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هاي  ساکن در مناطق روستایی شهرستان هاي رفتار باروري در میان زنان کُردکننده مقایسه تعیین
  روانسر و گیالنغرب 

  2؛ حاتم حسینی*1قربان حسینی
  

  چکیده
و مهاجرت از  ریم و در کنار مرگ يدارد. بارور یاسیو س یاجتماع -ياقتصاد يها يزیر در برنامه نقش مهمی ،تیجمع زمینه:

لزوم توجه به مناطق روستایی، خصوص در  هب ،هاي اخیر کاهش باروري در سال است. تیجمع راتییتغ یاصل يها کننده نییتع
 مطالعه حاضر هدف  سازد. طرح میسنتی م مطالعه در یک جامعه نیمه اي شایستهپدیده وله اجتماعی أعنوان یک مس بهآن را 

  هاي روانسر و گیالنغرب است.  رد ساکن در مناطق روستایی شهرستانهاي رفتار باروري زنان کُکننده مقایسه تعیین
 ،گیريزن واجد شرایط بررسی انجام شد. روش نمونه 550اي بالغ بر  ها حاصل پیمایشی است که بر روي نمونه داده :هاروش

  نجام شد.اها از طریق پرسشنامه هاي تصادفی ساده و سیستماتیک بوده و گردآوري دادهترکیبی از روش
. نتایج بود 41/2و  36/2 بیترت به النغربیروانسر و گ ییزنان روستا سطتوآمده  ایشمار فرزندان زنده به دن نیانگیم ها:یافته

از  تر شیب النغربیگ ییزنان روستا التیتحص زانیفرزندان و م انهیماه نهیسن ازدواج زنان، هز نیانگیمکه  دادهمچنین نشان 
در هر دو منطقه، رابطه بین متغیرهاي سن ازدواج، تحصیالت زنان، استفاده از وسایل پیشگیري از . بودروانسر ها در  همتایان آن

مستقیم  ،آل و شغل زن با باروريمعکوس و معنادار و رابطه بین شمار فرزندان ایده ،حاملگی و هزینه ماهیانه فرزندان و باروري
  بود. با رفتار باروري معنادار ن و معنادار است. همچنین رابطه بین مذهب زن

ها از نوعی همگرایی  یافته ،هاي بالفصل کننده هاي اقتصادي، اجتماعی، جمعیتی و تعیین رغم تفاوت در مشخصه علی گیري: نتیجه
  در رفتار باروري زنان مورد بررسی حکایت دارد.  

  بالفصل هاي کننده باروري، مناطق روستایی، زنان کُرد، تعیین ها:کلید واژه
  »21/3/1392پذیرش:   24/11/1391 دریافت:«

  ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوريهاي جمعیتی آسیا و اقیانوسیهمطالعات و پژوهش هوسسم. گروه مهاجرت و شهرنشینی، 1
   ، همداندانشگاه بوعلی سینا ،. گروه علوم اجتماعی2
  09189959731، تلفن: و اقیانوسیه هاي جمعیتی آسیالعات و پژوهشمطا هوسسم ،خیابان پاسداران ،تهران دار مکاتبات: عهده *

Email: ghorban.hosseni@gmail.com 
  

  مقدمه
خصوصی  هباروري جایگاه ب ،در مطالعات جمعیتی

کننده  ترین پدیده تعیین عنوان مهم هدارد، نقش باروري ب
عیتی سبب شده است که مطالعات مربوط به نوسانات جم

هاي جمعیتی از اهمیت فراوانی  آن نسبت به سایر پدیده
برخوردار باشد و بررسی عوامل مختلف اقتصادي، 

سهم بزرگی از  ،ثر بر آنؤاجتماعی و فرهنگی م
). 1( خود اختصاص دهد  هاي جمعیتی را به  پژوهش

در  رهنگیعوامل متعدد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و ف

تحقیقاتی که  ،مطالعات گذشتهنقش دارند و در  باروري
از جهات   در این زمینه شده به هر کدام از این ابعاد،
شناسی که  مختلف پرداخته شده است. محققان جمعیت

