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 تقدیر و تشکر

 امید که در پرتو لطف. سپاس خداوند متعال را که یاری مان کرد تا این طرح پژوهشی را به سرانجام رسانیم

و مرحمت اش، یافته های این طرح گام موثری باشد در بهبود وضعیت فعلی مساله باروری در استان 

 . اردبیل

بیش از هر کس الزم می دانم از جناب آقای مهندس شهرام رسولی مدیر کل محترم سازمان ثبت احوال 

م پژوهش های علمی، جدا از اهتمام و توجه ایشان به ضرورت انجا. استان اردبیل تقدیر و تشکر کنم

دغدغه ایشان به عنوان مدیر سازمان ثبت احوال استان نسبت به وضعیت فعلی رشد جمعیت و نرخ باروری 

در فرایند اجرای طرح نیز ایشان مسئوالنه و دلسوازنه . استان، ستودنی و در خور تقدیر  و تشکر است

 .در حصول نتیجه بهتر یاری کردند همواره پیگیر روند تحقیق بودند و با مشاوره های خود ما را

حوزه تحول اداری سازمان ثبت احوال استان اردبیل  آموزش و پژوهش عرفانی کارشناس حسن مهندس

از ایشان به خاطر صبر و حوصله ای . زحمات زیادی را در هموار کردن مسیر اداری این طرح متحمل شدند

 .ن بودند سپاسگزاریمکه به خرج دادند و همواره با روی گشاده پذیرای ما

در اینجا الزم می دانم از ریاست محترم دانشگاه، اعضای محترم شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان 

اردبیل،دکتر میکائیل موسی زاده ناظر طرح و نیز کارشناس محترم پژوهش دانشگاه جناب آقای داود ملک زاده به 

 .ح کشیده اند تقدیر و تشکر کنیمحسن نظر و زحماتی که برای نهایی شدن طر خاطر

محمد باهر، علی شهبازی، رقیه داش تیموری، آرمان سعیدی، عابدی، علی اختری، : از آقایان و خانم ها

فاطمه درویش نژاد، زهرا تاری زاده،معصومه حبیبی، کارکنان محترم روابط عمومی شرکت مخابرات استان 

آنان به میان نیامد اما در مرحله گردآوری داده ها با همکاری و  اردبیل و دیگر دوستانی که در اینجا اسمی از

 .حمایت های بی دریغ شان بنده را یاری کردند بی نهایت سپاسگزارم

محترمی که زحمت مصاحبه  وری ها و هم استانی های عزیز هو در نهایت الزم می دانم از تمامی همش

 .ناه خداوند متعال همواره تندرست و سربلند باشندتلفنی را تقبل کردند تقدیر و تشکر کنم امید که در پ
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 چکیده

پایین بودن نرخ باروری از سطح جانشینی جمعیت به یکی از موضوعات بحث برانگیز سالهای اخیر تبدیل 

د ایجا ،بیم آن می رود که با تداوم وضعیت فعلی، مشکالت جدی تری در آینده جمعیتی کشور. شده است

در طرح حاضر این مساله با تمرکز . دامن زند و اقتصادی شود که خود به یک مجموعه مشکالت اجتماعی

استان . بر دو مفهوم سیاست گذاری جمعیتی و نگرش به فرزند آوری در استان اردبیل بررسی شده است

بررسی به روش این  .در سطح کشور دارد یو نرخ رشد جمعیت رتبه پایین لحاظ نرخ باروریاردبیل به 

در این طرح سیاست های جمعیتی به مثابه . سال انجام گرفته است 53تا  02کمی و در بین جمعیت آماری 

نگرش ها و دیدگاههای حاکم بر ادبیات جمعیت شناختی اخیر کشور مفهوم سازی شده است که در 

از سوی . اند شکل گرفته ،افزایش نرخ باروری فده اب راستای برساخت اجتماعی مساله سطح باروری

دیگر نگرش به فرزند آوری نیز در قالب دو متغیر الگوی فرزند آوری به عنوان بعد عینی فرزند آوری و 

. ارزش های فرزند آوری به عنوان بعد اعتقادی یا ذهنی فرزند آوری عملیاتی و اندازه گیری شده است

سخگویان از سیاست های جمعیتی، موضوع تحلیل یافته های تحقیق نشان داد که برغم آگاهی نسبتا پایین پا

از سوی دیگر اگرچه . باروری پایین در نزد آنان به مثابه یک مساله اجتماعی جدی قابل درک است

پاسخگویان در بعد عینی فرزند آوری بر مدیرت و کنترل باروری تاکید دارند اما در مقیاس پایبندی به 

با افزایش سن و تحصیالت میزان آگاهی . نزدیک ترندارزش های فرزند آوری به جهت گیری های سنتی 

زنان در مقایسه با مردان به شکل . ح باروری افزایش می یابدطاز سیاست های جمعیتی و مساله بودن س

افراد مجرد و تا حدودی افراد در شرف  .معنی داری پایبندی کمتری به ارزش های فرزند آوری دارند

و مساله بودن باروری در جامعه دارند و به همین میزان نیز  یای جمعیتازدواج شناخت کمتری از سیاست ه

میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی، مساله بودن . پایبندی آنان به ارزش های فرزند آوری پایین است

ضرورت  .سطح باروری و همچنین گرایش مثبت به فرزند آوری در بین اعضای طبقه متوسط بیشتر است

