, Bosch & Rubery
4. Conjunctural Action Theory
5. Johnson-Hanks, Bachrach, Morgan & Kohler
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اقتصادی  امنیت  برای وجود  کمتری  ارزش  کمتر تحصیل کرده ممکن است  افراد  طرف دیگر، 
کنند.  درک  ناامنی  از  خروج  برای  راهی  به عنوان  را  اضافی  فرزند  یک  یا  ازدواج  و  شــده  قائل 
باروری  رفتار  و  ایده آل ها  و  ازدواج  بر  اقتصادی  ناامنی  که  را  مســیری  اســت  ممکن  نیز،  ســن 
فشار  خود،  اقتصادی  وضعیت  از  نظر  صرف  مسن تر  افراد  احتمااًل  کند.  تعدیل  می گذارد  اثر 

می کنند. احساس  را  بیشتر  تولد  روی  بر  برنامه ریزی  یا  ازدواج  برای 
ناامنی  بین  رابطه  گر  ا نظری،  چارچوب  با  مطابق  که  گفت  می توان  بحث  جمع بندی  با 
کنترل سایر متغیرهای اجتماعی- جمعیتی،  اقتصادی و رفتار و ایده آل باروری زنان حتی با 
به عبارت  بود.  خواهد  کارآمد  تبیینی  خطر  از  اجتناب  پس  باشد،  معنی دار  منفی  جهت  در 
به  متمایل  و  دارند  کمتری  فرزندآوری  کلی،  به طور  اقتصادی  ناامن  شرایط  دارای  زنان  دیگر، 
مسلم  و  یک سویه  ارتباط  این  جهت  اســت  ممکن  البته،  بود.  خواهند  کمتری  فرزند  داشــتن 
کند  تغییر  باروری  و  اقتصادی  ناامنی  بین  رابطه  دیگر،  نظری  تبیین های  با  مطابق  و  نباشــد 
همزمان  به طور  موضــوع،  این  بررســی  برای  حاضر،  مطالعه  در  بــرود(.  بین  از  یــا  یابــد  )کاهــش 
بر  اقتصادی  ناامنی  نسبی  تأثیر  به  تا  می گیرد  قرار  کنترل  مورد  زنان  جمعیتی  متغیرهای  تأثیر 

شود. برده  پی  خطر(  از  اجتناب  رفتار  پذیرش  عدم  یا  )پذیرش  باروری 

تحقیق روش  و  میدان 
مورد  شهرســتان  اســت.  کردســتان  اســتان  مرکز  ســنندج،  شهرســتان  تحقیق،  مکانــی  قلمــرو 
و  شهر   2 بخش،   2 دارای   1390 ســال  در  کیلومترمربع،   3284 حدود  در  مســاحتی  با  مطالعه 
براساس  هستند.  شافعی  امام  پیرو  و  تسنن  اهل  و  ُکرد  کثرًا  ا آن  مردم  است.  بوده  دهستان   10
از 30 درصد  بیش  و  بوده  نفر جمعیت  این شهرستان دارای 450167  سرشماری سال 1390، 
ســال های  طی  شهرســتان  جمعیت  اســت.  داده  اختصاص  به خــود  را  اســتان  جمعیــت  کل 
یعنی  با آهنگ های 1/49 و 1/53 درصد در سال،  به ترتیب   1385 و 1390-   1375  -1385
می باشد-  درصد   0/73 و   0/68 به ترتیب  که  اســتان-  جمعیت  رشــد  میزان  برابر  دو  از  بیش 
رشــد  آهنگ  ســنندج  شهرســتان  در   .)1391 و   1385 ایران،  آمــار  )مرکز  اســت  یافتــه  افزایــش 
بوده، ولی طی  1375، )1/89 درصد(  نقاط روستایی در فاصله سال های 1385-  جمعیت 
اســت.  رســیده  ســال  در  درصد   5/4 منفی  به  و  یافته  تنزل  بســیار   1385  -1390 ســال های 
 77 حدود   1375 سال  در  که  سنندج  شهرستان  شهرنشــین  جمعیت  نســبت  با  نتیجه  این 
ســکنه  از  خالی  بیانگر  و  دارد  همســویی  بوده،  درصد   83/5 حدود   1390 ســال  در  و  درصد 

است. شهری  نقاط  در  جمعیت  طبیعی  افزایش  البته  و  روستاها  شدید  شدن 
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نفر   3/5 به   1375 ســال  در  نفر   5 حدود  از  ســنندج  شهرســتان  در  خانوار  ُبعد  میانگین 
 ،1390 سرشماری  برمبنای  دارد.  همسویی  باروری  تحوالت  با  و  یافته  کاهش   1390 سال  در 
گردید )عباسی شوازی و حسینی چاوشی،  برآورد  کل استان در حدود 1/9 فرزند  باروری  نرخ 
اســتان  شهرســتان های  برای  کل  باروری  نرخ  که  می دهد  نشــان  برآوردها  همچنین،   .)1392
ویژگی های  دیگــر  از  )همــان(.  اســت  متغیر  بانــه  در  فرزنــد   2/4 تــا  ســنندج  در  فرزنــد   1/7 از 
باسوادی  نسبت  از  شهرستان  این  باسوادی  نسبت   ،1390 سال  در  این که  ذکر  قابل  جمعیتی 
به  شهرســتان  کل  در  همچنین،  درصد(.  مقابل 78  در   82/4( اســت  بوده  باالتر  اســتان  کل 
این  دارد.  وجود  اقتصادی  فعــال  فرد  نفر   39 جمعیت،  به باالی  ســال   10 فرد  نفــر   100 هــر  ازای 
نســبت  مطالعه  مورد  جامعه  در  طرف دیگر،  از  اســت.  نفر   11 زنان  برای  و   67 مردان  برای  رقم 
و  شهری  نقاط  در  وضعیت  این  است.  درصد   18 حدود  یعنی  یاد  ز فعال،  جمعیت  بیکاری 
به ویژه در میان زنان وخیم تر است )به ترتیب 19/4 و 36/2 درصد( )مرکز آمار ایران، 1390(.
داده هــای  گرفــت.  انجــام   1393 ســال  پاییــز  در  و  پیمایشــی  به صــورت  حاضــر  تحقیــق 
مصاحبــه  و  محقق ســاخته  پرسشــنامه  تکنیــک  از  اســتفاده  بــا  و  میدانــی  به شــیوه  مطالعــه 
پرسشــنامه های  از  تحقیق  پرسشــنامه های  تدوین  و  طراحی  در  شــد.  گردآوری  چهره به چهره 
تحقیــق  میــدان  در  پرسشــنامه  همچنیــن،  شــد.  گرفتــه  کمــک  قبلــی1  مطالعــات  اســتاندارد 
که در مقیاس  و متغیرهایی  پایایی3 مفاهیم  و  اعتبار درونی2  و  آزمون شد  به صورت مقدماتی 
خانوارهای  کلیــه  شــامل  تحقیق  آمــاری  جامعــه  شــد.  احراز  بودنــد،  شــده  ســنجیده  ترتیبــی 
برطبق  آن ها  تعداد  اســت که  سنندج  شهرستان  روستایی  و  شــهری  نقاط  در  کن  ســا معمولی 
استفاده  با  نمونه  حجم  ایران، 1390(.  آمار  )مرکز  می باشد  خانوار  سرشماری، 126987  نتایج 
روش های  از  ترکیبــی  نمونه گیری،  روش  گردیــد.  برآورد  خانــوار  به تعــداد 402  کوکــران  فرمــول  از 
تصادفــی  و  ســاده،  تصادفــی  یک مرحلــه ای،  خوشــه ای  نامتناســب،  و  متناســب  طبقــه ای 
در  کن  ســا خانوارهای  تعــداد  با  متناســب  نمونه هــا  اول،  مرحلــه  در  می باشــد.  سیســتماتیک 
خانوارهای  از  درصــد   83/7 اینکه  بــه  توجه  با  یافت.  اختصــاص  روســتایی  و  شــهری  نقاط 
تعداد  و  خانوار،   336 شــهری  نمونه های  تعداد  هســتند،  کن  ســا شــهری  نقاط  در  شهرســتان 
نمونه  خانوارهــای  بــودن  پاییــن  به دلیــل  این وجــود،  بــا  بــود.  خانــوار   66 روســتایی  نمونه هــای 

ســال 1392،  جوانان  ملی  پیمایش  ســال 1381،  ایران  در  بــاروری  تحوالت  طرح  از:  بودنــد  عبــارت  بررســی ها  ایــن   .1
بررسی ویژگی های جمعیتی و بهداشتی ایران سال 1389، و طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی- اقتصادی 

.1383 سال  خانوار 
2. Internal Validity
3. Reliability
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روستایی  نمونه  به  خانوار  تعداد 98  و  شد  استفاده  مداخله گرانه  اســتراتژی  یک  از  روســتایی، 
یعنی  نمونه های شهری  به حدود یک دوم  نقاط روستایی  نمونه  به طوری که، حجم  اضافه شد 

یافت.1 ارتقاء  خانوار   164
 ،1390 ســال  سرشــماری  اطاعات  به  توجه  با  ابتــدا،  شــهری  خانوارهای  انتخــاب  بــرای 
به صورت  ســپس،  شــد.  تفکیک  آماری  حوزه  تعداد  اســاس  بر  ســنندج  شــهر  ســه گانه  نواحی 
به  توجه  بــا  شــد.  معین  خانــوار   144 و   108  ،84 به ترتیــب  آمــاری  حــوزه  هــر  ســهم  متناســب 
از  اســتفاده  با  دارنــد،  قــرار  آماری  بلــوک  بنــام  کوچک تــری  آمــاری  واحــد  در  خانوارهــا  این کــه 
 28 از  بیش  دارای  بلــوک   28 حوزه ها  تمامی  از   ،1390 ســال  سرشــماری  فهرســت برداری  فــرم 
مجددًا  بلوک ها  این  انتخاب  و  شد  انتخاب  ساده  تصادفی  به صورت  کن  سا معمولی  خانوار 
ناحیه  به  بلــوک،  اول 7  ناحیــه  به  به طوری کــه،  بود.  ناحیــه  هر  حوزه هــای  ســهم  بــا  متناســب 
برای  نیاز  مورد  خانوارهای  تعداد  و  یافــت  اختصاص  بلوک   12 ســوم  ناحیه  به  و  بلــوک   9 دوم 
آدرس  آن،  از  پــس  شــد.  معین  خانوار   12 نامتناســب  به صورت  بلوک  هــر  در  پیمایــش  انجــام 
پژوهش  و  آموزش  مرکز  اطاعات  و  آمار  دفتر  نقشــه خوانی  بخش  از  منتخب  بلوک های  دقیق 
آنان  از  پرسشــگران،  به  الزم  نکات  آموزش  از  پس  نهایت،  در  شــد.  گرفته  اســتان  اســتانداری 
دو  از  عبور  و  شــرق  به طرف  حرکت  بــا  و  گرفته  قــرار  بلوک  غربی  شــمال  در  کــه  شــد  خواســته 
رد  را  خانه  دو  سپس  کنند.  مصاحبه  بودن  شــرایط  واجد  صورت  در  ســوم  خانه  با  اول،  خانه 
خانوار   12 تا  بزنند  دور  را  بلوک  ترتیب  این  به  و  کنند  مصاحبه  )ششم(  بعدی  خانه  با  و  کرده 

شود. انتخاب  نمونه 
به  توجه  با  شــد:  عمل  ترتیب  به این  روســتایی  نقاط  در  نمونه  خانوارهای  انتخــاب  بــرای 
و  دهســتان   7 مرکزی  )بخش  دهســتان   10 و  بخش   2 از  متشــکل  ســنندج  شهرســتان  این که 
و دهستان های  و دهستان های بخش مرکزی 73/1 درصد  بوده  ترزان 3 دهستان(  کا بخش 
لذا  داده اند،  اختصاص  به خود  را  روســتایی  خانوارهای  کل  از  درصد  تــرزان 26/9  کا بخــش 
ترزان  کا به  درصد   30 و  مرکزی  بخش  به  نمونه  روســتاهای  از  درصد   70 متناســب  به صورت 
دهســتان   3 مرکزی  بخــش  در  ســاده  تصادفــی  به صــورت  منظــور،  بدیــن  یافــت.  اختصــاص 
ترزان(  کا و  غربــی  )ژاورود  دهســتان   2 ترزان  کا بخــش  در  و  نــران(  و  ســراب قامیش  )حومــه، 
تمامی  کردســتان،  اســتان   1390 آبادی های  فرهنگ  کمک  با  بعد،  مرحله  در  شــد.  انتخاب 
شماره گذاری  و  لیســت  منتخب  دهســتان  پنج  از  به باال  خانوار   40 ســکنه  دارای  روســتاهای 

بر  شــدند.  وزن دهی  شــهری  داده های  شــود،  خنثی  روســتایی  نمونه  تعداد 98  نمودن  اضافه  اثر  اینکه  بــرای  البتــه   .1
و 164  شــهر  در   420( خانوار  به 584  کل  نمونه  حجم  و  شــده  اضافه  شــهری  نمونه های  به  خانوار  این اســاس، 84 