دهند، هر یک از له باروري را مورد مطالعه قرار میأمس
ابعاد و زوایاي خاصی به بررسی رابطه عوامل اقتصادي، 

  ). 2( اندفرهنگی با باروري پرداختهو  جتماعیا
بررسی سیر تحوالت و  ،شناسی در علم جمعیت

تغییرات یک جمعیت در طول زمان را با توجه به 
کنند.  هاي باروري، مرگ و میر و مهاجرت تعیین می پدیده
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میزان باروري متأثر از عوامل اقتصادي، اجتماعی، 
حتی جغرافیایی  شناختی، بیولوژیک و فرهنگی، جمعیت

است. با وجود کاهش باروري در کل کشور و تالش 
شناخت دقیق  عوامل  ،بیشتر آنبراي جلوگیري از کاهش 

هاي  ثر بر باروري ضرورت دارد. با وجود پژوهشؤم
گوناگونی که در گوشه و کنار جهان در جهت نیل به 
هدف فوق صورت گرفته هنوز بسیاري از این عوامل و یا 

طور کامل مشخص نیست و این  هها ب گذاري آنمیزان اثر
هاي بیشتر  ضرورت انجام مطالعات و بررسی هدهند نشان

  در این زمینه است. 
تحوالت اقتصادي،  ،هاي اخیرما در دهه کشور

اجتماعی و جمعیتی زیادي را تجربه کرده است. همزمان 
با این تغییرات و تحوالت، رفتار باروري نیز تغییر یافته 

اگر نگاهی به وضعیت باروري کل کشور در طی  است.
کنیم که میزان گذشته بیندازیم، مشاهده می هسه ده

 9/1به  1358تولد براي هر زن در سال  7باروري کل از 
) 4( 1390تولد در سال  6/1) و 3( 1385تولد در سال 

کاهش شدید باروري در  هدهند رسیده است، که نشان
طوري که براساس  هب گذشته است. هکشور طی سه ده

، کشور باروري 1390 و 1385هاي نتایج سرشماري سال
ند و در حال کاهش  زیر سطح جایگزینی را تجربه می

است. اگر وضعیت به همین صورت ادامه یابد از لحاظ 
جمعیتی با یک چالش بزرگ و اساسی در آینده مواجه 

به  وخواهیم شد. کاهش باروري به زیر سطح جانشینی 
دنبال آن  آن کاهش جمعیت، افزایش میانه سنی و به تبع

از جمله این کاهش نیروي کار جوان و  سالمندي جمعیت
  .ها است چالش

ها و ها و شهرستانکاهش باروري در سطح استان
هاي کاهش در استانروستاها نیز قابل مشاهده است. این 

که جمعیت کشور به  زنگ خطري است براي این ،کشور
طور مثال، استان سیستان و  هب شود.مینزدیک رشد منفی 

بلوچستان که زمانی باالترین باروري کل را داشت در 
بچه کاهش یافته  3، میزان باروري کل آن به 1388سال 

شود، . در استان کرمانشاه نیز این کاهش مشاهده میبود

به  1388طوري که میزان باروري کل استان در سال  هب
). 5( رسیده است باشد میجانشینی  بچه که زیر سطح 6/1

پس با نگاهی به وضعیت باروري در کل کشور و مناطق 
شده براي آینده  هاي انجامروستایی و شهري  و پیش بینی

له کاهش باروري روبرو خواهیم بود. حتی أکشور، با مس
در روستاها که زمانی بیشترین باروري را داشتند اکنون 

له کاهش باروري أین مسشاهد کاهش باروري هستیم. ا
طور اعم و در سطح روستاها  هب ،در سطح کل کشور

بررسی حاضر به  مطالعه درطور اخص دالیلی شد تا  هب
وضعیت باروري و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی 

در این  هاي روانسر و گیالنغرب پرداخته شود. شهرستان
از آن جمله  .هاي متعددي مطرح است راستا پرسش

  اره کرد:اش ذیلتوان به موارد  می
وضعیت باروري زنان مناطق روستایی روانسر و 
گیالنغرب به چه صورتی است؟ آیا با وجود اشتراکات و 