ی جمعیتی، توجه همزمان به ابعاد ارزشی و اقتصادی باروری، درک درست فضای روانی تدوین سیاست ها

حاکم بر باروری، توجه به اهمیت اطالعات و مسئولیت زنان در فرزند آوری از مهم ترین نتایج کاربردی 

 .طرح محسوب می شود

 ارزش های فرزند آوری، جوانان، سیاست های جمعیتی، نرخ باروری: کلید واژه
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 مقدمه-9-9

تغییر جمعیت بویژه در راستای تزلزل و کاستی آن می . بنیان اصلی هر اجتماعی، جمعیت آن اجتماع است

این امر نه تنها برای اجتماع انسانی بلکه برای اجتماع تمامی . تواند اساس اجتماع اش را دگرگون سازد

ن کارکردی، که دغدغه اصلی شان بر نیازهای بر همین اساس نیز جامعه شناسا. موجودات زنده صادق است

مهم ترین نیاز کارکردی یک جامعه را جمعیت آن جامعه توصیف کرده اند به . اساسی جامعه استوار است

این معنی که هر جامعه ای در نخستین و ابتدایی ترین دوراندیشی اش بایستی به فکر تامیین جمعیت باشد 

 (.0532ریتزر، )ع انسانی، معنایی نخواهد داشتچراکه در فقدان جمعیت عمال اجتما

جمعیت اگر چه عنصر بنیادی اجتماع انسانی محسوب می شود، در عین حال یکی از منعطف ترین و تغییر 

اهمیت جمعیت شناسی و مدیریت تغییرات جمعیت به معنای سیاست های . پذیر ترین ابعاد آن نیز هست

از یک سو با . معیت انسانی و یا هر اجتماع دیگر جستجو کردجمعیتی را بایستی در همین دو ویژگی ج

پدیده ای مواجه هستیم که همواره تحت تاثیر رویدادهایی چون مرگ، تولد و مهاجرت در حال دگرگونی 

است و از سوی دیگر این دگرگونی چه بصورت افزایشی و چه بصورت کاهشی تغییری بنیادی است که تا 

آن . اهد بود و عمال بازگشت پذیر نیست مگر اینکه تدبیر دیگری اندیشیده شودمدت ها دامنگیر جامعه خو

هم در بلند مدت تا بتوان با ایجاد تعادل در مولفه های سه گانه فوق، ثباتی نیز در روند تحوالت جمعیت 

یک  با این حال تغییر جمعیت به مثابه یک رویدادی تاریخی مهم، در تاریخ تحوالت اجتماعی. ایجاد کرد

جامعه به مثابه یک اثر تاریخی ماندگار، جاودانه خواهد شد با این تفاوت که پیامدهای آن برای آیندگان به 

 .مثابه رویدادی که در زمان حال اتفاق افتاده باشد، می تواند ملموس باشد

شکل یکی از مهم ترین تحوالت اجتماعی جامعه ایران در دو دهه گذشته، تغییر روند رشد جمعیت به 

این تغییر با توجه به پایین بودن نرخ باروری از سطح جایگزینی جمعیت، به باور جمعیت . کاهشی است

شناسان می تواند وضعیت کنونی جمعیت ایران را وارد یک دوره تاریخی معینی سازد که در آن مختصات 

آن ساختار نهادهایی  جمعیت شناختی جامعه منجر به ظهور تحوالت اجتماعی و فرهنگی نوینی شود که در

شود و از آنجا که تغییر چون خانواده، آموزش و پرورش و حتی نظام اشتغال جامعه دستخوش دگرگونی 

 یپ رد هعماج یارب یدایز هزینه ها ی جمعیت، پدیده ای غیر قابل بازگشت است، گذر از آن می تواند 

معیت جوان و فعال، به هم خوردن هنسالی جمعیت، افزایش جمعیت وابسته، کاهش جک .تشاد دهاوخ

الگوهای ازدواج و اشتغال از جمله پدیده هایی هستند که جمعیت شناسان نسبت به بروز آنها در بیست 
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در چنین وضعیتی است که مفهوم سیاست های (. 0531حسینی،)سال آتی جامعه ایران هشدار می دهند

یعنی . و ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل می شود جمعیتی برغم تعاریف متعددی که دارد به امری قابل فهم

تدبیر اندیشی برای مدیریت روند تحوالت جمعیتی و بردن آن به سمت و سویی که سعادت حداکثری 

نصیب جامعه شود تا نه تنها از بحران ها و هزینه های ناشی از آنها مصون بماند بلکه روند کنونی جمعیت 

 . و پایدار دستمایه ای باشد برای یک توسعه پویا

آنچه در وضعیت کنونی جمعیت جامعه ایران مشهود است، کاهش قابل تامل نرخ باروری به زیر سطح 

پس جهت و اهداف سیاست گذاری چندان دشوار و مبهم نیست اما متاسفانه در . جایگزینی جمعیت است

اعی، اقتصادی و وضعیت فعلی عمال سیاست جمعیتی مشخصی که بر پایه قواعد علمی و مالحظات اجتم

 32اگرچه برخی تالش ها در اوایل دهه . سیاسی تدوین شده باشد بر روند تحوالت جمعیت حاکم نیست

شمسی نظیر طرح های تشویقی فرزند آوری شکل گرفت اما در مقام عمل، اتفاق خاصی نیافتاد و خیلی 