یافت. افزایش  روستا(  در 
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و  مرکزی  بخش  از  روستا   7( روستا   10 لیست شــده،  روســتای   58 میان  از  نهایت،  در  شــدند. 
دقیق  آدرس  گرفتن  از  پس  شد.  انتخاب  ساده  تصادفی  به شکل  ترزان(  کا بخش  از  روستا   3
روستا،  شورای  اعضای  از  یکی  یا  دهیار  با  الزم  هماهنگی های  انجام  و  روستاها  به  مراجعه  و 
و  سراب قامیش  )روستاهای  مرکزی  بخش  بزرگ  روســتای  دو  به استثنای  نامتناســب  به شــکل 
مجموع  در  و  خانوار   16 روســتاها  ســایر  در  یافت،  اختصاص  نمونه   18 یک  هر  به  که  قلیان( 
مناطق  در  خانوارهــا  انتخــاب  نحــوه  شــد.  گرفته  نظــر  در  مصاحبــه  انجــام  بــرای  خانــوار   164

بود. سیستماتیک  تصادفی  به شکل  نیز  روستایی 

متغیرهای مطالعه و شیوه تحلیل داده ها
اقتصادی  انتظارات  و  واقعیات  بیــن  فاصله  و  اقتصادی  ناامنی  متغیرهای  مطالعــه،  ایــن  در 
خانوار، متغیرهای مستقل به شمار می روند. متغیر وابسته نیز، رفتار و ایده آل باروری زن خانوار 
هســتند. توجه  مورد  زمینه ای  متغیرهای  به عنوان  هم  جمعیت شــناختی  ویژگی های  اســت. 
تعریــف  ضمــن  مقالــه ای  در   ،)2012( همــکاران1  و  وســترن  خانــوار:  اقتصــادی  ناامنــی   .1
به طوری که  خانوارهــا  و  افــراد  پیــش روی  اقتصــادی  یــان  ز "خطر  عنــوان  بــا  اقتصــادی  ناامنــی 
چارچوبی  به ارائه  می شــوند"،  مواجه  اجتماعی  زندگی  در  قابل پیش بینی  غیر  وقایعی  با  آن هــا 
اســتدالل  نخســت،  پرداخته اند:  شــرح  بدین  اقتصــادی  ناامنــی  مطالعــه  بــرای  چهاربخشــی 
اقتصادی  ناامنی  مطالعــه  در  مفهوم،  ایــن  مشــخص  رابطه ای2  ماهیت  به خاطر  کــه  می کننــد 
ریسک های موجود  از  که مجموعه ای  باعث می شود  امر  این  کرد.  تمرکز  روی خانوارها  بر  باید 
دوم،  داد.  قــرار  بررســی  مورد  را  درآمد(  دارای  فــرد  یــک  از  بیــش  جملــه  )از  خانوارهــا  درون  در 
در  درآمد  نزولی  تغییرات  با  بلکه  درآمد،  ســطوح  کاهش  با  نه تنها  ناامنی  مفهوم  که  معتقدند 
بیکاری،  همچون  مسائلی  با  درآمد  فقدان  که  می کنند  ادعا  ســوم،  اســت.  مرتبط  زمان  طول 
بحــث  ســرانجام،  اســت.  همــراه  ضعیــف  بهداشــت  و  خانــواده  انحــال  دیرهنــگام،  ازدواج 
وجود(  )عدم  وجود  به  بستگی  آن ها  اثرگذاری  و  اقتصادی  نامساعد  وقایع  وجود  که  می کنند 
چون  نهادهایی  که  می ســازند  نشــان  خاطر  آن ها  دارد.  خانوارها  در  حمایتی  و  بیمه ای  روابط 
از  زمینه  ایــن  در  خانوادگی  شــبکه  طرف  از  تدارک یافتــه  حمایت  یــا  رفاهــی،  نظــام  کار،  بــازار 
از  جلوگیری  و  خطرات  تغییر  و  کاهش  ابزارهای  و  منابع  که  چرا  برخوردارند،  خاصی  اهمیت 

می آورند. فراهم  را  آن ها  گسترش 

1. Western, Bloom, Sosnaud & Tach
2. Relational Nature
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هم  را  اقتصادی  ناامنــی  و  کرده  تمرکز  خانــوار  ســطح  بر  فوق،  چارچوب  از  الهــام  بــا  مــا 
ســؤال  با  ابتدا  عینی،  ُبعد  در  داده ایم.  قرار  بررســی  مورد  ذهنی  ُبعد  از  هــم  و  عینــی  ُبعــد  از 
پایین  و  متوســط  باال،  طبقه  ســه  به  ی  و شــغلی  جایگاه  خانــوار،  سرپرســت  دقیــق  شــغل  از 
مشــخص  غیرشــاغل  و  شــاغل  عمده  گــروه  دو  در  نیــز،  زن  شــغلی  وضعیــت  شــد.  تقســیم 
ســطح  متغیر  زن،  شــغلی  وضعیت  و  سرپرســت  شــغلی  جایــگاه  ترکیــب  بــا  ســپس،  شــد. 
شغلی  جایگاه  در  سرپرست  شاغل-  زن  )شامل  پایین  مقوله  ســه  در  خانوار  شــغلی  ناامنی 
شاغل-  زن  )شــامل  متوسط  متوســط(،  شــغلی  جایگاه  در  سرپرســت  شــاغل-  زن  یا  و  باال 
و  باال،  شــغلی  جایگاه  در  سرپرســت  غیرشــاغل-  زن  پایین،  شــغلی  جایگاه  در  سرپرســت 
غیرشــاغل-  زن  )شــامل  باال  و  متوســط(  شــغلی  جایــگاه  در  سرپرســت  غیرشــاغل-  زن  یــا 
غیرشــاغل(  و  شــاغل  زن  غیرشــاغل-  سرپرســت  یا  و  پاییــن  شــغلی  جایــگاه  در  سرپرســت 
ناامنــی  دیگــر  ُبعــد  شــدند.  داده  نســبت  طبقــه  ســه  ایــن  بــه  خانوارهــا  و  شــده  مشــخص 
اقتصادی  نامســاعد  حوادث  با  مقابله  برای  خانوار  کلی  توانایی  ســنجش  عینی،  اقتصادی 
خانوار،  خرید  قدرت  ســطح  متمایز  جنبه  ســه  به  زمینه،  این  در  اســت.  آینده  در  احتمالی 
کردیم.  توجه  خانواده  شبکه  از  حمایت  یافت  در میزان  و  خانوار  مسکن  مالکیت  وضعیت 
سال  چند  »طی  شامل:  غیرمســتقیم  به سؤاالتی  شــده  داده  پاســخ های  ترکیب  از  اول  جنبه 
آیا  اســت،  یافته  افزایش  گر  »ا و  اســت؟«  کرده  تغییری  چــه  زندگی تــان  هزینه هــای  گذشــته، 
مستقیم  ســؤال  و  گرانی؟«،  و  تورم  افزایش  از  ناشــی  یا  اســت  بوده  درآمدتان  رشــد  از  ناشــی 
است؟"،  چگونه  قبل  به  نسبت  کنونی  شــرایط  در  شــما  خرید  قدرت  کلی،  "به طور  شــامل: 
تضمین  از  دیگری  شکل  به عنوان  که  نیز،  خانوار  مسکن  مالکیت  وضعیت  شد.  سنجیده 
پاسخ ها  و  گرفت  قرار  پرسش  مورد  می شــود،  دیده  اقتصادی  یســک های  ر برابر  در  )امنیت( 
گردید.  طبقه بنــدی  ی  اســتیجار و  ســازمانی،  و  مجانی  شــخصی،  مالکیــت  مقولــه  ســه  در 
ســنجش  اقتصادی،  نامســاعد  حــوادث  بــا  مقابله  بــرای  خانــوار  کلــی  توانایــی  ســوم  جنبــه 
ترکیب  حاصل  متغیر  این  بود.  والدین(  )خانواده  خانواده  شبکه  از  یافتی  در حمایت  میزان 
موارد  از  یــک  کدام  در  زوجیــن  که  بــود  صورت  بدیــن  ســؤالی  از  شــده  ی  گــردآور اطاعــات 
والدین  خانــواده  به ویژه  اطرافیان،  از   )... و  منــزل،  کارهــای  در  مالــی،  مضیقــه  هنــگام  )در 

می کنند؟. یا  کرده  یافت  در کمک  همســر(  و  خود  )والدین 
شــهر  در  عینی  اقتصادی  ناامنی  ابعــاد  وزن  بــودن  متفاوت  احتمــال  به  نظــر  همچنیــن، 
وزن دهی  و  ابعــاد  اولویت بندی  بــرای  اجتماعی  علــوم  حوزه  اســاتید  از  تــن  پنــج  از  روســتا،  و 
عملیاتی  و  سنجش  نحوه  شــد.  گرفته  کمک  نهایی  شاخص ســازی  و  ُکدگذاری  در  مقوله ها 
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دامنه  و  منطقــه  برحســب  مقوله ها  وزن دهــی  خانــوار،  عینی  اقتصــادی  ناامنــی  متغیــر  کــردن 
است. شده  خاصه   1 جدول  در  متغیر  تغییرات 

ایده آل های  و  رفتار  پیمایش  خانوار،  عینی  اقتصادی  ناامنی  متغیر  کردن  عملیاتی  و  سنجش  نحوه  جدول 1. 

سنندج، 1393 باروری 

 مفه�م
ُبع� 

 سنجش
 �یج�د متغینح�ه سنجش و ا

 ک ب�حسب منطقهین وزن ه� ی�نگیه� و ممق�له
 � ف�عییمتغ
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کث� ۷۵/۵( )، ح�ا
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ن در یت از خ�ن�اده وال�ی�فت حم�یدر

ک�ره�یقه م�لیل مضیاز قب یم�ارد من�ل،  ی، 

 ه�بن�ی مج�د پ�سخو ... و مق�له

�فت ی� فقط دری�فت یع�م در
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 از شبکه خ�ن�اده

1 
 

افراد  نگرانی  ســطح  درباره  گویه   17 طــرح  با  را  خانــوار  اقتصادی  ناامنــی  ذهنــی،  ُبعــد  از 
بررســی  مورد  مســکن  و  شــغلی  درآمدی،  و  مالی  هزینه ها،  امور  مــورد  در  خانــوار(  )سرپرســتان 
ســنجش  مورد  گویه های  و  ابعــاد  از  کدام  هــر  در  که  خواســتیم  آنــان  از  واقــع،  در  دادیــم.  قــرار 
ناامنی  شاخص  گویه ها  نمره  جمع  با  بعد،  مرحله  در  کنند.  مشــخص  را  خود  نگرانی  ســطح 
گویه ها،  ابعــاد،   ،2 جدول  در  شــد.  ایجاد  فاصلــه ای  مقیاس  در  خانوارهــا  ذهنــی  اقتصــادی 
ذهنی  اقتصادی  ناامنی  متغیر  کردن  عملیاتی  و  سنجش  برای  آن ها  وزن  و  پاسخ  مقوله های 

است. آمده  خانوارها 
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اقتصادی  ناامنی  متغیر  سنجش  برای  ُبعد  هر  گویه های  وزن  میانگین  و  مقوله ها  گویه ها،  ابعاد،  جدول 2. 

سنندج، 1393 باروری  ایده آل های  و  رفتار  پیمایش  خانوار،  سرپرست  ذهنی 
 

 یابع�د ن�امن

 ذهنی یاقتص�د
 ه�هیگ�

 اس�س نظ� متخصص�ن ب�حسب منطقهه� ب�ن وزن آنی�نگیه� و ممق�له

 ستمیاصً� نگ�ان ن لی نگ�ان نیستمیخ ان�کی نگ�انم �ر نگ�انمیبس

 روست� شه� روست� شه� روست� شه� روست� شه�

در  یاحس�س ن�امن

ه�ر (چ یُبع� شغل

 گ�یه)

� ق�ارداد ی) امک�ن ع�م تم�۲ک، ین�ه ن�دی) از دست دادن شغل در آ۱

�ا نک�دن ی) پ۴و  ی) اخ�اج از شغل فعل۳ک�رف�م�،  یدر شغل از س�

 شغل در ص�رت از دست دادن شغل

۵۵/۴ ۸/۴ ۴ ۴۵/۴ ۲ ۶۵/۲ ۵/۱ ۳۵/۱ 

در  یاحس�س ن�امن

 یه�نهیُبع� ه�

گ�یه) یزن�گ  (سه 

� یف�زن�  یه�نهین ه�ی) ت�م۶، یزن�گ یض�ور ی�هنهین ه�ی) ت�م۵

� یخ�د  یپ�شک یه�نهین ه�ی) ت�م۷ف�زن�ان (در ص�رت داشتن ف�زن�) و 

 یم�ریخ�ن�اده در هنگ�م ب یاز اعض� یکی

۸۵/

۴ 
۵ ۷/۳  ۵/۳  ۳۵/۲ ۱۵/۲ ۲/۱ ۱ 

در  یاحس�س ن�امن

ُبع� مسکن (پنج 

 گ�یه)

ان پ�داخت اقس�ط ) ت�۹ت مسکن، یبه م�لک ی�بی) ع�م ت�ان دست۸

گ�ان ش�ن ق۱۰مسکن،  ) ت�ان پ�داخت اج�ره ۱۱مت اج�ره مسکن، ی) 