باروري زنان  ،هاي فرهنگی در این مناطق روستاییتفاوت
ثر بر باروري در این ؤبا هم تفاوتی دارد یا نه؟ عوامل م

این عوامل به چه  مناطق روستایی و سهم هر کدام از
عنوان یک متغیر فرهنگی  میزانی است؟ آیا مذهب به

  تواند بر باروري زنان تأثیر داشته باشد؟  می
  

  هامواد و روش
روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی و مقطعی و 

ساله روستایی است.  15-49هل أجامعه آماري، زنان مت
 ،1385براساس آمار مرکز بهداشت کرمانشاه در سال 

نفر و  5491تعداد زنان روستایی شهرستان گیالنغرب 
). براي تعیین حجم 6( اندنفر بوده 3694شهرستان روانسر 
درصد استفاده و حجم  4 لین با خطاي نمونه، از جدول

)، در مرحله بعدي به نسبت 7( نفر انتخاب شد 550 نمونه
از  هنفر 330اي جمعیت زنان روستایی دو شهرستان، نمونه

نفر از زنان روستایی  220ن روستایی گیالنغرب و زنا
گیري تعدادي از  روانسر انتخاب شدند. براي نمونه

صورت تصادفی  روستاهاي قمر و اصلی هر شهرستان به
گیري ساده انتخاب و سپس با استفاده از نمونه
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تعداد نمونه در هر روستا به تناسب  ،شده بندي طبقه
رحله بعد با استفاده جمعیت آن روستا مشخص شد. در م

گیري سیستماتیک از طریق لیستی که از خانه از نمونه
ها در هر روستاي انتخاب شده بهداشت گرفته شد، نمونه

ها در مشخص گردید. بعد از مشخص شدن تعداد نمونه
استخدام و چند جلسه  ،هر روستا، تعدادي پرسشگر زن

داده  ها آموزش در مورد نحوه پر کردن پرسشنامه به آن
شد. اطالعات مورد نیاز در مناطق روستایی هر شهرستان 

هاي یافته (ترکیبی از پرسشنامه ارپرسشنامه ساخت هوسیل به
هاي مربوط به باروري هاي اخیر در پژوهشکه در سال

آوري شد. این  ها جمعاستفاده شده است) از نمونه
مورد بررسی چندنفر از  ،پرسشنامه پس از تدوین

یید شد. پایایی أشناسی قرار گرفت و ت جمعیتمتخصصین 
ابزار سنجش بر اساس آلفاي کرونباخ محاسبه شد که 

بود. اطالعات  3/83/0آمده برابر  دست به ضریب
یافته وارد ارهاي ساختشده از طریق پرسشنامه آوري جمع

مورد تحلیل  SPSSافزار  نرم هوسیل کامپیوتر گردید و به
د بررسی در این مقاله شامل دو قرار گرفت. متغیرهاي مور
(اقتصادي، اجتماعی، جمعیتی و  دسته از متغیرهاي مستقل

(تعداد فرزندان زنده به  بالفصل) و متغیر وابسته باروري
دنیا آمده) است. این متغیرها در دو سطح تحلیل توصیفی 
و استنباطی (رابطه متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته) مورد 

هاي آماري ها از آزمون. در تحلیل دادهبررسی قرار گرفتند
و رگرسیون  )F( )، تحلیل واریانسT( تفاوت میانگین

  خطی و چندمتغیره استفاده شد. 
  

  هایافته
گویان مورد مطالعه، میانگین  از مجموع کل پاسخ

(تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده) براي زنان  باروري
بچه،  41/2و  36/2ترتیب  روستایی روانسر و گیالنغرب به

میانگین سن ازدواج زنان روستایی روانسر و گیالنغرب 
سال، میانگین تحصیالت زنان  89/20و  25/19به ترتیب 

 28/6کالس و زنان گیالنغرب  64/5 روستایی روانسر
ال هنگام ازدواج براي کالس، میانگین تعداد فرزندان ایده

 74/2و  83/2ترتیب  زنان روستایی روانسر و گیالنغرب به
مذهب پیرو زنان روستایی روانسر، هاي  نمونهبچه بود. 