ی ها از سوی پژوهشگران اگرچه طرح های مذکور فراموش شدند اما نگران. زود به فراموش سپرده شد

علوم اجتماعی و مسئوالن ارشد نظام همچنان پابرجا باقی ماندند، نگرانی هایی که به یک مجموعه اندیشه 

ورزی های علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دامن زدند که امروزه حکم سیاست گذاری جمعیتی را به 

روری در امروز و بحران سالمندی در سالهای آتی خود گرفته اند، سیاستی که بر اهمیت مساله کاهش نرخ با

 .تاکید داشته و در راستای افزایش باروری همچنان تداوم دارد

وضعیت حاکم بر تحوالت جمعیت در استان اردبیل نیز از کشور، مستثنی نیست و با توجه به شواهد 

، وضعیت حاکم بر موجود، به نظر می رسد در مقایسه با وضعیت کشوری نرخ رشد جمعیت و باروری

استان اردبیل بغرنج تر نیز هست؛ چراکه استان اردبیل از کمترین میزان نرخ رشد جمعیت برخوردار است و 

کوچکتر است بلکه از متوسط  0/0سطح نرخ باروری زنان نیز نه تنها از رقم جانشینی جمعیت یعنی 

بغرنج تر می سازد فضای حاکم بر زندگی  آنچه واقعیت فوق را برای اردبیل. کشوری نیز پایین تر می باشد

اردبیل به لحاظ رشد صنعتی رشد کمتری در مقایسه با دیگر استان . اجتماعی و اقتصادی استان اردبیل است

ها دارد، اقتصاد اصلی حاکم بر استان اقتصاد کشاورزی است که مهم ترین درونمایه اش نیروی انسانی فعال 

که جمعیت اردبیل در سالهای آتی بشدت به سمت کهنسالی رفته و جامعه می باشد اما این در حالی است 

اردبیل را با تراکم افراد وابسته مواجه خواهد ساخت که عمال اقتصادی کشاورزی و اقتصاد ضعیف صنعتی 
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پاسخگوی نیازها آنان نخواهد بود در نتیجه ما به شدت نیازمند سازمان های حمایتی خواهیم بود تا بتوانند 

 . ء نیروهای فعال را پوشش دهندخال

و با موضوع بررسی میزان آگاهی از سیاست های  سازمان ثبت احوال استان اردبیلرش طرح حاضر به سفا

سازمان ثبت احوال به عنوان  .جمعیتی و نگرش به فرزند آوری در بین داوطلبین ازدواج انجام گرفته است

مراکز اصلی آمار مربوط به تغییرات جمعیت شناختی تنها مجری ثبت رویدادهای حیاتی کشور یکی از 

در سالهای اخیر  مهم ترین اخبار مربوط به تحوالت جمعیت شناختی خانواده، نظیر . محسوب می شود

در کنار ثبت . میزان زاد و ولد، آمار ازدواج و طالق از تریبون سازمان ثبت احوال منتشر شده است

اطالعاتی، تمرکز بر این رویدادها از منظر رویکرد علمی می تواند نه  رویدادهای حیاتی و ایجاد بانک های

اجرای . تنها مقوم بانک های اطالعاتی موجود بلکه اقدامی موثر در ارتقا ء کیفیت خدمات این سازمان باشد

این طرح محصول چنین رویکردی است، رویکردی که می تواند سازمان ثبت احوال را در کنار سازمان های 

و دانشگاهی به نهادی موثر در برساخت اجتماعی مسائل مرتبط با رویدادهای حیاتی کشور تبدیل  علمی

در این طرح سازمان ثبت احوال استان اردبیل با اشراف به اطالعات مربوط به وضعیت پایین سطح . کند

ا داده های آماری ت. باروری در استان، درصدد است تا از منظری جامعه شناختی این پدیده را ارزیابی کند

خود را با یک مجموعه از اطالعات جمعیت شناختی و جامعه شناختی جهت درک بهتر فضای حاکم بر 

 .تحوالت اجتماعی استان همرا سازد

 بیان مساله -9-7

موضوع تحقیق حاضر بررسی میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی و تاثیر آن بر تمایل به فرزند آوری در 

سیاست های جمعیتی عبارت است از نظامی از اقدامات دارای اهمیت قانونی، سیاسی، . است لیبدرا ناتسا

فقدان سیاست (. 0530حسینی،)اقتصادی و یا اجتماعی موثر بر رشد، ساخت یا توزیع جمعیت می باشد

 های جمعیتی به معنای غفلت از روند تحوالت جمعیت، می تواند هزینه های اجتماعی و اقتصادی قابل

جمعیت بر مبنای سه مولفه زاد و ولد، مرگ و میر و مهاجرت تغییر می . توجهی را بر جوامع تحمیل کند

در طرح حاضر، موضوع سیاست های جمعیتی با تمرکز بر  مولفه زاد و ولد و در قالب اصطالح . کند

اخص های جمعیت فرزند آوری یکی از مهم ترین ش. مورد توجه قرار گرفته است« تمایل به فرزند آوری»

غفلت از این کارکرد و عدم مدیریت آن . شناختی خانواده و از کارکردهای اصلی خانواده محسوب می شود
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می تواند به دو مساله جمعیت شناختی یعنی افزایش جمعیت و محدود شدن منابع و یا کاهش جمعیت و 