 ف�س�ده یه�ه و خ�نهیح�ش یه�) سک�نت در محله۱۲مسکن و 

۵ ۲۵/۴ ۴ ۴۲/۳  ۲ ۶/۲ ۱ ۸۴/۱ 

در  یاحس�س ن�امن

و درآم�ی  یُبع� م�ل

گ�یه)  (پنج 

نبع ب� م ی) ن�اشتن شغل۱۴� ُپ� درآم�، ی) ن�اشتن شغل من�سب ۱۳

و  ی) ن�اشتن پشت�انه م�ل۱۶، ی) ع�م وج�د استق�ل م�ل۱۵درآم� ث�بت، 

کلخ�د به یو اقتص�د یت م�لی) م�قع۱۷  یط�ر 

۵ ۸۹/۴ ۴ ۱/۴  ۲ ۲ ۱ ۲۵/۱ 

کث� و ح�اقل مق�ار و دامنه تغیی�ات م�رد انتظ�ر در شه� به  ت�تیب:ح�ا

کث� و ح�اقل مق�ار و دامنه تغیی�ات م�رد انتظ�ر در روس  ت�تیب:ت� بهح�ا

)۷۵/۸۲) ،(۶/۱۹) ،(۱۵/۶۳( 

)۹/۷۹) ،(۸۵/۲۳) ،(۰۵/۵۶( 

2 
 

گر  رابرت  به قول  مفهوم  این  اصلی  معنای  اقتصادی:  انتظارات  و  واقعیات  بین  فاصله   .2
به عبارت  واقعیت".  و  مشــروع  انتظارات  میان  منفــی  "اختــاف  از  عبارتســت   ،)54  :1377(
برای  دارد.  وجود  آن ها  پیش روی  واقعیات  و  افراد  انتظارات  میان  که  اســت  فاصله ای  دیگر، 
ایران،  باروری  از پیمایش طرح تحوالت  برگرفته  از یک سؤال استاندارد-  این متغیر،  سنجش 
منطقه  برحسب  امر  متخصصان  نظر  اساس  بر  نظر  مد  موارد  همچنین،  شــد.  اســتفاده   1381
مورد  آیتم   14 روســتا  کنان  ســا برای  و  آیتم   23 شــهر  کنان  ســا برای  به طوری که  شــده،  تعدیل 
و  باارزش  چیزهای  و  کاالها  مالکیت  مورد  در  خانوار  زنان  از  سؤال،  این  در  گرفت.  قرار  سؤال 
جدول 3،  در  شد.  پرسیده  فرزندان شان  یا  فرزند  و  خود  زندگی  برای  موارد  این  ضرورت  میزان 
دامنه  و  اقتصادی  انتظارات  و  واقعیات  بین  فاصله  مفهوم  کردن  عملیاتی  و  ســنجش  نحوه 

است. آمده  آن  تغییرات 
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و  رفتار  پیمایش  اقتصادی،  انتظارات  و  واقعیات  بین  فاصله  مفهوم  کردن  عملیاتی  و  سنجش  جدول 3. 

سنندج، 1393 باروری  ایده آل های 
 

 مفه�م
س�له دارای  ۱۵ -۴۹س�ال از زن 

 همس� خ�ن�ار

ُک� ی(م�لک ب�حسب منطقه م�ارد ُک� ی، م�لک۱ت دارن�  ُک�  ی�ر ض�وری) (بس۰ت ن�ارن�  ُک� ین ی� ض�وریست ین یض�ور یلی، خ۱است   )۰ست 

 روست� شه�

ه ب
صل

ف�
ی

قع
ن وا

ی
 و 

ت
� �د

ص
اقت

ت 
�را

تظ
ان

 ی

ک�امیشم�  ک ی� همس�ت�ن م�لک 

�؟ و ض�ورت ی� هستیاز م�ارد ز

� یخ�د (و ف�زن�  یزن�گ یه� ب�اآن

 ت�ن) چق�ر است؟ف�زن�ان

، �ت ب��ی) تحص۴، ان�از / اوراق مش�رکتب پس) حس�۳، ) خ�درو۲، ی) من�ل مسک�ن۱

ک�رگ�ه / مغ�زه /  )۸، مستغ�ت) ۷، ب�� یتم�عگ�ه اجی) مق�م و ج�۶، ) شغل و درآم� ب��۵

�ن ی�ی) تل�۱۲، آشپ�خ�نه یل ب�قی) وس�۱۱، �ریخچ�ل ف�ی) ۱۰، ) ط� و ج�اه�ات۹، ک�رخ�نه

) دو چ�خه ۱۵، ) تلفن۱۴، ید ی� سی�ئ� ی) دستگ�ه و۱۳، )ید ی� ال سی ید ی(ال ا یرنگ

، ییش�ن ظ�فی) م�ش۱۹، یب�ق ) ج�رو۱۸، ) ف�ش دستب�ف۱۷، رای�نه) ۱۶، کلتی� م�ت�ر سی

 ) مبلم�ن۲۳، ) تلفن هم�اه۲۲، ) ه�د۲۱، ییش�ن لب�سی) م�ش۲۰

گ�ه ی) مق�م و ج�۳، ) شغل و درآم� ب��۲، ) خ�درو۱

) ۶، ) ط� و ج�اه�ات۵، ) مستغ�ت۴، ب�� یاجتم�ع

�ن ی�ی) تل�۸، آشپ�خ�نه یل ب�قی) وس�۷، �ریخچ�ل ف�ی

� ی�ئ� ی) دستگ�ه و۹ ،)ید ی� ال سی ید ی(ال ا یرنگ

) ۱۲، کلتی� م�ت�ر سی) دو چ�خه ۱۱، ) تلفن۱۰، ید یس

 ) تلفن هم�اه۱۴، ی) ج�رو ب�ق۱۳، رای�نه

 �اتیی� و دامنه تغیج�د متغینح�ه ا

مثبت ب� هم  یت�، تف�ضل (ف�صله)ه�مهم یه�تمیه� ب�ست آم�. سپس، ب� دادن وزن به آتمیتک آت تکیابت�ا، تف�ضل نم�ه ض�ورت و نم�ه م�لک

یه ج�د ش�. ب�یا یا�س ف�صلهیدر مق یی� نه�یم و متغیتقس ۱۴روست� ب�  یو نم�ه ف�صله ب�ا ۲۳شه� ب�  یجمع ش�ن�. در نه�یت، نم�ه ف�صله ب�ا اس�س رو

کث� مق�ار آن (۰م�رد استف�ده، ح�اقل مق�ار ش�خص (  ) ب�ده است.۸۷/۰) و ح�ا

3 
 

اطاق  فرزندآوری  بالفعل  یــا  واقعی  تجربی،  رفتار  به  باروری  بــاروری:  ایــده آل  و  رفتــار   .3
در  افراد  خواســته های  یا  آرزوها  بازنمای  باروری  ایده آل های   .)126  :1381 )ســرایی،  می شــود 
اهداف  یا  رفتاری  نّیات  انگیزشی  پایه های  و   )228  :1994 )میلر1،  هستند  فرزندآوری  زندگی 
فرزندآوری  مطالعه،  این  در   .)2001 گوزی2،  با و  )پروگینی  می آورند  فراهم  را  ازدواج  فرموله شده 
زوجین  برای  ایده آل  فرزند  تعداد  و  گذشته(  سال  دو  در  آمده  به دنیا  زنده  فرزند  )تعداد  کنونی 
 )4( و   )1( دامنه  در  دوم  متغیر  و   ،)2( و   )0( دامنه  در  اول  متغیر  داشته ایم.  نظر  مد  را  امروزی 

است. داشته  قرار 
ســن  ســن،  روســتا(،  )شــهر،  ســکونت  محل  از:  عبارتند  تحقیق  جمعیتی  ویژگی های   .4
دیپلــم،  و  دبیرســتان  راهنمایــی،  ابتدایــی،  و  ســوادآموزی  )بی ســواد،  تحصیــات  ازدواج، 
از  پیشــگیری  وســایل  از  اســتفاده  شــاغل(،  غیــر  و  )شــاغل  اشــتغال  وضعیــت  دانشــگاهی(، 
شیعه(  )ُســنی،  مذهب  و  ســایر(  )ُکردی،  مادری  زبان  خیر(،  )بلی،  حاضر  حال  در  حاملگی 

می باشند. مطالعه  مورد  زنان  به  مربوط  همگی  که 
و  مقدار  کثر  حدا و  حداقل  فراوانــی،  شــامل  تک متغیره  روش های  از  داده ها  تحلیل  بــرای 
مقایسه  برای  ابتدا  دومتغیره،  روابط  در  سپس  شد.  استفاده  متغیرها  توصیف  برای  میانگین 
تی  آزمون های  از  جمعیتــی،  زیرگروه های  بیــن  در  وابســته  متغیر  به ویژه  و  مســتقل  متغیرهــای 
بین  رابطه  بررســی  برای  بعد،  مرحلــه  در  شــد.  اســتفاده  یک طرفه  واریانس  تحلیــل  و  مســتقل 
متغیرهای  و  یک طرف،  از  انتظــارات  و  واقعیات  بین  فاصله  و  اقتصــادی  ناامنــی  متغیرهــای 

1. Miller
2. Perugini & Bagozzi
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در  شد.  استفاده  پیرسون  همبستگی  آزمون  از  طرف دیگر،  از  باروری(  ایده آل  و  )رفتار  وابسته 
بعد  و  قبل  مرتبه  دو  در  تفکیکی2  و  صفر1  مرتبه  همبســتگی  ضرایب  به محاســبه  آزمون،  این 
و  متغیرها  بین  روابط  بودن  پیچیده  به دلیل  واقع،  در  شــد.  اقدام  آزمون3  متغیرهای  کنترل  از 
شد.  محاسبه  تفکیکی  همبستگی  اولیه،  متغیر  دو  بین  خالص  رابطه  به  دستیابی  به منظور 
ثابت  با  رگرسیون چندمتغیره5 سعی شد  و  لوجستیک4  رگرسیون  انجام تحلیل  با  نهایت،  در 
ایده آل  و  رفتار  بر  اقتصادی  ناامنی  تأثیر  تأثیر متغیرهای جمعیتی، اهمیت نسبی  نگه داشتن 

شود. بررسی  زنان  باروری 

یافته ها
یافته های توصیفی و دومتغیره

جمعیتی  ویژگی های  حســب  بر  را  خانوار  همســر  دارای  ســاله   15  -49 زنان  توزیع   ،4 جدول 
شــهر  کن  ســا نمونه  زنان  از  درصد   70/5 معادل  نفر   377 جدول،  اســاس  بر  می دهد.  نشــان 
گروه  حسب  بر  زنان  توزیع  بوده اند.  روســتا  کن  ســا درصد   29/5 معادل  نفر   157 و  )ســنندج( 
داشته اند.  ســن  ســال  از 34  باالتر  درصد(   63/5( زنان  بیشــتر  که  اســت  آن  از  کی  حا ســنی 
در  زنان  ســن  میانگین  اســت(،  نشــده  داده  نشــان  اینجا  در  )نتایج  داده ها  تحلیل  با  مطابق 
 15  -49 زنان  ســن  میانگین  با  رقم  این  مقایســه  اســت.  بوده  ســال   37 مطالعه،  مورد  جامعه 
به اندازه  اختاف  وجود  از  کی  حا  ،1390 سرشماری  در  سنندج  شهرستان  همسر  دارای  ساله 
را  تفاوت  این  صورت،  به هر  سال(.   33 برابر  در  سال   37( است  میانگین  دو  بین  در  سال   4
پیمایش  در  که  کرد  توجیه  امر  این  با  می توان  نمونه گیری،  در  احتمالی  خطای  وجود  بر  عاوه 
و  بوده  هدف  نیز  خانــوار  ازدواج نکرده  هرگز  ســاله   15  -29 جوانان  با  مصاحبــه  صورت گرفتــه، 

است. نبوده  بی تأثیر  مطالعه  مورد  زنان  سنی  میانگین  بودن  بزرگ تر  در  امر،  این 
در  شــده  ارائــه  ویژگی هــای  دیگــر  از  اول،  ازدواج  در  ســنی  گــروه  حســب  بــر  زنــان  یــع  توز
)حدود  مطالعه  مــورد  زنان  از  نیمــی  از  بیش  که  اســت  آن  از  کی  حا نتایــج  اســت.   4 جــدول 
علی رغم  و  بوده  ســال(   20 زیر  ســنین  در  )ازدواج  زودهنــگام  ازدواج هــای  دارای  درصــد(،   57
همچنان  ازدواج ها  نــوع  این  تداوم  احتمال  اخیــر،  ســال های  در  رخ داده  اجتماعــی  تغییــرات 

1. Zero Order
2. Partial Correlation
3. Test Variables
4. Logistic Regression
5. Multiple Regression
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مورد  جامعه  در  زنان  پایین  تحصیلی  مدارج  نشــان دهنده  نتایج  سواد،  برحســب  دارد.  وجود 
 25 حدود  و  بی سواد  زنان  درصد   20 از  بیش  می شود،  مشاهده  که  همان طور  است.  مطالعه 
تحصیات  دارای  دیگر،  نیم  حــدود  و  بوده  ابتدایی  یا  ســوادآموزی  تحصیات  دارای  درصــد 
یعنی  پیشــین،  بحث های  مؤید  نتایج  اشــتغال،  وضعیت  نظر  از  بوده اند.  باالتــر  و  راهنمایــی 
از  درصد   10 حدود  فقط  می گردد،  مشــاهده  که  همان طور  اســت.  زنان  پایین  بســیار  اشــتغال 

بوده اند. شاغل  مطالعه  مورد  زنان 
نتایج  اســت.  حاملگی  از  پیشــگیری  روش های  از  زنان  اســتفاده  جدول،  نتایج  دیگر  از 
از 84  بیش  به طوری که،  زنان است  بین  در  پیشگیری  باالی روش های  بسیار  از شیوع  کی  حا
قومیت  با  مرتبط  نتایج  می کرده اند.  استفاده  پیشــگیری  روش های  از  مطالعه  زمان  در  درصد 

بوده اند. سنی  و  ُکرد  مطالعه  مورد  زنان  کثر  ا که  است  آن  گویای  نیز  مذهب  و 

جمعیتی ویژگی های  حسب  بر  تحقیق  نمونه  توزیع  جدول 4. 
 