  ند. پیرو مذهب تشیع بودو زنان روستایی گیالنغرب  تسنن
میانگین هزینه ماهیانه فرزندان زنان روستایی روانسر و 

هزار تومان، درصد استفاده  113و  99ترتیب  گیالنغرب به
روانسر و از وسایل تنظیم خانواده براي زنان روستایی 

همچنین  بود. درصد 6/83و  8/81ترتیب  گیالنغرب به
درصد زنان  1/9درصد از زنان روستایی روانسر و  5/5

درصد از زنان  4/71روستایی گیالنغرب شاغل بودند. 
درصد از زنان روستایی گیالنغرب  73 روستایی روانسر و

 ،اند حتی در صورت کمک و تشویق دولتاظهار داشته
  اي دیگر داشته باشند. ند بچهحاضر نیست

ها از نظر متغیر ترجیح جنسی، زنان بر اساس یافته
روستایی گیالنغرب بیشتر از زنان روستایی روانسر تمایل 
داشتند جنس اولین فرزندشان پسر باشد. اما براي زنان هر 

مهم سالم و ارزش دختر یا پسر فرقی نداشته  ،دو گروه
ستایی روانسر از استقالل بودن بچه بوده است. زنان رو

اند بیشتري نسبت به زنان گیالنغرب برخوردار بوده
  ).1(جدول 
دهد رابطه بین سن ازدواج و ها نشان مییافته

باروري براي زنان هر دو مناطق  باتحصیالت زنان 
روستایی، معنادار، اما منفی و معکوس است. رابطه بین 

تایی روانسر باروري براي زنان روس باهزینه فرزندان 
معنادار  ،معنادار نبوده اما براي زنان روستایی گیالنغرب

ال با باروري براي زنان تعداد فرزندان ایدهرابطه است. 
رابطه مستقیم و معنادار است.  ،هر دو مناطق روستایی

 ،استقالل زنان با باروري براي زنان روستایی روانسر
ان روستایی زناست اما در بین مستقیم و معنادار رابطه

). رابطه شغل 2(جدول  اي مشاهده نشد رابطه ،گیالنغرب
و باروري براي زنان روستایی روانسر معنادار نبوده، اما 
براي زنان روستایی گیالنغرب معنادار است. رابطه میان 
استفاده از وسایل تنظیم خانواده و باروري، براي زنان هر 

اي با رابطه دو مناطق روستایی معنادار است. مذهب زن
  ). رابطه میان ترجیح جنسی و 3 باروري او ندارد (جدول
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  ها برحسب متغیرهاي منتخب به تفکیک مناطق روستاییو میانگین نمونهفراوانی توزیع  -1جدول 

  متغیر
  مناطق روستایی

  گیالنغرب  روانسر
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

استفاده از وسایل تنظیم 
  خانواده

  6/83  276  8/81  180  بله
  4/16  54  2/18  40  خیر

  شغل زنان
  1/9  30  5/5  12  شاغل

  9/90  300  5/94  208  دار خانه

تمایل به باروري در صورت 
  تشویق و حمایت دولت

  73  241  4/71  157  خیر
  2/15  50  5/10  23  بله
  8/11  39  1/18  40  دانم نمی

  ترجیح جنسی
  3/23  77  3/7  16  پسر
  4/6  21  7/2  6  دختر

  3/70  232  90  198  فرقی نداره

  استقالل زنان
  3/7  24  4/6  14  باال

  83  274  3/87  192  متوسط
  7/9  32  4/6  14  پایین

  89/20  25/19  سن ازدواج زن (میانگین)
  28/6  64/5  تحصیالت زنان (میانگین)
  تومان هزار 113  تومان هزار 99  هزینه فرزندان (میانگین)

  74/2  83/2  (میانگین) التعداد فرزندان ایده

  

  آزمون رابطه متغیرهاي مستقل با باروري (تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده) به تفکیک مناطق روستایی -2 جدول