 .پیری جامعه و فقر نیروی انسانی در زمان آینده منجر شود

اصلی سیاست های جمعیتی در ایران، تمرکز بر کنترل موالید در قالب برنامه های تنظیم خانواده  درونمایه

به لحاظ تاریخی برنامه های تنظیم خانواده در سه دوره با اهداف متفاوت کاهش (. 0530فوالدی،)بوده است

که با توجه به مربوط می شود  0532دوره نخست به اوایل دهه . و افزایش جمعیت انجام گرفته است

دولت تصمیم به کنترل جمعیت با هدف کاهش باروری گرفت، برنامه هایی  0512افزایش جمعیت در دهه 

دومین دوره برنامه های . که اگرچه موفق بود اما با پیروزی انقالب و آغاز جنگ اجرای آنها متوقف شد

ریان آن دولت برنامه های گسترده ای تنظیم خانواده به سالهای بعد از اتمام جنگ مربوط می شود که در ج

 0533را برای کنترل باروری با هدف کاهش آن اتخاذ کرد، برنامه هایی که اثرات آن در سرشماری سال 

روند . کودک کاهش یافت 3/0به  0533کودک در سال  3کامال مشهود بود به گونه ای که نرخ باروری از 

 0532و در سال   0/0نرخ باروری به  0533رشماری سال کاهشی جمعیت متوقف نشد به گونه ای که در س

. (0533عباسی شوازی و حسینی چاوشی،)کاهش یافت( 0/0)یعنی رقمی کمتر از شاخص جانشینی 3/0به 

کاهش ملموسی که به یک مجموعه از دغدغه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیرامون افت نرخ رشد 

گسترده از سوی جامعه شناسان، جمعیت شناسان و مسئوالن ارشد  این نگرانی ها به شکل. جمعیت دامن زد

طرح این نگرانی ها آغازی بود بر سومین دوره از سیاست های جمعیتی در کشور که در . نظام طرح شد

مقایسه با دو دوره قبل این بار بر لزوم افزایش زاد و ولد و مقابله با بحران کهنسالی جمعیت در سالهای آتی 

تاکیدات مسئوالن بر لزوم تغییر الگوهای باروری در جهت افزایش جمعیت، مشوق های . ه بودمتمزکر شد

مالی برای فرزندان سوم، نکوهش تک فرزندی، محدود کردن وسایل و شیوه های پیشگیری با اعمال 

های ممنوعیت ها و افزایش هزینه های پیشگیری و تبلیغ غیر مستقیم لزوم تولد فرزند سوم از درونمایه 

اصلی سیاست های جمعیتی اخیر به منظور افزایش باروری در کشور بود که تا به امروز نیز تداوم داشته 

نشان می دهد که روند کاهشی نرخ باروری متوقف و حتی در  0533اگرچه نتایج سرشماری سال . است

های مذکور نیازمند افزایش نیز یافته است اما قضاوت در خصوص اثر بخشی سیاست  0532مقایسه با سال 

چراکه از یک سو متوسط نرخ باروری در . گذر زمان و مطالعات جمعیت شناختی دقیق تری است

از شاخص جانشینی  پایین تر است و از سوی دیگر تغییرات جمعیت شناختی بویژه  افزایش ( 20/0)کشور

سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و و یا کاهش باروری ماهیت پیچیده ای دارند و تابعی از مولفه های متفاوت 
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اجتماعی می باشند که غفلت از این مولفه ها می تواند به کج فهمی و قضاوتی نادرست در خصوص روند 

برای نمونه باروری یکی از ویژگی های اصلی جمعیت شناختی نهاد خانواده . تغییرات باروری منجر شود

اهمیت این نکته برای طرح حاضر در . واده استمحسوب می شود به گونه تابعی از روند تحوالت نهاد خان

این مهم نهفته است که خانواده در ایران تحوالت ساختاری و ارزشی قابل توجهی را در دو دهه گذشته 

تحوالتی نظیر افزایش سن ازدواج، افزایش طالق و کاهش ازدواج و نیز کاهش بعد . تجربه کرده است

یکی از . صادی و تغییر ارزش های خانواده از جمع گرایی به فردگراییخانواده در کنار تغییر کارکردهای اقت

مهم ترین این تحوالت، تغییر ارزشهای خانواده به سمت فردگرایی است که خود محصول تحوالتی چون 

رونق سطح رفاه اجتماعی، افزایش سطح تحصیالت دانشگاهی زنان و نیز بهبود موقعیت اقتصادی آنان است 

توجه به این تغییرات برای شناخت روند (. 0533باالخانی،)قش های خانوادگی منجر شده استکه به تغییر ن

 . اثر بخشی سیاست های جمعیتی و حتی تدوین برنامه های آتی اجتناب ناپذیر است

طرح حاضر با توجه به اهمیت و ضرورت این مساله، بر بررسی میزان آگاهی داوطلبین ازدواج از سیاست 

هدف بررسی نگرش . و تاثیر آن بر تمایل به فرزند آوری در استان اردبیل، متمرکز شده استهای جمعیتی 

زوج های جوان به سیاست های جمعیت با تاکید بر نگرش شناختی و عاطفی و نیز شناخت رابطه بین این 

شان شواهد آماری موجود در استان اردبیل ن. نگرش با نگرش های زوج های جوان به فرزند آوری است