 درص� تع�اد ه�مق�له تییه�ی جمع�گییو

 محل سک�نت
 شه�

 روست�

٣٧٧ 

١٥٧ 

٦/٧٠ 

٤/٢٩ 

 گ�وه سنی

 س�ل ١٥ -٢٤

 س�ل ٢٥ -٣٤

٣٥ + 

٤٨ 

١٤٧ 

٣٣٩ 

٠/٩ 

٥/٢٧ 

٥/٦٣ 

 گ�وه سنی در ازدواج اول

 س�ل ٢٠زی� 

 س�ل ٢٠ -٢٤

٢٥ + 

٣٠٤ 

١٧٧ 

٥٣ 

٩/٥٦ 

١/٣٣ 

٩/٩ 

 �تیتحص

 س�ادبی

 س�ادآم�زی و ابت�ایی

 راهنم�یی

 دبی�ست�ن و دیپلم

 دانشگ�هی

١١٠ 

١٣٤ 

٨٤ 

٨٩ 

١١٧ 

٦/٢٠ 

١/٢٥ 

٧/١٥ 

٧/١٦ 

٩/٢١ 

 ت اشتغ�لیوضع
 ش�غل

 غی� ش�غل

٥٣ 

٤٨١ 

٩/٩ 

١/٩٠ 

�ی از یشگیل پیاستف�ده از وس�

 ح�ملگی در ح�ل ح�ض�

 بلی

 خی�

٤٥٠ 

٨٤ 

٣/٨٤ 

٧/١٥ 

 زب�ن م�دری
 ُک�دی

 س�ی�

٥٠٩ 

٢٥ 

٣/٩٥ 

٧/٤ 

 م�هب
 ُسنی

 شیعه

٤٧٢ 

٦٢ 

٤/٨٨ 

٦/١١ 

 ٠/١٠٠ ٥٣٤ جمع

4 
 

1393 سنندج،  باروری  ایده آل های  و  رفتار  پیمایش  منبع: 
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عدم  و  پایین  تحصیات  اول،  ازدواج  در  پایین  سنین  به ویژه  جدول 4  نتایج  خاصه،  به طور 
با  اســت.  آنان  ســنتی  نســبتًا  ویژگی های  از  کی  حا مطالعه  مورد  زنان  کثریت  ا به کار  اشــتغال 
در  حاملگی  از  پیشگیری  وسایل  از  اســتفاده  باالی  شــیوع  میزان  توجه  قابل  پدیده  این وجود، 

است. آنان  بین 
در  وابســته  و  مســتقل  متغیرهــای  مقــدار  کثــر  حدا و  حداقــل  میانگیــن،   ،5 جــدول  در 
کل  در  که  می دهد  نشان  نتایج  ابتدا،  اســت.  آمده  منطقه  برحســب  مطالعه  مورد  خانوارهای 
کی  حا نتایج  ســکونت  برحســب  باالســت.  نســبتًا  اقتصادی  ناامنی  مطالعه  مورد  خانوارهای 
که در نقاط شهری میانگین ناامنی اقتصادی عینی خانوارها بیشتر از میانگین متناظر  است 
 .(Sig. = 0.008) اســت  معنی دار  آماری  به لحاظ  تفاوت  این  و  اســت  روســتایی  نقاط  برای 
برای  متناظر  میانگین  از  بیشــتر  شــهر  در  اقتصادی  ناامنی  احســاس  میانگین  نیز  انتظار  طبق 
 .(Sig. = 0.013) است  معنی دار  آماری  نظر  از  آن ها  تفاوت  و  بوده  روستا  در  کن  سا همتایان 
واقعیت های  و  انتظــارات  بین  فاصله  مطالعــه،  مورد  خانوارهای  در  کــه  گفــت  می تــوان  دوم، 
شهری-  تفاوت های  درباره  نمی توان  چندکه  هر  است،  یاد  ز نســبتًا  افراد  پیش روی  اقتصادی 

است. شده  تعدیل  دو  آن  سنجش  معیارهای  زیرا  گفت،  سخن  به صراحت  روستایی 
فرزند  تعداد  میانگین  نخست،  که  می دهد  نشــان  باروری  با  مرتبط  اطاعات  ســرانجام، 
فرزند(.   2/4 برابر  در   2/8( است  شهری  نقاط  از  بیشــتر  روســتایی  نقاط  در  آورده  به دنیا  زنده 
زمان  در  روســتایی  و  شــهری  از  اعم  پاســخگو  زنان  برای  ایــده آل  فرزنــد  تعــداد  میانگیــن  دوم، 
)به ترتیب  ازدواج  هنگام  در  که  است  تعدادی  از  کمتر  فرزند(   2/6 و   2/4 )به ترتیب  تحقیق 
نسبتًا  فرزندآوری  واقعیت  تثبیت  نشان دهنده  امر  این  داشته اند.  نظر  مد  فرزند(   2/7 و   2/8
در  خانواده ها  ایده  تغییر  یا  و  زنان  نگرش  تغییر  و  یک طرف،  از  مطالعه  مورد  جامعه  در  پایین 
در  موجود  روستایی  شهری-  تفاوت های  همچنین،  می باشــد.  طرف دیگر،  از  فرزندآوری  مورد 
زنان  نگرش  میانگین  و  گذشته  سال   6 در  زنده زایی  میانگین  عمر،  طول  زنده زایی  میانگین 

است. معنی دار  آماری  نظر  از  کنونی  زمان  در  ایده آل  فرزند  تعداد  به 
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حسب  بر  مطالعه  مورد  خانوارهای  در  وابسته  و  مستقل  متغیرهای  مقدار  کثر  حدا و  حداقل  میانگین،  جدول 5. 

منطقه
 

 مستقل و وابسته �ه�ییمتغ
 کل ییروست� شه�ی

کث�  ح�اقل می�نگین کث�  ح�اقل می�نگین ح�ا کث�  ح�اقل می�نگین ح�ا  ح�ا

 ن�امنی

 اقتص�دی

 **عینی

 *ذهنی

٦/١٢ 

٤/٥٠ 

٧٥/٥ 

٦/١٩ 

٩٥/١٨ 

٧٥/٨٢ 

٩/١١ 

٤/٤٧ 

١٥/٧ 

٨٥/٢٣ 

٠/١٧ 

٢٣/٦٩ 

٤/١٢ 

٥/٤٩ 

٧٥/٥ 

٦/١٩ 

٩٥/١٨ 

٧٥/٨٢ 

 ٨٧/٠ ٠ ٣٥/٠ ٦٤/٠ ٠ ٣٠/٠ ٨٧/٠ ١٣/٠ ٣٧/٠ قتص�دیا �تین انتظ�رات و واقعیف�صله ب

ص
�خ

ش
ی

رور
ی ب�

ه�
 

 *دنی� آوردهف�زن� زن�ه بهتع�اد 

  Nsآل در زم�ن ازدواجف�زن� ای�هتع�اد 

کن�نیف�زن� ای�هتع�اد   **آل در زم�ن 

گ�شته ٦دنی� آورده در ف�زن� زن�ه بهتع�اد   **س�ل 

  Nsگ�شته س�ل ٢دنی� آورده در ف�زن� زن�ه بهتع�اد 

٤١/٢ 

٨١/٢ 

٣٧/٢ 

٣٠/٠ 

١٨/٠ 

٠ 

٠ 

١ 

٠ 

٠ 

١٠ 

٩ 

٤ 

٢ 

٢ 

٧٧/٢ 

٧٣/٢ 

٦٢/٢ 

٤٥/٠ 

٢٤/٠ 

٠ 

١ 

١ 

٠ 

٠ 

١٠ 

٩ 

٤ 

٢ 

٢ 

٥١/٢ 

٧٩/٢ 

٤٤/٢ 

٣٤/٠ 

٢٠/٠ 

٠ 

٠ 

١ 

٠ 

٠ 

١٠ 

٩ 

٤ 

٢ 

٢ 

5 
 

تفاوت های شهری- روستایی: **معنی دار در سطح 1 درصد، *معنی دار در سطح 5 درصد، Nsغیر معنی دار

کنترل  جدول 6، آزمون رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را در دو مرتبه قبل و بعد از 
همبستگی  ضرایب  تمامی  می شود،  مشاهده  که  همان طور  می دهد.  نشان  آزمون  متغیرهای 
به عبارت  آماری معنی دار است.  نظر  از  آماری(  کنترل  از  قبل  متغیرها  بین  )رابطه  مرتبه صفر 
و  انتظارات  بیــن  فاصله  و  اقتصــادی  ناامنی  بیــن  که  اســت  آن  گویای  جــدول  نتایــج  دیگــر، 
و  دارد  وجود  معکوس  رابطه  خانوار  زنان  باروری  ایده آل  و  رفتار  با  خانوار  اقتصــادی  واقعیــات 
همبستگی های  به  مربوط   ،6 جدول  بعدی  نتایج  اســت.  متوســط  حد  در  روابط  این  شــدت 
بیــن  تفکیکــی  همبســتگی  ضریــب  به محاســبه  ابتــدا  حاضــر،  مطالعــه  در  اســت.  تفکیکــی 
یعنی  مهم  متغیرهای  همزمان  کنترل  با  باروری  ایده آل  و  رفتار  و  اقتصادی  ناامنی  متغیرهای 
بعد،  مرحله  در  و  زنان،  تحصیات  و  سن  سکونت،  محل  واقعیات،  و  انتظارات  بین  فاصله 
و  واقعیات  و  انتظارات  بین  فاصله  متغیرهای  بین  تفکیکی  همبســتگی  ضریب  به محاســبه 
ســن  ســکونت،  محل  اقتصادی،  ناامنی  متغیرهای  همزمان  کنترل  با  باروری  ایده آل  و  رفتار 
ضرایب  تمامی  می گــردد،  مشــاهده  جدول  در  کــه  همان طور  پرداختیــم.  زنــان  تحصیــات  و 
از  پس  زنان  باروری  ایــده آل  و  رفتار  و  اقتصادی  ناامنی  متغیرهای  بیــن  تفکیکی  همبســتگی 
متقدم  تبیین جزئی  بیانگر  نتایج  و  مانده  باقی  متغیرها در سطح یک درصد معنی دار  کنترل 
بلکه  اســت،  واقعی  اقتصادی  ناامنی  متغیرهای  تأثیر  اینکه  بر  عاوه  دیگر،  به عبارت  اســت. 
تأثیر  زنان  باروری  ایده آل  و  رفتار  بر  دیگر  متغیرهای  با  ترکیب  در  هم  و  مستقل  صورت  به  هم 

دارد.
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شهرستان  زنان-  باروری  ایده آل  و  رفتار  و  مستقل  متغیرهای  بین  تفکیکی  و  صفر  مرتبه  همبستگی  جدول 6. 

سنندج، 1393
 

 � وابستهیمتغ � مستقلیمتغ
همبستگی 

 م�تبه صف�
 کنت�ل ه�ی�یمتغ

همبستگی 

 کییتفک
 جیح نت�یتش�

ی 
امن

ص ن�
�خ

ش

ی
�د

ص
اقت

 

 عینی
کن�نی  تع�اد ف�زن�آوری 

 **٣٢٢/٠- 

ف�صله بین انتظ�رات و واقعی�ت، 

 محل سک�نت، سن، تحصی�ت

 **۲۷۹/۰- 

 ***تبیین ج�ئی متق�م

 -٢٣٤/٠**  -٣٢٠/٠**  ذهنی

 عینی
کن�نیتع�اد ف�زن� ای�ه  آل در زم�ن 

 **١١٦/٠**  -٣٤٨/٠- 

 -٢٣٩/٠**  -٤٤٠/٠**  ذهنی

نتظ�رات و ف�صله بین ا

 واقعی�ت

کن�نی ن�امنی اقتص�دی عینی و ذهنی،  -٢٧١/٠**  تع�اد ف�زن�آوری 

 محل سک�نت، سن، تحصی�ت

 **١١٢/٠- 

کن�نیتع�اد ف�زن� ای�ه  -١٠٢/٠*  -٣٨١/٠**  آل در زم�ن 

6 
 

درصد  5 سطح  در  معنی دار   * درصد،   1 سطح  در  معنی دار  پیرسون  همبستگی  آزمون   **
از  مســتقیم  مســیر  یک  که  می افتــد  اتفــاق  زمانــی   (Preceding Partial Explanation) متقــدم  جزئــی  تبییــن   ***
و  متقدم  علت  یک  نیز  کنترل  متغیر)های(  عین حال  در  اما  باشد،  داشته  وجود  وابسته  متغیر  به  مستقل  متغیر 
تااندازه ای  اولیه(  همبستگی  با  مقایســه  )در  تفکیکی  همبســتگی  مقدار  حالتی،  چنین  در  اســت.  مداخله گر  یا 

.)467  :1388 صفری،  و  )حبیب پور  می کند  میل  صفر  سمت  به  و  شده  کوچک تر 

ناامنــی  بــا  به ویــژه  خانوارهایی کــه  در  کــه  می دهــد  نشــان   6 جــدول  نتایــج  خاصــه،  به طــور 
احتمااًل  هستند،  مواجه  اقتصادی  انتظارات  و  واقعیات  بین  بیشتر  فاصله  و  باالتر  اقتصادی 
ایده آل  را به عنوان  کمتری  زنان آن خانوارها، احتمااًل فرزندان  و  پایین تر است  رفتار فرزندآوری 