P value  F T Beta  B 
  خطاي

 استاندارد
Adj.R2 R2 R 

مناطق 
 روستایی

  متغیر

 رروانس  350/0  123/0  119/0 033/0 -181/0 -350/0 -520/5 475/30  000/0
  سن ازدواج زنان

 گیالنغرب  328/0  108/0  105/0 022/0 -139/0 -328/0 -288/6 535/39 000/0

 روانسر 612/0 375/0 372/0 024/0 -279/0 -612/0 -430/11 653/130 000/0
  تحصیالت زنان

 گیالنغرب 506/0  256/0 256/0 017/0 -176/0 -506/0 -627/10 942/112 000/0

 روانسر 011/0 000/0 -004/0 000/0 - 66/3 -011/0 -166/0 027/0 869/0
  هزینه ماهیانه فرزندان

 گیالنغرب 136/0 018/0 015/0 000/0 - 45/3 -136/0 -479/2 144/6 014/0

 روانسر 560/0 313/0 310/0 069/0 691/0 560/0 971/9 420/99 000/0
  التعداد فرزندان ایده

 گیالنغرب 556/0 310/0 307/0 070/0 848/0 556/0 126/12 032/147  000/0

 روانسر 196/0 038/0 034/0  021/0  061/0  196/0  949/2 695/8  004/0
  استقالل زنان

 گیالنغرب 003/0 000/0 -003/0  018/0  -001/0  -003/0  -055/0  003/0  956/0
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باروري براي زنان روستایی روانسر و گیالنغرب 
باروري در صورت معنادار نیست. اما متغیر تمایل به 

تشویق و حمایت دولت با باروري براي زنان هر دو 
  ).4مناطق روستایی معنادار است (جدول 

دهد براي زنان مینتایج رگرسیون چندمتغیره نشان 
درصد و براي زنان  4/61روستایی روانسر شش متغیر، 

درصد از تغییرات  3/54روستایی گیالنغرب پنج متغیر، 
  ). 5بیین کردند. (جدول متغیر وابسته را ت

  

  (تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده) با متغیرهاي منتخب به تفکیک مناطق روستایی آزمون تفاوت میانگین باروري -3جدول 

  
  متغیر

شغل زن و استفاده از وسایل 
 تنظیم خانواده و مذهب

 مناطق روستایی

  میانگین  فراوانی
انحراف 
  استاندارد

  آزمون
Leven’s df T P 

value  
sig F 

  شغل زن
  روانسر

  955/1  38/2  208  خانه دار
177/0  832/1  218  671/0  503/0 

  414/1  00/2  12  شاغل

  گیالنغرب
  781/1  49/2  300  خانه دار

005/0  933/7 328  573/2  011/0  
  098/1  63/1  30  شاغل

استفاده از 
وسایل 
تنظیم 
  خانواده

 روانسر

 

 859/1 62/2 180 بله
573/0 319/0  218 288/4- 000/0 

  847/1  23/1  40  خیر

 گیالنغرب
 730/1 64/2 276 بله

003/0  046/9  328 717/5- 000/0 
  298/1  63/1  54  خیر

  مذهب
  929/1  36/2  220  سنی  روانسر

487/0  484/0  548  287/0-  774/0  
  747/1  41/2  330  شیعه  گیالنغرب

  

  تحلیل واریانس متغیرهاي منتخب  با  باروري(تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده) زنان در مناطق روستایی -4جدول 

 میانگین فراوانی مناطق روستایی متغیر
  مجموع

 مجذورات

  میانگین
 مجذورات

F P value  

 ترجیح جنسی

 روانسر

  13/2 16 پسر
  50/2  6  دختر  867/0  142/0 534/0  068/1

  38/2  198  اردفرقی ند

 گیالنغرب

  66/2 77  پسر
  62/1  21  دختر  051/0  999/2  041/9  082/18

  40/2  232  فرقی ندارد

تمایل به باروري در 
صورت تشویق و 

  حمایت دولت

 روانسر

  30/2  23  بله
  56/2  157  خیر 023/0 859/3 995/13 989/27

  63/1  40  نمی دانم

 گیالنغرب

  98/1  50  بله
  65/2  241  خیر 000/0 666/9 014/28 028/56

  49/1  39  نمی دانم
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  اند به تفکیک مناطق روستاییمتغیرهاي که در معادله رگرسیون به روش گام به گام باقی مانده -5جدول 
مناطق 
  روستایی