می دهد که مساله کاهش نرخ باروری و نرخ رشد جمعیت در اردبیل کامال ملموس است، متوسط نرخ 

و رتبه این استان به لحاظ نرخ رشد جمعیت ( 33/0)باروری دراستان اردبیل از متوسط کشوری پایین بوده

ارقامی که به (. 0533مرکز آمار ایران،)شده است 03درصد  53/2استان، با نرخ رشدی برابر  50در بین 

مغایرتی که می تواند نتیجه . لحاظ نظری با مختصات سنتی، مذهبی و اقتصاد کشاورزی استان مغایرت دارد

یک مجموعه تغییرات ارزشی در استان اردبیل باشد، با توجه به نرخ پایین باروری و نرخ رشد جمعیت در 

جوان اردبیلی به سیاست های جمعیتی و نیز اردبیل ضرورت دارد این مهم با تمرکز بر نگرش زوج های 

نگرش آنان به فرزند آوری بررسی شود تا مشخص شود که داوطلبین ازدواج در استان اردبیل به چه میزان 

از سیاست های جمعیتی آگاهی دارند، تا چه میزان مساله باروری پایین در جامعه و نیز پایین بودن نرخ 

آنان چه نگرشی به فرزند آوری دارند؟ و این نگرش تا چه اندازه تابع  رشد جمعیت برای آنان مساله است؟

نگرش آنان به سیاست های جمعیتی و ویژگی های اجتماعی و فردی نظیر جنسیت، تحصیالت، پایگاه 

 اقتصادی و اجتماعی خانواده و زندگی شهری و روستایی است؟
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 اهمیت و ضرورت تحقیق -9-9

نخست اهمیتت جمعیتت و ضترورت    . فی حائز اهمیت و ضرورت استاجرای طرح حاضر از جهات مختل

توجته بته ایتن مستاله یکتی از نخستتین و مهتم تترین         . مدیریت روند تحوالت آن برای یک جامعه استت 

ریتزر، )اقتضائات کارکردی یک جامعه محسوب می شود چراکه فقدان جمعیت به معنای فقدان جامعه است

0530). 

جمعیت بر مبنای یک مجموعه از سیاست ها با توجه بته پیامتدهای جمعیتتی     مدیریت روند تحوالت ؛دوم 

توسعه اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت است؛ عدم توجه به تحوالت جمعیتی در جریان توسعه اجتماعی، 

می تواند هزینه های زیادی را برای نسل های امروزی و آتی فراهم سازد از همین رو توجه به سیاست های 

یکی از مهم ترین درونمایه های برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای توسعه یافتته  جمعیتی 

 .و در حال توسعه محسوب می شود

بتا  . سوم اهمیت خانواده به عنوان یکی از نهادهای بنیادی جامعه که مهم ترین کاکرد آن تولیتد مثتل استت    

عیتت و تحقتق برنامته هتای توستعه نیتز در گتروه        توجه به مولفه های فوق، رونق یک جامعه در گرو جم

مدیریت روند تحوالت جمعیت است و این مدیریت نمی تواند مستقل از فرایندهای مربتوط بته تحتوالت    

خانواده میسر شود چراکه خانواده اصلی ترین نهاد تولید مثل و زاد و ولد در جامعته محستوب متی شتود،     

وانی که درصدد تشکیل خانواده هستند نسبت به سیاست های غفلت از نگرش های افراد بویژه زوج های ج

جمعیتی، می تواند منجر به شکست این سیاست ها و در نتیجه تحمیل هزینه های اجتماعی و اقتصتادی بته   

غفلتی که در سالهای گذشته موجب باال رفتن هزینه هتای کشتور بته    . جامعه از منظر جمعیت شناختی شود

اکنون وضعیت . ، بحران هویت اجتماعی، تغییر نسل ها و کمبود منابع شده استدالیلی چون بحران بیکاری

رشد جمعیت با تاکید بر نرخ باروری در استان اردبیل به گونه ای است که فاصله قابتل تتاملی از شتاخص    

جانشینی جمعیت دارد این امر اردبیل را در وضعیتی قرار می دهد که در سالهای آتتی بتا کتاهش جمعیتت     

و افزایش جمعیت مسن مواجه شود مواجهه ایی که عمال با اقتصادی کشاورزی حاکم بر اردبیل و نیتز   فعال

 .محرومیت های موجود می تواند مشکالت اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را به همراه داشته باشد

باشد که خود یکی از  پایین بودن نرخ باروری می تواند بیانگر نوعی تغییر نگرش به فرزند آوری نهایتا اینکه

بر این اساس ضترورت دارد تتا فضتای    . مهم ترین ابعاد تغییر ارزشهای سنتی یک جامعه محسوب می شود
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حاکم بر باروری از بعد آگاهی افراد از سیاست های جمعیتی و نگرش آنان به فرزند آوری بررسی شود تتا  

موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار  اطالعات دقیق تری در اختیار نهاد ها وسازمان های مرتبط با

 .گیرد و نسبت به کم و کیف اجرای سیاست های جمعیتی در استان اردبیل تجدید نظر شود

 :سواالت تحقیق -9-1

 میزان آگاهی جمعیت آماری تحقیق از سیاست های جمعیتی حاکم بر جامعه چگونه است؟ -

 تا چه میزان حائز اهمیت و قابل درک است؟ پایین بودن نرخ باروری برای جمعیت مورد مطالعه -