برعکس. و  دارند  نظر  مد 
جمعیتی  ویژگی های  برحســب  ســاله   15  -49 زنان  باروری  ایده آل  و  رفتار   ،7 جدول  در 
نتایج نشان  آماری آن ها آمده است. برحسب محل سکونت،  یا عدم تفاوت  با تفاوت  همراه 
شهری شــان  همتایان  از  فرزند(   0/24( روســتایی  زنان  کنونی  فرزندآوری  میانگین  که  می دهد 
تحقیق  زمان  در  آنان  ایده آل  فرزند  تعداد  میانگین  این،  بر  عاوه  اســت.  بیشــتر  فرزند(   0/18(
باروری  ایده آل  و  رفتــار  خاصه،  به طور  می باشــد.  شــهری  زنان  برای  فرزند   2/4 برابــر  در   2/6

است. معنی دار  و  متفاوت  سکونت  محل  برحسب  زنان 
باروری  بیشــترین  اســت.  توجه  جالب  ســن  برحســب  زنان  باروری  ایده آل  و  رفتار  نتایج 
واقع،  در  اســت.  ســاله   25  -34 و   15  -24 زنان  به  مربوط  اخیر(  ســال  دو  )فرزندآوری  کنونی 
باروری،  کرده اند. اما در زمینه ایده آل  را تجربه  باروری بیشتری  در دو سال اخیر، زنان جوان تر 
مثال،  به عنوان  دارند.  باالتری  باروری  ایده آل  مســن تر  زنان  به طوری که،  اســت  برعکس  نتایج 
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حاضر،  حال  در  زوج  یــک  برای  ایده آل  فرزنــد  تعداد  میانگین  باالتــر  و  ســاله  زنــان 35  نظــر  از 
و  رفتار  ترتیب،  بدین  است.  فرزند   2 حدود  ساله   15  -24 زنان  برای  متناظر  رقم  و  فرزند   2/6
ایده آل باروری برحسب سن متفاوت است، به طوری که زنان جوان تر در دو سال اخیر باروری 
است. گذاشته  به ســن  پا  زنان  از  پایین تر  آن ها  باروری  ایده آل  اما،  کرده اند  تجربه  را  بیشــتری 
زنانی  یک طرف،  از  که  می دهد  نشــان  اول  ازدواج  در  زنان  ســن  حســب  بر  باروری  نتایج 
تجربه  را  بیشتری  فرزندآوری  اخیر  سال  دو  در  کرده اند،  ازدواج  سال   20 از  باالتر  سنین  در  که 
در  ســن  بین  طرف دیگر،  از  اســت.  معنی دار  آماری  نظر  از  بین گروهــی  تفاوت هــای  و  کرده انــد 
دیده  معنی دار  و  معکــوس  رابطه  حاضر  زمان  در  ایده آل  فرزنــد  تعــداد  میانگیــن  و  اول  ازدواج 
فرزند  میانگین  هســتند  دارا  را  زودهنــگام  ازدواج  تجربــه  که  زنانی  دیگــر،  به عبــارت  می شــود. 
ویژگی های  از  کــه  هســتند  آن ها  زنانی  احتمااًل  و  دارنــد  نظــر  در  ایــده آل  به عنــوان  را  بیشــتری 

برخوردارند. سنتی تری 
زنان  را  کنونی  فرزندآوری  بیشــترین  که  می دهد  نشــان   7 جدول  نتایج  ســواد،  برحســب 
کنونــی  بــاروری  نظــر  از  صــورت،  به هــر  کرده انــد.  تجربــه  باالتــر  و  متوســطه  تحصیــات  دارای 
ســطح  بین  رابطه  می شــود.  مشــاهده  معنــی داری  تفاوت هــای  تحصیــات  ســطح  برحســب 
است.  معنی دار  و  معکوس  هم،  تحقیق  زمان  در  ایده آل  فرزند  تعداد  میانگین  و  تحصیات 
در  ایده آل  به عنوان  بیشــتری  فرزند  تعداد  اســت  پایین تر  ســواد  ســطح  چه  هر  دیگر،  به عبارت 
تحصیات  سطح  و  سواد  برحســب  ایده آل  فرزند  تفاوت  ولی  بالعکس،  و  می شــود  گرفته  نظر 
و  فرزند   2/8 بی ســواد  زنان  نظر  از  ایده آل  فرزند  تعداد  میانگین  مثال،  به عنوان  اســت.  اندک 

می باشد. فرزند   2/4 دانشگاهی  یا  متوسطه  تحصیات  دارای  زنان  نظر  از 
غیر  و  شــاغل  زنان  فرزندآوری  ایــده آل  و  اخیر  فرزنــدآوری  میانگین  جــدول،  نتایــج  طبــق 
زنان مورد  کنونی  فرزندآوری  ندارد.  تفاوت معنی داری  آماری  نظر  از  و  بوده  شاغل بسیار شبیه 
همان طور  است.  معنی دار  و  متفاوت  حاملگی  از  پیشگیری  وسایل  کاربرد  برحسب  مطالعه 
حاملگی  از  پیشگیری  وســایل  از  حاضر  حال  در  زنانی که  انتظار  طبق  می شــود،  مشــاهده  که 
اگرچه  نهایت،  در  کرده انــد.  تجربه  اخیــر  ســال  دو  در  را  بیشــتری  باروری  می کننــد،  اســتفاده 
برعکس  و  کرده اند  تجربــه  را  بیشــتری  فرزندآوری  زنان،  دیگر  با  مقایســه  در  ُســنی  و  ُکرد  زنــان 
حســب  بر  موجود  تفاوت های  اما  دارند،  باالتری  فرزندآوری  ایده آل  شــیعه  و  غیرُکرد  زنان  آن، 

نیست. معنی دار  آماری  نظر  از  مذهب،  و  مادری  زبان 
جامعه  زنان  باروری  ایده آل  و  عملکرد  که  گفت  می توان  جدول 7،  نتایج  جمع بندی  در 
زنان  اول،  اســت؛  معنــی دار  و  متفاوت  جمعیتــی  ویژگی های  برخــی  برحســب  مطالعــه  مــورد 
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تجربه  را  بیشتری  باروری  جوان  زنان  دوم،  داشته اند.  باالتری  باروری  ایده آل  و  رفتار  روستایی 
دارای  زنان  سوم،  است.  پایین تر  مســن تر  زنان  با  مقایســه  در  باروری شــان  ایده آل  اما  کرده اند، 
اما رابطه بین سطح سواد  و  کرده اند،  را تجربه  باروری  مدارج تحصیلی باال بیشترین عملکرد 
باروری  دیرهنگام  ازدواج  تجربه  دارای  زنان  نهایت،  در  است.  بوده  معکوس  باروری  ایده آل  و 
کرده اند ایده آل باروری باالتری داشته اند. کنونی باالتری داشته اند، اما آن هایی که زودتر ازدواج 

سنندج،  شهرستان  اجتماعی-  جمعیتی-  ویژگی های  برحسب  تحقیق  نمونه  باروری  ایده آل  و  رفتار  جدول 7. 

1393
 

کن�نیتع�اد ن ی�نگیم اجتم�عی_  تییه�ی جمع�گییو کن�نی آل�هیف�زن� اتع�اد ن ی�نگیم ف�زن�آوری   در زم�ن 

 محل سک�نت

 شه�ی

 روست�یی

 کل

١٨/٠ 

٢٤/٠ 

٢٠/٠ 

٣٧/٢ 

٦٢/٢ 

٤٤/٢ 

 درص� ١دار در سطح معنی درص� ٥دار در سطح معنی داریآزم�ن معنی

 گ�وه سنی

١٥ -٢٤ 

٢٥ -٣٤ 

٣٥ + 

٣٩/٠ 

٣٧/٠ 

٠٩/٠ 

٩٦/١ 

٢٤/٢ 

٦٠/٢ 

 درص� ١دار در سطح معنی درص� ١دار در سطح معنی داریمعنی

 وه سنی در ازدواج اولگ�

 س�ل ٢٠زی� 

 س�ل ٢٠ -٢٤

٢٥ + 

١٤/٠ 

٢٧/٠ 

٢٤/٠ 

٥٣/٢ 

٣٤/٢ 

٣٠/٢ 

 درص� ٥دار در سطح معنی درص� ١دار در سطح معنی داریمعنی

 تحصی�ت

 

 س�ادبی

 س�ادآم�زی و ابت�ایی

 راهنم�یی

 مت�سطه و دیپلم

 دانشگ�هی

٠٤/٠ 

١٩/٠ 

١٧/٠ 

٣٤/٠ 

٢٧/٠ 

٧٦/٢ 

٤٧/٢ 

١٨/٢ 

٣٧/٢ 

٣٧/٢ 

 درص� ١دار در سطح معنی درص� ١دار در سطح معنی داریمعنی

 وضعیت اشتغ�ل

 ش�غل

 غی� ش�غل

٢٢/٠ 

١٩/٠ 

٤١/٢ 

٤٥/٢ 

 دارغی� معنی دارغی� معنی داریمعنی

استف�ده از وس�یل پیشگی�ی 

 از ح�ملگی در ح�ل ح�ض�

 بلی

 خی�

٢٢/٠ 

٠٨/٠ 

٤٦/٢ 

٣٤/٢ 

 دارغی� معنی درص� ١در سطح  دارمعنی داریمعنی

 زب�ن م�دری

 ُک�دی

 س�ی�

٢٠/٠ 

١٢/٠ 

٤٣/٢ 

٧٦/٢ 

 دارغی� معنی دارغی� معنی داریمعنی

 م�هب

 ُسنی

 شیعه

٢٠/٠ 

١٨/٠ 

٤١/٢ 

٦٨/٢ 

 درص� ٥دار در سطح معنی دارغی� معنی داریمعنی

7 
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یافته های چندمتغیره
متغیرهای  تأثیر  داشتن  نگه  ثابت  با  که  است  آن  داده ها  چندمتغیره  تحلیل  انجام  از  هدف 
جمعیتی، اهمیت نسبی تأثیر ناامنی اقتصادی خانوار بر رفتار و ایده آل باروری زنان بررسی شود. 
ارائه می شود. باروری  ایده آل  و  رفتار  برای تحلیل  گانه  به طور جدا این تحلیل  نتایج  ادامه،  در 
تعداد  اینکه  به  توجه  با  اما  داشــت.  قرار   )2( و   )0( دامنه  در  کنونی  بــاروری  رفتــار  متغیــر 
بود،  نفر(   6 )فقــط  ناچیز  بســیار  گذشــته  ســال  دو  در  آمده  به دنیا  زنــده  فرزنــد  دو  دارای  زنــان 
برای   ،)1( و   )0( دامنــه  در  متغیــر  گرفتــن  قــرار  با  و  شــده  گذاشــته  کنــار  تحلیــل  از  افــراد  ایــن 
رگرسیون  شد.  اســتفاده  وجهی  دو  لوجســتیک  رگرســیون  از  زنان  کنونی  باروری  رفتار  تحلیل 
کننده  پیش بینــی  عوامل  می تــوان  آن  کمــک  به  کــه  اســت  آماری  تکنیــک  یــک  لوجســتیک 
پیش بینی  به  می توان  تکنیک  این  با  واقع،  در  کرد.  شناســایی  را  اســمی  متغیر  یک  تغییرات 
 .)341  :1384 سنلگار،  و  کمپ  )بریس،  نمره  خود  پیش بینی  نه  پرداخت  گروه  در  عضویت 
»چرا  که  برده ایــم  بهره  ســؤال  این  به  پاســخ  برای  لوجســتیک  رگرســیون  تکنیک  از  اینجــا،  در 
نداشــته  را  تجربه  این  آنان  از  برخی  و  آورده انــد  به دنیا  فرزند  اخیــر  ســال  دو  در  زنــان  از  برخــی 
عبارتند  تحلیل  در  شــده  وارد  باروری(  رفتار  بر  مؤثر  )عوامل  پیش بین  متغیرهای  ندارند؟«.  یا 
انتظارات  و  واقعیــات  بین  فاصلــه  شــاخص  ذهنی،  و  عینی  اقتصــادی  ناامنــی  شــاخص  از: 
محل  اول،  ازدواج  در  زنــان  ســن  زنــان،  ســن  شــامل:  جمعیتــی  مشــخصه های  و  اقتصــادی، 

حاضر. حال  در  حاملگی  از  پیشگیری  وسایل  از  استفاده  و  زنان  تحصیات  سکونت، 
اینجا  در  )نتایــج  باروری  رفتــار  لوجســتیک  رگرســیون  برازش  نکوئی  آماره هــای  و  عناصــر 
بوده  قبول  قابل  برازش مدل  که  اوم نی بوس1 نشان داد  آزمون  از جمله  نشان داده نشده است( 
لگاریتم  آماره های  همچنیــن،  اســت.  معنی دار  درصد  یک  از  کوچک تر  خطــای  ســطح  در  و 
تعیین  ضریب  و  نل4  و  کس  کا تعیین  ضریب  شــامل  پزودو3  تعیین  ضریب  و  درســت نمائی2 
تا  توانسته اند بین حدود 31  وارد شده در تحلیل  که متغیرهای مستقل  نیجل کرک5 نشان داد 

دهند. توضیح  را  فرزندآوری  تغییرات  از  درصد   51/5
برحســب  خانوار  ســاله   15 زنان 49-  فرزندآوری  تجربه  برتری6  نســبت های  جدول 8،  در 