  T  SigT  R2  Rمقدار  B  Beta  متغیر مستقل  مرحله

  روانسر

  %2/61  %5/37  000/0  -775/8  -407/0  -185/0  انتحصیالت زن  اول
 %5/72  %6/52 000/0  846/8  403/0  497/0  ال هنگام ازدواجتعداد فرزندان ایده  دوم

  %6/75  %1/57  000/0  284/5  228/0  138/1  استفاده از وسایل تنظیم خانواده  سوم
  %1/77  %4/59  005/0  -839/2  -129/0  -067/0  سن ازدواج زن  چهارم

  %78  %6/60  027/0  228/2  098/0  529/0  استقالل زنان  جمپن
  %4/78  %4/61  034/0  -129/2  -093/0  -229/0  تشویق و حمایت دولت از باروري  ششم

  گیالنغرب

  %6/55  %31  000/0  870/9  394/0  601/0  ال هنگام ازدواجتعداد فرزندان ایده  اول
 %2/66  %8/43 000/0  -932/8  -353/0  -123/0  تحصیالت زنان  دوم

  %1/70  %2/49  000/0  919/4  193/0  911/0  استفاده از وسایل تنظیم خانواده  سوم
  %1/73  %4/53  000/0 -021/5  -194/0  -082/0  سن ازدواج زنان  چهارم
  %7/73  %3/54  014/0  -462/2  -098/0  -247/0  تشویق و حمایت دولت از باروري  پنجم

  
  بحث

یانگین باروري براي م داد که نتایج این تحقیق نشان 
 41/2و  36/2ترتیب  زنان روستایی روانسر و گیالنغرب به

دي در بین زنان روستایی روانسر سوا درصد بی است. بچه
. رابطه میان بودتر از زنان روستایی گیالنغرب کم

 ،تحصیالت زنان و باروري در میان هر دو گروه روستایی
 )،8( ندرشاتکه با نتایج تحقیق هبود معنادار و معکوس 

)، کول 10( یار )، داس و پادهی9گلدستن و دیگران (
) 14( ) و ترابی13)، ادواردز (12( مهاجرانی)، 11کارنی (

ممکن است باال بودن نسبت باسودان در  .همخوانی دارد
عاملی  ،میان هر دو گروه و گرایش آنان به داشتن شغل

 براي کاهش باروري میان آنان باشد. همچنین بکر در
نظریه اقتصادي باروري معتقد است مشارکت زنان در 
بازار کار و تحصیالت آنان احتمال فرزندآوري را کاهش 

). سواد و میزان تحصیالت عالوه بر اثر 15دهد (می
طور مستقیم بر باروري  هغیرمستقیم از طریق سن ازدواج، ب

گذارد. این اثر ناشی از ارزشی است که بر کمیت اثر می
شود. کودکان در میان قشرهاي مختلف نهاده میو کیفیت 

کرده بر کیفیت فرزندان بیشتر از  زنان باسواد و تحصیل
  ).  16( کید دارندأها ت کمیت آن

همچنین میانگین سن ازدواج زنان روستایی گیالنغرب 
. این متغیر رابطه منفی و بودروانسر زنان بیشتر از 

دو مناطق روستایی معکوس اما معنادار با باروري زنان هر 
)، یانگ و 18( )، استیفن17( که با نتایج تحقیق باچ داشت
) مطابقت دارد. هر چه سن 20) و مهاجرانی (19فنگ (

  .یابدازدواج باالتر باشد باروري کاهش می
دهنده گرایش هر دو گروه از زنان به  ها نشانیافته

خصوص وسایل  هاستفاده باال از وسایل تنظیم خانواده، ب
. بنابراین زنانی که از بود داراي درجه اطمینان باالتر

 ،طور معناداري هکنند بوسایل تنظیم خانواده استفاده می
تر است. زنانی که از این وسایل استفاده  شان کم باروري