 جمعیت مورد مطالعه به چه میزان به ارزش های سنتی فرزند آوری پایبند هستند؟ -

 وضعیت الگوی فرزند آوری در بین جمعیت مورد مطالعه چگونه است؟ -

ه آیا بین میزان آگاهی از سیاست های جمعیت با میزان مساله بودن وضعیت باروری در جامعه رابط -

 وجود دارد؟

آیا بین میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی و نیز مساله بودن وضعیت جمعیت در نزد افراد مورد  -

 مطالعه با نوع نگرش افراد به فرزند آوری رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین گروههای مختلف پاسخگویان به لحاظ سن، جنسیت، تحصیالت، محل سکونت و  پایگتاه   -

اجتماعی خانواده در میزان آگاهی از سیاست ها جمعیتتی، مستاله بتودن نترخ بتاروری      اقتصادی و 

 کنونی جمعیت و نگرش به فرزند آوری تفاوت معنی داری وجود دارد؟

 اهداف تحقیق - 9-1

مستاله اصتلی تحقیتق حاضتر،     . مهم ترین هدف هر تحقیق علمی، توصیف و تبیین مساله آن تحقیق استت 

یر سطح جایگزینی جمعیت در استان اردبیل است که بتا توجته بته گتزارش هتای      کاهش نرخ باروری به ز

آماری مربوط به سرشماری های جمعیتی و نیز سالنامه آماری سازمان ثبت احوال؛ این مساله از اوایتل دهته   

این در حالی است که در ستالهای  . به شکل ملموسی شکل گرفته و تا به امروز نیز تداوم داشته است 0532

شته نگرشها، مباحث و بخش نامه های متعددی در راستای بهبود وضعیت نرخ باروری اتخاذ شده استت  گذ

بر این اساس تحقیتق حاضتر بتا    . که بر نوعی سیاست گذاری جمعیتی در راستای رشد جمعیت داللت دارد

ج این مقوله را تاکید بر مساله کلیدی خود یعنی شناخت فضای حاکم بر فرزند آوری در بین داوطلبان ازدوا

در زمنیه ای بررسی می کند که در آن همزمان بر نگرش بته فرزنتد آوری از یتک ستو و میتزان آگتاهی از       
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ی جمعیتی بویژه میزان نگرش به مساله بودن وضعیت کنونی جمعیت در بتین جوانتان از ستوی    اسیاست ه

حاضر را به شرح زیر مشخص بر این اساس می توان اهداف اصلی و فرعی تحقیق . دیگر، تمرکز شده است

 :کرد

 :هدف اصلی تحقیق

 .بررسی میزان آگاهی داوطلبین ازدواج نسبت به سیاست های جمعیتی در استان اردبیل است 

 :اهداف فرعی

 .بررسی عوامل موثر بر آگاهی زوج های جوان از سیاست های جمعیتی -

 وربررسی میزان آگاهی پاسخگویان از مساله کاهش نرخ باروری در کش -

 بررسی تاثیر اگاهی از سیاست های جمعیتی بر میزان تمایل به فرزند آوری در بین زوج های جوان -

 بررسی نگرش زوج های جوان به فرزندآوری -

و پایگاه تلف به لحاظ سطح تحصیالت، جنسی مقایسه نگرش به فرزند آوری در بین زوج های مخ -
 اقتصادی و اجتماعی خانواده
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 پیشینه تحقیق -7-9

وهش های مختلفی در خصوص مساله جمعیت و خانواده انجام گرفته است؛ در بیشتر این پژوهش ها بر ژپ

. مولفه های تغییر ارزش های خانواده و نیز جامعه نسبت به تغییر نگرش های فرزند آوری تمرکز شده است

کل مستقیم نگرش زوج های جوان نسبت به سیاست های جمعیتی با این وجود پژوهشی که در آن به ش

 :بخشی از مهمترین پژوهش های داخلی عبارتند از. بررسی شود؛ عمال مشاهده نشد

 :پیشینه داخلی تحقیق -7-9-9

شناخت نگرش دانشجویان نسبت به سیاست های جمعیتی در مورد باروری و رفتار و  عملکرد آنان »

عنوان پژوهشی است که در قالب پایان نامه « (موردی دانشجویان دانشگاه آزادمطالعه )در این مورد

پژوهشگر در این تحقیق . انجام گرفته است 0532کارشناسی ارشد توسط حسین صادق ویشکایی در سال 

بر اهمیت آگاهی در رفتار افراد تاکید کرده و استدالل می کند که موفقیت سیاست های جمعیتی در گرو 

در . گاهی شهروندان از این سیاست ها و نگرش مثبت آنان به سیاست های جمعیتی قابل تحقق استمیزان آ

یافته های . دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شده اند 022این پژوهش که به روش توصیفی انجام گرفته، 

ه معنی دار و تحقیق نشان داده است که رفتار باروری افراد با نگرش آنان به سیاست های جمعیتی رابط

به این معنی که هر اندازه که افراد نگرش مثبتی به سیاست های جمعیتی داشته باشند به . مستقیمی دارد

اگرچه پژوهشگر متذکر شده است که این رابطه، . همان میزان نیز از این سیاست ها پیروی خواهند کرد