1. Omnibus Test
2. Log likelihood
3. Pseudo R Square
4. Cox & Snell R Square
5. Nagelkerke R Square
6. Odds Ratio
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احتمال  بخت ها،  نسبت  یا  برتری  نسبت های  اســت.  آمده  تحلیل  در  شــده  وارد  متغیرهای 
شــده  پیش بینی  تغییر  از  اســت  عبارت  و  می باشــد  آن  وقوع  عدم  به احتمال  پدیده  یک  وقوع 
معادل  نســبت،  این  مســتقل.  متغیر  در  افزایش  واحد  یک  به ازای  بخت ها  در  انتظار  مورد  یا 
رگرسیون خطی می باشد. موقعی که نسبت های  استاندارد شده )Beta( در  رگرسیونی  ضرایب 
احتمال  مســتقل،  متغیر  مقادیر  افزایش  بــا  اســت که  معنی  بدان  باشــد،   1 از  کوچک تر  برتــری 
بزرگ تر  برتــری  نســبت های  که  موقعی  برعکــس  و  مثبــت(،  )اثر  می یابــد  کاهــش  پدیــده  وقــوع 
پدیده  وقوع  احتمــال  مســتقل،  متغیر  مقادیر  افزایش  بــا  که  معناســت  بدان  باشــد،   1 عــدد  از 

.)730  :1388 صفری،  و  )حبیب پور  منفی(  )اثر  می یابد  افزایش 

ناامنی  میزان  برحسب  اخیر  سال  دو  در  ساله   15  -49 زنان  فرزندآوری  تجربه  برتری  نسبت   .8 جدول 

اقتصادی و متغیرهای جمعیتی  
 

کنت�ل ی�ه�یمتغ  آم�ره مستقل و 
BS.E.WalddfSig.Exp(B)

 ۱م�ل 

 تمق�ار ث�ب

 سن زن

 

۰٫۱۲۲- 

۲٫۶۲۶ 

۰٫۰۱۷ 

۰٫۵۶۴ 

۵۱٫۰۴۷ 

۲۱٫۶۶۰ 

۱ 

۱ 

۰٫۰۰۰ 

۰٫۰۰۰ 

۰٫۸۸۵ 

۱۳٫۸۱۳ 

 ۲م�ل 

 

 مق�ار ث�بت

 ینیع یاقتص�د ین�امن

 سن زن

۰٫۷۰۹- 

۰٫۲۰۸- 

۱۰٫۶۱۵ 

۰٫۰۹۱ 

۰٫۰۲۵ 

۱٫۲۷۵ 

۶۱٫۱۸۲ 

۷۱٫۰۰۴ 

۶۹٫۳۴۹ 

۱ 

۱ 

۱ 

۰٫۰۰۰ 

۰٫۰۰۰ 

۰٫۰۰۰ 

۰٫۴۹۲ 

۰٫۸۱۲ 

۴۰۷۳۲٫۷۴۵ 

 ۳م�ل 

 

 

 مق�ار ث�بت

 ینیع یقتص�دا ین�امن

 یذهن یاقتص�د ین�امن

 سن زن

۰٫۴۶۳- 

۰٫۰۶۳- 

۰٫۲۰۸- 

۱۰٫۸۶۴ 

۰٫۱۱۵ 

۰٫۰۲۱ 

۰٫۰۲۵ 

۱٫۲۸۹ 

۱۶٫۱۲۳ 

۹٫۳۳۵ 

۶۹٫۷۷۶ 

۷۱٫۰۸۲ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۰٫۰۰۰ 

۰٫۰۰۲ 

۰٫۰۰۰ 

۰٫۰۰۰ 

۰٫۶۲۹ 

۰٫۹۳۹ 

۰٫۸۱۲ 

۵۲۲۶۳٫۱۸۸ 

8 
 

متغیر  تنها سه  تحلیل،  در  وارد شده  متغیرهای  کل  از  که  نشان می دهد  نتایج جدول 8 
و  بوده  معنی دار  ســوم  مدل  در  زنان  ســن  و  ذهنی  اقتصادی  ناامنی  عینی،  اقتصادی  ناامنی 
کاهش  زنان  و سن  اقتصادی  ناامنی  افزایش  به عبارت دیگر،  تأثیر هر سه متغیر مثبت است. 
کنترل متغیرهای جمعیتی،  از  که بعد  را در پی دارد. نکته مهم آن است  احتمال فرزندآوری 
باقی  معنی دار  همچنــان  نهایی  مدل  در  بــاروری  رفتار  بر  اقتصــادی  ناامنی  متغیرهــای  تأثیــر 

است. مطالعه  مورد  زنان  باروری  عملکرد  برای  آن  اهمیت  و  تأثیر  از  کی  حا و  مانده 
تشــریح  و  ارائــه  بــاروری  ایــده آل  چندمتغیــره  رگرســیون  تحلیــل  نتایــج  قســمت،  ایــن  در 
اقتصادی عینی  ناامنی  از: 1- شاخص  می گردد. متغیرهای وارد شده در این تحلیل عبارتند 
واقعیات  و  انتظارات  بین  فاصله  شــاخص   -2 اول(،  )مرحله  فاصله ای  مقیــاس  در  ذهنــی  و 
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ســکونت  محل  اصلی:  متغیر   5 شــامل  زنان  جمعیتی  ویژگی هــای  و  فاصلــه ای،  مقیــاس  در 
ازدواج  در  سن  فاصله ای(،  )مقیاس  ســن   ،)1 و   0 تصنعی  ُکدهای  با  به ترتیب  روســتا  )شــهر، 
 -1 وضعیت ها  دیگر   ،0 )بی ســواد  تصنعی  ُکدهای  بــا  تحصیات  فاصلــه ای(،  )مقیــاس  اول 
دبیرســتان   -1 وضعیت ها  دیگر   ،0 راهنمایی   -1 وضعیت ها  دیگــر   ،0 ابتدایــی  و  ســوادآموزی 
 )1 و   0 تصنعی  ُکدهای  با  به ترتیب  شــیعه  )ُســنی،  مذهب  و   )1 وضعیت ها  دیگر   ،0 دیپلم  و 

دوم(. )مرحله 
 15  -49 زنان  کنونــی  باروری  ایده آل  چندمتغیــره  رگرســیون  خروجی  و  برآینــد   ،9 جــدول 
طبق  می دهد.  نشــان  اســت  شــده  انجام  گام به گام1  به روش  که  را  خانوار  همســر  دارای  ســاله 
تنها  شــده اند،  تحلیل  وارد  اقتصــادی  ناامنــی  متغیرهــای  کــه  اول  مرحلــه  در  جــدول،  نتایــج 
درصد   20 اســت  توانســته  به تنهایی  و  بوده  معنی دار  مدل  در  ذهنی  اقتصادی  ناامنــی  متغیــر 
اول  مرحله  بــه  دیگر  متغیر   9 کــه  دوم  مرحله  در  کنــد.  تبییــن  را  بــاروری  ایــده آل  تغییــرات  از 
متغیر   11 مجمــوع  از  دیگر،  به عبــارت  اســت.  رفته  پیش  گام  شــش  تا  تحلیــل  شــده،  اضافــه 
درصد  حــدود 29  متغیر  این 6  اســت.  مانده  باقــی  مــدل  در  متغیــر  تحلیــل، 6  در  شــده  وارد 
ناامنی  از:  عبارت انــد  تأثیر  اهمیــت  به ترتیــب  و  داده  توضیــح  را  بــاروری  ایــده آل  تغییــرات  از 
اقتصادی  واقعیات  و  انتظارات  بین  فاصله  مذهب،  سکونت،  محل  سن،  ذهنی،  اقتصادی 
بین  فاصله  ذهنــی،  اقتصادی  ناامنی  متغیرهــای  تأثیر  جهــت  میان،  ایــن  در  تحصیــات.  و 
منفی  جهــت  در  بــاروری  ایــده آل  بــر  تحصیــات  ســطح  و  اقتصــادی  انتظــارات  و  واقعیــات 
انتظارات  و  واقعیــات  بیــن  فاصله  ذهنــی،  اقتصادی  ناامنــی  بــودن  بیشــتر  یعنی،  می باشــد. 
است  همراه  زنان  برای  پایین تر  باروری  ایده آل  با  دانشگاهی،  تحصیات  سطح  و  اقتصادی، 
فرزند  تعــداد  بر  مذهب  و  ســکونت  محــل  ســن،  متغیرهــای  تأثیــر  طرف دیگــر،  از  برعکــس.  و 
به  متعلق  و  روســتا  کن  ســا مســن تر،  زنان  دیگر،  به عبارت  می باشــد.  مثبت  جهت  در  ایده آل 
فرزند  تعداد  تسنن  مذهب  به  متعلق  و  شــهر  کن  سا جوان،  زنان  با  مقایســه  در  تشــیع  مذهب 

داشته اند. نظر  مد  ایده آل  به عنوان  را  باالتری 

1. Stepwise Method
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باروری ایده آل  بر  مؤثر  عوامل  درباره  متغیره  چند  رگرسیون  آزمون  نتایج  جدول 9. 
 

 دومم�حله  اولم�حله  �ه�ی�ن و متغیعن�ص� رگ�س
BBetaS.EtSig.BBetaS.EtSig.

 ٠٠٠/٠ ٧٥٨/١٣ ٢١٠/٠ - ٨٩٦/٢ ٠٠٠/٠ ٣٢٨/٣٤ ١٠١/٠ - ٤٦٥/٣ مق�ار ث�بت

 ذهنی ن�امنی اقتص�دی

 سن زن

گ�وه م�جع)  محل سک�نت (روست� 

گ�وه م�جع)  م�هب (شیعه 

گ�وه م�جع)  سطح تحصی�ت (تحصی�ت دانشگ�هی 

 ف�صله بین انتظ�رات و واقعی�ت

٠٢٩/٠- 

 

 

٠١٩/٠ ٠٠٠/٠ -٦٢٩/١٠ ٠٠٣/٠ -٤٤٩/٠- 

٠١٩/٠ 

٢٨٦/٠ 

٣٤٩/٠ 

٢٢١/٠- 

٠٢٠/٠- 

٢٩٢/٠- 

١٩٦/٠ 

١٦٩/٠ 

١٣٥/٠ 

١١٢/٠- 

١٢٠/٠- 

٠٠٣/٠ 

٠٠٥/٠ 

٠٧٥/٠ 

١٠٨/٠ 

٠٩٠/٠ 

٠٠٩/٠ 

٣٦٩/٥- 

٠٦٣/٤ 

٨١٢/٣ 

٢٤٣/٣ 

٤٦٦/٢- 

١٦٦/٢- 

٠٠٠/٠ 

٠٠٠/٠ 

٠٠٠/٠ 

٠٠١/٠ 

٠١٤/٠ 

٠٣١/٠ 

 )R( ض�یب همبستگی چن�گ�نه

 )2Rض�یب تعیین (

 )dj.A2Rض�یب تعیین تع�یل ش�ه (

 )S.Eخط�ی معی�ر (

ی�نس (  )ANOVAتحلیل وار

 ).Sig( یدار یسطح معن

٤٤٩/٠ 

٢٠١/٠ 

٢٠٠/٠ 

٧٢٣/٠ 

٩٦٧/١١٢ 

٠٠٠/٠ 

٥٤٤/٠ 

٢٩٦/٠ 

٢٨٦/٠ 

٦٨٣/٠ 

٩٨٥/٣٠ 

٠٠٠/٠ 

 

9 
 

جمعیتــی-  متغیرهــای  کنتــرل  از  بعــد  کــه  اســت  آن  مهــم  نکتــه  هــم،  تحلیــل  ایــن  در 
نهایی  مــدل  در  کنونی  بــاروری  ایــده آل  بر  ذهنــی  اقتصــادی  ناامنــی  متغیــر  تأثیــر  اجتماعــی، 

است. بوده  وابسته  متغیر  بر  تأثیر  قوی ترین  دارای  و  مانده  باقی  معنی دار  همچنان 

بحث و نتیجه گیری
همســر  دارای  زنان  کنونی  باروری  ایــده آل  و  رفتار  بر  اقتصــادی  ناامنی  تأثیــر  مطالعــه،  ایــن  در 
گرفت که  شکل  آنجا  از  موضوع  این  به  ورود  زمینه  شد.  بررسی  ســنندج  شهرســتان  در  خانوار 
به خصوص  جامعه  اقتصادی  شرایط  و  زمینه ها  بی بدیل  نقش  به  باروری،  جدید  ادبیات  در 
در  ایران  جامعه  است.  شــده  کید  تأ پایین  باروری  به  بخشــیدن  شــکل  در  اقتصادی،  ناامنی 
فراوانی  اقتصادی  تنگناهای  و  مسائل  با  دنیا  مناطق  از  بسیاری  با  مشابه  گذشته  سال  چند 
که  می رســد  نظر  به  و  شــده،  مواجه   ... و  زندگی  هزینه های  افزایــش  بیــکاری،  تــورم،  قبیــل  از 
بر  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  پیش  از  بیش  را  کردستان  کم برخوردار  و  محروم  استان  شرایط  این 
و  رفتار  که  بود  آن  حاضر  مطالعه  ســؤال  لذا  باشــد.  بوده  اثرگذار  خانواده ها  باروری  برنامه های 
با  حد  چه  تا  و  است؟  چگونه  سنندج  شهرستان  خانوار  همسر  دارای  زنان  فرزندآوری  ایده آل 