اند و ممکن است کنند به باروري مدنظر خود رسیدهمی
زمان طوالنی و یا براي همیشه نیازي به بچه  براي مدت

زنانی بودند که از این  ،نداشته باشند. از طرف دیگر
کردند ولی باروري پایینی داشتند به وسایل استفاده نمی

این دلیل که آنان هنوز به باروري مدنظر خود نرسیده 
بودند. از نظر رابطه میان استفاده از وسایل تنظیم خانواده 

ه و باروري، براي زنان روستایی روانسر و گیالنغرب رابط
که با نتایج تحقیق عباسی و  شتمعناداري وجود دا

  ) مطابقت دارد.22( ) و کالنتري21( رانهمکا
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با باال رفتن هزینه فرزندان، میزان باروري کاهش 
یابد. این فرض براي زنان روستایی شهرستان روانسر  می

معنادار نبوده اما براي زنان روستایی شهرستان گیالنغرب 
) 23ن (رااهمکطالعه عباسی و که با م بودمعنادار 

هر چه تعداد فرزندان ها نشان داد که  یافتههمخوانی دارد. 
یابد. ال یک زن بیشتر باشد باروري او نیز افزایش میایده
) همخوانی 24ران (همکابا مطالعه عباسی و  یافته نیزاین 

  دارد.  
زنان مناطق روستایی روانسر از استقالل بیشتري 

یالنغرب برخوردار بودند. استقالل زنان نسبت به زنان گ
با باروري داشت. این رابطه مستقیم و معنادار در روانسر 

) و مورگان 26)، ججی بوي (25مطالعه ماسون ( یافته با 
استقالل زنان باعث  ) همخوانی دارد.27و همکاران (

شود که متغیرهاي دیگر متأثر از این ایجاد وضعیتی می
گذارند و بهبود در سایر حت تأثیر میشرایط، باروري را ت

تأثیر  ،کند که استقالل زنانمتغیرها، شرایطی ایجاد می
  بیشتري روي باروري داشته باشد.
، رابطه شغل با باروري براي زنان روستایی روانسر

) 28ن (رااهمکبا مطالعه عباسی و که  معنادار نبود
 مطابقت دارد. مباحث و مطالعات باروري در کشورهاي

یافته بیانگر رابطه معکوس اشتغال زنان و باروري  توسعه
شده در کشورهاي  است در حالی که در مطالعات انجام

). اما 29ید نشده است (أیدر حال توسعه، این فرض ت
 ،براي زنان روستایی گیالنغرب با توجه به سطح معناداري

یید شده است. بنابراین زنانی که شاغل أفرض تاین 
که با  است تر شان کم ر معناداري باروريطو ههستند ب

) مطابقت 31ن (همکارا) و کودا و 30( یم تحقیق سابق و
  دارد.

مذهب زن با  دهد بینها نشان مییافتهان که چنهم
دلیل  اي وجود ندارد که ممکن است بهباروري رابطه

این  رفتارهاي باروري باشد. هی ایجادشده در زمینیهمگرا
 )، هاوسر و جانسن32ج مطالعات حسینی (نتاییافته نیز با 

) مطابقت دارد. اما با 34( رانهمکا) و فریدمن و 33(
) که به باروري 35ان (همکارعباسی شوازي و  همطالع

نژاد و  باالي زنان سنی در سیستان و بلوچستان، عالی
) به باروري باالي زنان شیعه در استان 36محمودي (

به که ) 38و فرجکا ()، وستاف 37هرمزگان، حاجیان (
رابطه مذهب و باروري اشاره دارند، مطابقت ندارد. رابطه 
میان ترجیح جنسی و باروري براي زنان روستایی روانسر 

با مطالعه  این یافته نیزو گیالنغرب رابطه معناداري نیست. 
) همخوانی دارد. متغیر تمایل به 39( رانهمکاعباسی و 

متغیر  ،دولت باروري در صورت تشویق و حمایت
دیگري است که رابطه آن با باروري براي زنان هر دو 