ین جنسیت افراد، میزان دینداری، و همچنین یافته های تحقیق نشان داده است که ب. چندان شدید نیست

پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده با رفتار باروری افراد رابطه معنی داری وجود دارد به این معنی که 

افرادی با سطح دینداری باال، با جنسیت مردانه و پایگاه اقتصادی اجتماعی متوسط نگرش مثبت باالیی به 

 (.0532صادق ویشکایی،)فرزندآوری دارند

 0531عنوان پژوهشی است که در سال « (مطالعه موردی زنان شهر یزد)ارزش فرزندان در نزد زنان»

در این پژوهش نقطه عزیمت پژوهشگر برای ورود به مساله . توسط حمیده نظری ندوشن انجام گرفته است

، اجتماعی و فرهنگی تحقیق، تمرکز بر جایگاه و اهمیت فرزند در خانواده ایرانی به جهات مختلف اقتصادی

بر همین اساس، عدم توانایی باروری و بدنبال آن فقدان فرزند در خانواده، برای خانواده ایرانی مساله . است

نفر از زنان ساکن  531در این پژوهش که به شیوه پیمایشی انجام گرفته . ای مهم و جدی محسوب می شود
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یافته های تحقیق . آوری مورد بررسی قرار گرفته انددر خانوارهای یزدی با موضوع ارزش فرزند و فرزند

نشان داده است که بین فردگرایی و خود تحقق بخشی زنان با شاخص کلی ارزش فرزند رابطه معنی دار و 

معکوسی وجود دارد به این معنی که هر اندازه که ارزش های فردگرایانه در افراد بیشتر باشد میزان ارزش 

چنین فضایی بر رابطه دو متغیر دیگر تحقیق یعنی سطح تحصیالت . ین تر خواهد بودفرزند در نزد آنان پای

در این پژوهش همچنین مشخص شده است . و سرمایه فرهنگی با شاخص کل ارزش فرزند نیز حاکم است

که زنان یزدی به فرزند آوری ارزش باالیی قائل هستند و این گرایش با میزان پایبندی آنان به ارزش های 

 (. 0531نظری ندوشن،)ینی رابطه مستقیمی داردد

ساله  91-11تاثیر سیاست های جمعیتی بر الگوی استفاده از وسایل پیشگیری در زنان همسردار 

بر مبنای یافته . ، توسط شهرام خزانی انجام گرفته است0533عنوان پژوهشی است که در سال  سنندجی

ه، الگوی استفاده از وسایل پیشگیری در زنان مورد مطالعه های این پژوهش که به روش پیمایش انجام گرفت

بر اثر سیاست های جمعیتی اخیر تغییر کرده است به گونه ای که میزان استفاده از روش ها و لوازم مدرن 

با توجه به باال رفتن هزینه ها کمتر شده و در مقابل زنان به سمت روش ها و لوازم سنتی سوق پیدا کرده 

سک بارداری های ناخواسته و سقط های غیر قانونی را در جمعیت مورد مطالعه افزایش داده این ری. اند

 (.0533خزانی،)است

سیده فاطمه موسوی عنوان   بررسی جایگاه و نگرش به فرزند آوری در خانواده ها جوان شهر قزوین

به روش پیمایش و تحقیق . انجام گرفته است 0530پژوهشی است که توسط سیده فاطمه موسوی در سال 

تحلیل یافته های تحقیق نشان داده است که . ساله انجام گرفته است 53تا  03در بین زوج های جوان 

نگرش جمعیت مورد مطالعه به فرزند آوری و تعدد فرزندان منفی بوده و این امر رابطه معنی داری با مولفه 

داشته است به این معنی که متغیرهای پایگاه هایی چون تحصیالت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده ن

 (. 0530موسوی، )اقتصادی و اجتماعی خانواده و یا تحصیالت عمال تاثیری بر نگرش فرزند آوری ندارند

عنوان پژوهشی است که توسط حلیمه  بررسی رابطه بین جهانی شدن فرهنگی و نگرش به فرزندآوری

انجام  نفری از بین زنان شیراز، 322ش پیمایش با حجم نمونه و به رو 0530عنایت و لیال پرنیان در سال 

این تحقیق با توجه به ماهیت جهانی دومین موج گذر جمعیت شناختی و توجه به مقوله  .گرفته است

چراکه بر مقوالتی چون میزان . فرهنگ و ارزش های اجتماعی در باروری برای تحقیق ما حائز اهمیت است
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تحلیل . و شناخت شیوه های جدید پیشگیری از باردرای در بین زنان متمرکز است آگاهی از ارزشهای نوین

یافته های تحقیق نشان داده است که میزان دسترسی به اطالعات و نیز میزان آگاهی زنان از شیوه های 

 به این معنی که زنانی که میزان. جدید پیشگیری از بارداری بر رفتارهای باروری آنان موثر بوده است

استفاده از فناوری اطالعاتی و ارتباطی در بین آنان بیشتر بوده در مقایسه با دیگران اطالعات بیشتری در 

همچنین این زنان نسبت به نقش های جنسیتی . خصوص شیوه های جدید پیشگیری از بارداری داشته اند

تمایل چندانی به باروری  زنانی که نگرش آنان به فرزند آوری منفی بوده و. حساسیت باالیی داشته اند