است؟ تبیین  قابل  خانوار  بر  کم  حا اقتصادی  شرایط 
تغییرات  تاحدودی  و  ســاختاری  تبیین های  رویکرد  از  برگرفته  مطالعه،  نظری  چارچوب 
از  اجتناب  )نظریه  اقتصادی  ناامنی  روی  بر  محوری  کید  تأ چارچوب،  این  در  است.  ایده ای 
قرار  اقتصادی(  انتظارات  و  منابع  بین  فاصله  )نظریه  افراد  اقتصادی  انتظارات  تغییر  و  خطر( 
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جهانی شدن  فرایند  از  ناشــی  اجتماعی  وســیع  تغییرات  تأثیر  تحت  نظریه ها،  این  طبق  دارد. 
انتظارات  طرفی  از  جدید،  ســرمایه داری  نظام  همچنین،  و  نوسازی،  دســتاوردهای  افزایش  و 
لذا  اســت.  آمده  پایین  افراد  اقتصادی  امنیت  طرف دیگر،  از  رفته،  باال  زندگــی  در  توقعــات  و 
محدود  را  خانــواده  اقتصــادی  انتظارات  بــرآوردن  بــرای  خود  پیش روی  منابــع  افــراد  زمانی کــه 
عمل  جامه  خود  متعارف  انتظارات  به  خانواده  ُبعد  کردن  محدود  با  می کنند  ســعی  ببینند، 
ولی  رفته،  بــاال  بســیار  خانواده ها  توقعات  و  انتظــارات  شــرایطی که  تحــت  واقــع،  در  بپوشــند. 
شــغلی  زندگی  سراســر  در  اقتصادی  ناامنی  و  رســیده  خود  حداقل  به  اقتصادی  دوام  و  ثبات 
)بیشــتر(،  فرزندآوری  به جــای  رفتــاری،  مدیریت  مکانیســم  یــک  تحت  افــراد  اســت،  مشــهود 
ریسک  از  باثبات تر،  اقتصادی  و شرایط  باالتر  مراتب تحصیلی  به  با دستیابی  سعی می کنند 
و  عوامل  رفتارها،  این گونــه  پذیرش  در  البته،  ورزنــد.  اجتناب  بیشــتر  فرزندآوری  و  فرزنــدآوری 

بود. خواهد  تعدیل کننده  افراد  فرهنگی  اجتماعی-  و  جمعیتی  ویژگی های 
و  یک طرف،  از  نمونه  زنــان  بین  در  پایین  باروری  رفتار  از  کی  حا مطالعــه  ایــن  یافته هــای 
به عبارت  بود.  طرف دیگــر،  از  باروری  ایــده آل  و  رفتار  بر  اقتصادی  متغیرهــای  معنــی دار  تأثیــر 
واقعیات  بین  در  بیشــتری  فاصله  و  باالتر  اقتصادی  ناامنی  بــا  خانوارهایی که  در  زنــان  دیگــر، 
فرزندان  و  کــرده  تجربه  را  پایین تــری  فرزندآوری  بوده انــد،  مواجه  خــود  اقتصــادی  انتظــارات  و 
همزمان  کنترل  با  داده ها  چندمتغیره  تحلیل  در  داشته اند.  نظر  مد  ایده آل  به عنوان  را  کمتری 
ایده آل  و  رفتــار  بر  اقتصــادی  ناامنی  متغیرهــای  معنــی دار  تأثیــر  جمعیتــی،  متغیرهــای  ســایر 
ســکونت،  محل  همچون  جمعیتی  متغیرهای  از  برخی  البته،  مانــد.  باقی  همچنــان  بــاروری 

بوده اند. روابط  این  تعدیل کننده  مذهب  و  تحصیات  سن، 
خطــر  از  اجتنــاب  نظریــه  به ویــژه  نظــری،  بنیان هــای  از  بســیاری  بــا  مطالعــه  ایــن  نتایــج 
ســنندج  شهرســتان  و  کردســتان  اســتان  و  کلی،  به طور  ایــران  امــروز  جامعــه  دارد.  همســویی 
به شــدت  جامعه  این  در  نوســازی  عناصــر  اســت.  شهری شــده  جامعــه  یــک  خــاص،  به طــور 
یافته  افزایش  ارتباطات  همچنین،  و  تحصیات  طریق  از  افراد  گاهی  آ اســت.  یافته  گســترش 
واقعیات  اما،  اســت.  رفته  باال  بســیار  و  کرده  تغییر  هم  توقعات  و  انتظارات  بنابراین،  اســت. 
خواســته ها  برآوردن  برای  افراد  و  خانواده هــا  اختیار  در  منابــع  و  نیســت  انتظارات  بــا  همطــراز 
مسائل  انتظارات،  تغییر  بر  عاوه  واقع،  در  اســت.  محدود  بســیار  تغییریافته اشــان  تمایات  و 
نگرانی  و  ناامنی  به شدت احساس   ... و  رکود  گرانی،  بیکاری،  مانند  اقتصادی جامعه  فراوان 
به  خانواده ها  که  دارد  بیشتری  احتمال  شرایط  این  در  لذا،  است.  برده  باال  را  افراد  اقتصادی 

ورزند. مبادرت  کم تر،  فرزندآوری  و  فرزندآوری  تأخیر 
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و  کشــور  از  خارج  در  خــود  هم ســنخ  تجربــی  مطالعــات  از  برخــی  بــا  مطالعــه  یافته هــای 
این  به   )2013( همکارانــش  و  فیوری  ایتالیا،  در  دارد.  همســویی  نیز  داخلــی  اخیــر  مطالعــات 
خطر  از  اجتنــاب  نظریــه  بــاروری  کوتاه مدت  نّیــات  بــه  دادن  شــکل  در  کــه  رســیدند  نتیجــه 
ترکیبی  کنش  نظریــه  باروری  عمــر  طول  نّیات  شــکل گیری  در  حال آنکــه،  می باشــد.  غالب تــر 
ناامنی  تأثیر  زمینه  در  خود  مطالعه  در  نیز،   )2013( سالیس1  و  لیتابایر  می کند.  صدق  بیشتر 
به  اذعان  ضمــن  فرانســه،  و  آلمان  جوانان  میان  در  بــاروری  و  خانــواده  تشــکیل  بر  اقتصــادی 
دو  مقایسه  در  آلمان،  در  به ویژه  باروری  و  خانواده  تشکیل  بر  اقتصادی  ناامنی  بی بدیل  تأثیر 
را  فرهنگی  و  اجتماعی  نهادهای  تعدیل کنندگــی  نقش  بر  مبنی  ترکیبی  کنش  نظریه  جامعــه 
بررسی نکرده است،  را  باروری  بلندمدت  نّیات و مقاصد  اگرچه مطالعه حاضر  کردند.  تأیید 
اقتصادی  فعلی  شــرایط  از  آن ها  تأثیرپذیــری  و  کنونی  بــاروری  ایده آل  و  رفتــار  یافته هــای  امــا 

است. شده  یاد  مطالعات  نتایج  با  هم راستا 
برای  را  فرزنــد   2/4 تعــداد  میانگین،  به صــورت  زنــان  که  داد  نشــان  مطالعــه  ایــن  نتایــج 
باالتر  و  کردســتان  در  کنونی  باروری  نرخ  از  باالتــر  رقم  این  می دانند.  ایــده آل  امــروزی  زوجیــن 
قطع  به طور  زوجیــن  اقتصادی  نیازهــای  به  توجه  بنابراین،  اســت.  جانشــینی  بــاروری  نــرخ  از 
راندینلی  باشد. مودنا،  تمایات خانواده ها نقش داشته  فرزندآوری در حد  افزایش  می تواند در 
کشیده  پیش  ایتالیا  در  را  فوق  بحث  به  شبیه  موضوعی  خود  مطالعه  در   )2012( ساباتینی2  و 
آن  و  داده  ربــط  جوانان  رودرروی  اقتصــادی  مســائل  بــه  را  بــاروری  رفتــار  و  ایــده آل  شــکاف  و 
رضائی  و  محمدپور  محمودیــان،  نیز،  ایران  در  کرده انــد.  تبیین  خطر  از  اجتنــاب  نظریــه  بــا  را 
کم فرزندآوری،  دالیل  مورد  در  کردستان  مردم  تفاســیر  در  که  رســیدند  نتیجه  به این   ،)1388(
زندگی  نیازهای  تأمیــن  مشــکات  زندگی،  باالی  هزینه های  تورم،  مشــکات  چون  نکاتی  بــه 
رودرروی  مشــکات  و  مخاطرات  همچنین  و  بیــکاری،  فرزندان،  ملزومــات  و  خانــواده  روزانــه  
از  خانواده هــا  اهــداف  از  یکــی  کــه  می گیرنــد  نتیجــه  آن هــا  اســت.  شــده  اشــاره  خانواده هــا 
نیز،   )1392( شــیدانی  چالش هاســت.  این  از  بســیاری  از  اجتناب  و  مدیریت  کم فرزندآوری، 
ناامنی  کافی،  درآمد  فقــدان  قبیل  از  اقتصادی  متغیرهای  معنی دار  تأثیر  به  خــود  مطالعــه  در 
میان  در  کمتر  فرزند  تعداد  به  گرایش  روی  بر  کشور  اقتصادی  بد  وضعیت  به  اعتقاد  و  شغلی 
)2014؛  همکارانش  و  معینــی  یافــت.  دســت  تهران  کن  ســا همســر  دارای  ســاله   15  -49 زنان 
مخارج  حقیقی  ســرانه  بودن  باالتر  که  رســیدند  نتیجه  این  به  خود  مطالعــات  در  نیــز،   )1391

1. Letablier & Salles
2. Modena, Rondinelli & Sabatini
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بر  مؤثر  اقتصــادی  عوامل  مهم ترین  از  مســکن،  اجاره  هزینه  بــودن  باالتر  و  خانــواده  تحصیلــی 
که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  خود  مطالعه  در  آن ها  خاصه  به طور  است.  ایران  در  باروری 
عدم  بر  مؤثر  مهم  عوامل  از  استان،  و  خانواده  سطح  دو  هر  در  شده  یاد  اقتصادی  متغیرهای 
جهات  از  حاضر  مطالعه  نتایــج  بنابراین،  اســت.  ایرانی  خانواده های  در  دوم  فرزنــد  تقاضــای 

می باشد. همسو  داخلی  مطالعات  نتایج  با  زیادی 
کردستان،  از جمله در  و  ایران  که در  این نکته مهم الزم است  به  اشاره  نتیجه،  به عنوان 
سویی،  از  اما   .)11  :1394 )سرایی،  است  برخوردار  نســبی  اســتحکام  از  فرزندآوری  و  خانواده 
به ناچار  و  بیکاری  به دلیل  جوانان،  اســت.  شده  دشــوار  بســیار  جوانان  برای  خانواده  تشــکیل 
شــغلی  امنیت  عدم  اشــتغال-  صورت  در  حتی   - و  موقت  اشــتغال  تحصیات،  در  ماندن 
باثبات  و  امن  موقعیت  یــک  به  رســیدن  زمان  تا  را  ازدواج  اغلب  آینده،  از  بــودن  نامطمئــن  و 
نان آور  خانوادگی  الگــوی  بودن  غالب  به علت  ســوی دیگر،  از  می اندازند.  تأخیر  بــه  اقتصــادی 
مانعی  مرد  اقتصــادی  ناامنی  و  کافی  نا درآمــد  خانواده،  تشــکیل  صورت  در  جامعــه،  در  مــرد 
باعث  هم  اقتصادی  سخت  شــرایط  واقع،  در  می رود.  به شــمار  هم  باروری  یافتن  تحقق  برای 
این،  بر  عاوه  می گردد.  فرزنــدآوری  در  تأخیر  موجب  ازدواج  خــود  در  هــم  و  ازدواج،  در  تأخیــر 
برای  شخصی  آرمان های  مدرنیزاسیون،  فرایند  گســترش  و  جهانی شــدن  تحوالت  تأثیر  تحت 
باالی  اســتانداردهای  بایســتی  که  دارند  عقیده  جوان  زوجین  و  یافته  افزایش  رفاه  به  رســیدن 
که  است  شــرایط  این  در  کنند.  تأمین  او  خواســته های  تمامی  برآوردن  و  فرزند  برای  را  زندگی 
ضمن استحکام نسبی خانواده، زوجین تمایل اندکی به فرزند و فرزندآوری دارند. مک دونالد 
کشورهایی که  در  پایین  باروری  و  اندک  فرزندآوری  به  تمایل  از دالیل اصلی  یکی  نیز،   )2006(
است  مرد  بودن  نان آور  غالب،  خانوادگی  مدل  و  بوده  بیشتری  ارزش  دارای  خانواده  آن ها  در 
ضعیف  حمایت هــای  در  را  جنوبــی(،  پــای  ارو و  آســیا  شــرق  توســعه یافته  کشــورهای  )مانند 
همچنین،  و  خانــواده  در  جنســیتی  برابری  ضعف  یا  نبــود  و  خانــواده  از  دولتــی  و  ســاختاری 
این  به   )2006 )2002؛  مک دونالد  می کند.  جستجو  خانوادگی  امور  و  زنان  کار  بین  ناسازگاری 
گسترش فردی شدن و سرمایه داری  که دولت ها با حمایت های خود بستر  نکته اشاره می کند 
حمایت،  این  نبود  در  نکرده اند.  حمایت  خانواده  از  اندازه  به آن  اما  آورده اند،  فراهم  را  جدید 
می توانند  دولت هــا  مک دونالد،  دیــد  از  اســت.  گرفته  قرار  شــدید  فشــار  تحت  خانــواده  نهــاد 
که  بازیگرانی عمده در برگشت تعادل اجتماعی باشند و برای سیاست گذاران اساسی است 
تشــکیل  بتوانند  که  به طوری  بازگردانند،  جوانان  بین  در  را  اعتماد  نهادی  تغییرات  اعمــال  بــا 
آمال  بر  آن  پذیرش  قابل  تأثیرات  و  اقتصادی  سختی های  اغماض  قابل  سطوح  با  را  خانواده 
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اشــاعه  جامعه  در  را  فرزنــدآوری  و  خانــواده  از  حمایــت  جّو  و  کننــد  آغــاز  فــردی  انتظــارات  و 
کنند  احساس  زمانی که  تا  را  فرزندآوری  و  خانواده  تشکیل  جوانان  این صورت،  غیر  در  دهند. 
می اندازند. تأخیــر  به  یافته اند  دســت  زندگی  هزینه های  بــرآوردن  برای  امن  موقعیــت  یک  بــه 
بنابر نتایج این مطالعه، تدوین و اجرای سیاست های رفع مشکات و مسائل اقتصادی 
به عبارت  دارد.  قرار  دولت  برنامه های  اولویت  در  فرزندآوری  تسهیل  منظور  به  جوان،  زوجین 
زمینه های  نمودن  فراهم  مانند  حمایتی  سیاســت های  اعمال  با  دولت  که  اســت  الزم  دیگر، 
حمایت  تکمیلی،  و  درمانی  بیمه های  مســکن،  زمینه های  در  حمایتی  برنامه های  اشــتغال، 