بین این دو  .مناطق روستایی مورد بررسی قرار گرفت
که عباسی  رغم این رابطه معناداري وجود دارد. علی ،متغیر

) به این نتیجه رسیدند که تشویق و 40ران (همکاو 
ي تواند در تمایل افراد به بارورهاي دولت نمیحمایت

رابطه معناداري بین  ،تأثیري داشته باشد، اما در این تحقیق
تمایل افراد به باروري در صورت تشویق و حمایت 

و هاي اجتماعی پدیدهشت. نسبی بودن دولت وجود دا
سنتی بودن  ،جوامع مختلفها در  عملکرد متفاوت آن
مناطق مورد دلیل روستایی بودن  به جامعه مورد مطالعه

 نوع ،هابه فرزندآوري در بین خانواده تمایل ،تحقیق
درآمدزا بودن فرزندان از داللیل احتمالی این  معیشت و

  ها است. تفاوت
نتایج رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام نشان 

که براي زنان روستایی روانسر پنج متغیر  دهدمی
ال هنگام ازدواج، تحصیالت زنان، تعداد فرزندان ایده

استقالل  ،سایل تنظیم خانواده، سن ازدواجاستفاده از و
در معادله باقی و حمایت دولت از باروري و تشویق زنان 

درصد از تغییرات متغیر  4/61با هم توانستند و  ماندند
ی بوده و یوابسته را تبیین کنند که مقدار نسبتاً باال

کارایی نسبی مدل تحقیق است. متغیر  هدهند نشان
از تغییرات را  درصد 5/37ایی تنه  تحصیالت زنان به

ضریب  ،ثیر متغیرهاي دیگرأکند. با افزوده شدن تتبیین می
 رسد. متغیرهاي تحصیالتمی درصد 4/61تعیین نهایتاً به 

و سن ازدواج زنان، تشویق و حمایت دولت از باروري 
  منفی و معکوس و بقیه متغیرها داراي  هزنان داراي رابط
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  باشند. معنادار با باروري می رابطه مثبت و مستقیم اما
پنج متغیر تعداد  ،براي زنان مناطق روستایی گیالنغرب

ال هنگام ازدواج، تحصیالت زنان، استفاده از فرزندان ایده
وسایل تنظیم خانواده، سن ازدواج زن و تشویق و 

با هم  و حمایت دولت از باروري در معادله باقی ماندند
رات متغیر وابسته را تبیین درصد از تغیی 3/54د نتوانست

تنهایی  ال هنگام ازدواج بهکنند. متغیر تعداد فرزندان ایده
کند. از تغییرات متغیر وابسته را تبیین  درصد 31 توانست

ضریب تعیین نهایتاً  ،ثیر متغیرهاي دیگرأبا افزوده شدن ت
، تحصیالت زنانرسید. بنابراین متغیرهاي  درصد 3/54به 

از  هاي دولتو حمایت تشویقو ن سن ازدواج زنا
تعداد داراي رابطه منفی و معکوس و متغیرهاي  باروري

استفاده از وسایل تنظیم و ال هنگام ازدواج فرزندان ایده
  باشند. داراي رابطه مثبت و مستقیم با باروري میخانواده 

  توان گفت که تأثیر متغیر اجتماعی می در نهایت
  

آن متغیر جمعیتی (تعداد  تحصیالت زنان و بعد از
ال هنگام ازدواج) بر رفتار باروري براي زنان فرزندان ایده

روستایی روانسر بیشتر از دیگر عوامل بوده است. براي 
    وضعیت مشاهده شد. زنان روستایی گیالنغرب عکس این 

  
  گیري نتیجه 

نتایج تحقیق از نوعی همگرایی در رفتار باروري زنان 
هاي اقتصادي،  رغم تفاوت در مشخصه یمورد بررسی، عل

هاي بالفصل حکایت  کننده اجتماعی، جمعیتی و تعیین
  دارد.

  
  تشکر و قدردانی

در پایان از کلیه کسانی که در طول مدت انجام این 
تالش و همکاري نمودند  ،مطالعه و گردآوري اطالعات

  شود. تشکر و قدردانی می
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