برساند. حداقل  به  را  فرزندآوری  مخاطرات  و  ریسک   ... و  فرزند  از  مالی 
اقتصاد هم  و  باروری  در حوزه  داده های طولی  که  اشاره می کنیم  احتیاط  برای  پایان،  در 
از  کند.  کمک  موضوع  شــناخت  به  می توانســت  بهتر  کان،  ســطح  در  هم  و  خرد  ســطح  در 
مربوط  ایده آل  فرزند  یا  فرزند  قصد  آن که،  حال  است  گذشته  به  مربوط  زنان  زنده زایی  طرفی، 
با  موجود  اقتصــادی  شــرایط  با  شــاخص ها  این  ارتبــاط  لــذا،  اســت.  آینده  حتــی  و  حــال  بــه 
اقتصادی  نامساعد  شرایط  با  همزمان  که  می رسد  به نظر  همچنین،  است.  مواجه  محدودیت 
ایده آل های  و  رفتــار  در  بیشــتری  اهمیت  خانوارها  و  افــراد  اقتصــادی  ناامنــی  جامعــه،  فعلــی 
در  مطالعه  مورد  جامعه  بــاروری  نگرش های  و  رفتار  که  داشــت  نظر  در  باید  می یابــد.  بــاروری 
بررسی  مورد   ... و  رکود  تورم،  باال،  بیکاری  قبیل  از  ویژگی هایی  با  اقتصادی  نامطلوب  شرایط 
برنامه های  آینده،  ســال های  در  کنونی  اقتصادی  شــرایط  تغییر  با  اســت  ممکن  و  گرفته  قرار 
داده های  دســت اندرکاران  که  می گــردد  پیشــنهاد  طرفی  از  این رو،  از  کنــد.  تغییر  نیــز  بــاروری 
اقتصــادی  امــور  و  بــاروری  ازدواج،  حوزه هــای  در  طولــی  داده هــای  تولیــد  راســتای  در  آمــاری 
می گردد  پیشــنهاد  طرف دیگر،  از  دهنــد.  قــرار  جمعیتــی  محققــان  اختیــار  در  و  برداشــته  گام 
مواردی  به  طولی،  به صــورت  باروری  نگرش های  و  رفتــار  ســنجش  ضمن  بعدی  محققان  کــه 
ارتباط  و  موالید  زمان بندی  و  عمر،  طول  نّیات  باروری،  کوتاه مدت  مقاصد  و  نّیات  همچون 

نمایند. توجه  خانوار  بر  کم  حا اقتصادی  شرایط  با  آن ها 

منابع
برنامه  با  روانشناسی  داده های  تحلیل  رزمری سنلگار )1384(.  و  ریچارد  کمپ،  نیکا،  بریس، 

دوران. نشر  تهران:  صمدی(،  علی  و  آبادی  علی  خدیجه  )ترجمه  اس،  اس  پی  اس 
پوراصغر سنگاچین، فرزام، صالحی، اسماعیل و مرتضی دیناروندی )1391(. "سنجش سطح 
دوره  ســرزمین،  آمایش  عاملی"،  تحلیل  رویکرد  با  ایران  کشــور  اســتان های  توســعه یافتگی 
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.5  -26 صص   ،2 شماره  چهارم، 
کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی،  کریم و رضا صفری )1388(. راهنمای جامع  حبیب پور، 

پیمایش. راهبرد  تهران: مؤسسه  پنجم،  چاپ 
از نگاه حساب های  کشور  حسین زاده، جواد و عزیزاهلل فرهادی )1393(. "سیمای استان های 

.35  -39 صص   ،5 شماره  آمار،   ،"1390 سال  در  منطقه ای 
خانواده،  تنظیم  و  اجتماعی  اقتصادی-  جمعیت شناســی  بر  درآمدی   .)1383( حاتم  حســینی، 

سینا. بوعلی  دانشگاه  همدان:  دوم،  چاپ 
کردستان طی  استان  در  بیکاری  نرخ  روند  "بررسی  و حسین ضرغامی )1392(.  خانی، سعید 
جوانان،  جامعه شــناختی  مطالعات  فصلنامه  جوانان"،  بر  کید  تأ با  1375؛  ســال های 85- 

.65  -80 صص   ،11 شماره  چهارم،  سال 
ایران؛  و اسعد خانی )1391(. "تحوالت ساختار سنی جمعیت  راغفر، حسین  خانی، سعید، 
ارائه شده در ششمین همایش  مقاله  ی"، 

ّ
مل امنیت  بر  آن  اثرات  و  بیکاری  افزایش  احتمال 

 19 و   18 اجتماعی،  علوم  دانشــکده  تهران،  دانشگاه  ایران،  جمعیت شناســی  انجمن  ملی 
.1391 آبان 

تجربه  و  خانواده  "مدرنیزاسیون،   .)1394( محمدپور  احمد  و  لطیف  پرتوی،  مهدی،  رضائی، 
هشتم،  سال  ایران،  جمعیت شناسی  انجمن  نامه  کردســتان"،  در  جمعیت شــناختی  گذار 

.139  -167 صص   ،16 شماره 
اســتان  اجتماعــی  و  اقتصــادی  گــزارش   .)1387( کردســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 

کردستان. استانداری  سال 1385،  در  کردستان 
دربــاره  ماحظاتــی  و  موجــود  وضــع  ایــران:  جمعیــت  "بازتولیــد  حســن)1394(.  ســرایی، 

.1 صص 34-  شماره 68،  اجتماعی،  علوم  فصلنامه  سیاستگذاری"، 
مرگ ومیر،  و  باروری  بر  کید  تأ با  جمعیت؛  تحلیل  مقدماتی  روش های   .)1381( حســن  ســرایی، 

تهران. انتشارات دانشگاه  تهران: 
کمتر در میان زنان 49-  گرایش به خواست فرزندان  شیدانی، رضا )1392(. بررسی عوامل مؤثر بر 
جمعیت شناسی،  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  تهران،  شهر  در  کن  سا همسر  دارای  ساله   15

تهران: دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه 
و  اشــتغال  وضعیت  "بررســی   .)1390( زارعی  امیر  و  عیســی  بهاری،  سّیداســکندر،  صیدایی، 
.216  -247 صص   ،25 شماره  راهبرد،   ،"1335  -1389 سال های  طی  ایران  در  بیکاری 

باروری  سطح  و  روند   .)1392( چاووشــی  حســینی  میمنت  و  جال  محمد  شــوازی،  عباســی 
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باروری در سرشماری های  برآورد  فرزندان خود در  کاربرد روش  ایران:  اخیر در  طی چهار دهه 
ایران. آمار  مرکز  آمار،  پژوهشکده  تحقیقاتی،  گزارش  و 1390،   1365

و  خانــواده  "تغییــرات   .)1384( ندوشــن  عســکری  عبــاس  و  جــال  محمــد  شــوازی،  عباســی 
.25  -76 صص   ،25 شماره  اجتماعی،  علوم  نامه  ایران"،   در  باروری  کاهش 

آمارهای  بر  کید  تأ با  ایران  در  اشتغال  ســاله  تحوالت 40  روند  "بررســی   .)1388( الهام  فتحی، 
جنسیتی"، در مجموعه مقاالت چهارمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران؛ جمعیت، 
اجتماعــی،  علــوم  دانشــکده   ،1386 مــاه  اســفند   15 و   14 پایــدار،  توســعه  و  برنامه ریــزی 

دانشگاه تهران.
استان های  توسعه یافتگی  سطح  "تعیین   .)1385( بهشتی فر  محمود  و  حسن  محمد  فطرس، 
جلد 2،  اقتصــادی،  نامــه  و 1383"،  ســال های 1373  طــی  آن هــا  بیــن  نابرابــری  و  کشــور 

.101  -122 صص   ،2 شماره 
در  اقتصادی  و  اجتماعــی  توســعه  "شــاخص های   .)1384( گنجی  محمد  و  صمد  کانتــری، 

.212 و   211 شماره  اقتصادی،  و  سیاسی  اطالعات  مجله  ایران"، 
تهران:  مرشــدی زاده(،  )ترجمه علی  انســان ها شــورش می کننــد،  چرا  رابرت )1377(.  تــدا.  ِگــر، 

پژوهشکده مطالعات راهبردی.
تغییــرات  پیامدهــای  معنائــی  "بازســازی   .)1387( ایمــان  تقــی  محمــد  و  احمــد  محمدپــور، 
فصلنامه  زمینه ای"،  نظریه  یک  ارائه  ایران:  کردســتان  تخت  اورامان  منطقه  در  اقتصادی 

.191 صص 213-  شماره 28،  هفتم،  سال  اجتماعی،  رفاه  پژوهشی  علمی 
جوانــان  اجتماعــی  اقتصــادی-  "چالش هــای   .)1394( خانــی  ســعید  و  حســین  محمــدزاده، 
فصلنامه  ســنندج("،  شــهر  ســاله   15 افــراد 29-  مــوردی  )مطالعــه  خانــواده  ایده آل هــای  و 

.127 صص 148-  شماره 18،  ششم،  سال  جوانان،  جامعه شناختی  مطالعات 
سطح،  ایران:  در  کار  نیروی  در  زنان  "مشارکت   .)1390( رشــوند  مرجان  و  حســین  محمودیان، 
ایران، ســال  جمعیت شناســی  انجمن  نامه  مرتبط"،  جمعیتی  و  اجتماعــی  عوامــل  و  رونــد 

.122  -141 صص   ،12 شماره  ششم، 
کم فرزندآوری  "زمینه های   .)1388( رضائــی  مهدی  و  احمد  محمدپور،  حســین،  محمودیان، 
سال  ایران،  جمعیت شناسی  انجمن  نامه  سقز"،  شهر  موردی  مطالعه  کردستان:  استان  در 

.85  -122 صص   ،8 شماره  چهارم، 
در  ایــران  تــورم؛  جهانــی  جغرافیــای  در  ایــران  اقتصــادی  "جایــگاه   .)1391( حســام  مردان تبــار، 

.170 صص 171-  شماره 136،  اقتصاد،  تازه های  فصلنامه  رقمی ها"،  دو  باشگاه 
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.1390 سال  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  نتایج  گزیده   .)1391( ایران  آمار  مرکز 
و مســکن شهرستان سنندج،  نفوس  تفصیلی سرشــماری عمومی  نتایج   .)1390( ایران  آمار  مرکز 

استانداری. اطاعات  و  آمار  دفتر 
اطاعات  و  آمار  دفتر   ،1390 سال  کردســتان  اســتان  آبادی های  فرهنگ   .)1390( ایران  آمار  مرکز 

استانداری.
.1390 کردستان  آماری  سالنامه   .)1390( ایران  آمار  مرکز 

کشور. کل  مسکن 1385  و  نفوس  عمومی  سرشماری  کلی  نتایج   .)1385( ایران  آمار  مرکز 
کردستان. استان  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  کلی  نتایج   .)1385( ایران  آمار  مرکز 

اســتان  ســال های 1390- 1375  مســکن  و  نفوس  عمومــی  سرشــماری  نتایج  ایــران.  آمــار  مرکــز 
کردستان.

استان های  ویژگی های  گزارش تحقیقاتی  خالصه مدیریتی  مرکز تحقیقات استراتژیک )1386(. 
پژوهش هــای  معاونــت  نظــام،  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع   ،1383  -1385 کشــور، 

اقتصادی.
با  آن  سنجش  و  نوگرایی  شــاخص  تکوینی  "روند   .)1376( پایدارفر  علی  و  رضا  ســّید  معینی، 

.97  -112 صص   ،20 و   19 شماره  جمعیت،  فصلنامه  باروری"،  نسبت 
چانه زنی  و  اقتصادی  عوامل  "نقش   .)1391( ترابی  فاطمه  و  ابوالقاسم  پوررضا،  مریم،  معینی، 
ســال  ایران،  جمعیت شناســی  انجمن  نامه  ایران"،  در  دوم  فرزند  تقاضــای  بــر  خانــوار  درون 

.113  -136 صص   ،14 شماره  هفتم، 
 29 شماره  جمعیت،  فصلنامه  ایران"،  در  موالید  تحدید  "نوسانات   .)1378( محمد  میرزایی، 

.30  -58 صص   ،30 و 
شــماره  ایــران"،  در  بیــکاری  و  کار  بــازار  دربــاره  نکتــه  ده  "دیباچــه:   .)1391( آینده نگــر  نشــریه 
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