 (.0530عنایت و پرنیان، ) .نداشته اند

که به روش ، عنوان پژوهشی است تاثیر مولفه های سبک زندگی بر فرزندآوری در بین زوج های جوان

 0533پیمایش در بین جمعیت زنان در آستانه ازدواج ساکن تهران، توسط حسن شمس الدینی در سال 

نفر و شیوه نمونه گیری از نوع تصادفی چند مرحله ای گزارش  531ونه تحقیق حجم نم. انجام گرفته است

سبک زندگی در این تحقیق به عنوان متغیر مستقل در قالب چهار شاخص اندازه گیری شده . شده است

پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده، اوقات فراغت، مصرف کاالهای فرهنگی و مدیریت بدن شاخص . است

یکی از نکات جالب . دگی هستند که رابطه هر یک با نگرش به فرزندآوری بررسی شده استهای سبک زن

توجه در یافته های این تحقیق، درصد باالی پاسخگویانی است که نگرش آنان نسبت به فرزند آوری 

یا درصد زنان مورد مطالعه، عنوان کرده اند که نگرش پایین و  31در حدود . ضعیف و یا متوسط بوده است

در بخش تبیین این مساله، یافته های تحقیق نشان داده است که شاخص های . متوسطی به فرزندآوری دارند

این یافته ها ضمن تایید ماهیت . چهارگانه سبک زندگی رابطه معکوسی با نگرش به فرزندآوری دارند

وین امروزی بسته به فرهنگی رفتارهای باروری در دوره حاضر بیانگر این مهم هستند که سبک زندگی ن

، شمس الدین) مولفه های اقتصادی و فرهنگی آن، عمال با ارزش های فرزندآوری رابطه معکوسی دارد 

0533.) 

عنوان مقاله است که حاتم حسینی از « وضعیت متعارض و مساله سیاست گذاری جمعیت در ایران»

پژوهشی که هدف از انجام آن . ه استپژوهشی انجام گرفته به روش تحلیل ثانویه استخراج و منتشر کرد

در . بررسی وضعیت تحوالت جمعیت در ایران و تدوین سیاست جمعیتی متناظر با تحوالت مذکور است

این تحقیق عالوه بر تحلیل ثانویه نتایج سرشماری های انجام گرفته، دیگر پژوهش های انجام گرفته در 

عیت برآورد و یا پیش بینی شده است نیز مورد توجه حوزه تحوالت جمعیتی ایران که در آنها وضعیت جم
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مهم ترین دستاورد این تحقیق، ترسیم طرح واره ای از جمعیت ایران است که که در آن . قرار گرفته است

روند تغییرات گذشته و چشم انداز آینده جمعیت در قالب مدل کالسیک گذر جمعیت نشان داده شده 

له اصلی پژوهشگر در این بررسی پایین بودن باروری از سطح نقطه عزیمت تحقیق و یا مسا. است

یافته های تحلیل نشان داده . جایگزینی و بروز پدیده سالخوردگی در دهه های آتی جمعیت ایران است

سال آینده منجر به بروز پدیده ای شود که نویسنده  03است که تداوم وضعیت باروری فعلی می تواند در 

جمعیتی یاد کرده است به این معنی که روند جمعیت به شکل اجتناب ناپذیری در  از آن تحت عنوان تله

این در حالی است که به باور نویسنده در صورت . مسیری حرکت می کند که رشد جمعیت منفی می شود

مدیریت وضعیت موجود جمعیت بویژه با توجه به پتانسیل های جمعیتی خوب در حال حاضر که در 

عنوان دریچه جمعیتی یاد شده می توان شرایطی را فراهم کرد که در آن نیروی انسانی  تحقیق از آن با

کارآمد با نگرش مثبت به زندگی و امید باال تربیت کرد که بتوانند تامین کننده نیازهای جمعیتی در سالهای 

هستند و از طرف آتی باشند اما این در حالی است که بسیار از جوانان نسبت به وضعیت آینده خود نگران 

دیگر تغییر ارزش های خانواده بویژه تغییر ارزش های زنان و مطالبات آنان در مسیری است که موجب 

 .تداوم سیر نزولی باروری در کشور می شود

نویسنده با توصیف وضعیت جمعیتی کشور، استدالل کرده است که لزوم اتخاذ یک سیاست جمعیتی جامع 

اما وجود تناقضات و فقدان هم سوی بین پژوهشگران این حوزه با مدیران . ستدر ایران اجتناب ناپذیر ا

در پایان نویسنده بر لزوم توجه . اجرایی، امکان تدوین چنین سیاست هایی را با مشکل مواجه ساخته است

به مولفه های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و پرهیز از اقدامات یک سوگرایانه در تدوین سیاست 

ی جمعیتی تاکید کرده و غفلت از این مساله را موجب از بین رفتن فرصت دریچه جمعیتی فعلی از یک ها

 (.0531حسینی،)سو و افتادن به تله جمعیتی در آینده نه چندان دور از سوی دیگر خواهد شد

« نتیمطالعه موردی کاربران اینتر: برساخت اجتماعی سیاست های افزایش فرزند آوری وموانع پیش رو»

این تحقیق از .توسط عادل عبدالهی و علی رحیمی انجام گرفته است 0533عنوان پژوهشی است که در سال 

کاربرد اینترنتی در خصوص  323نوع تحلیل محتوی کمی و کیفی بوده و در آن کامنت های مربوط به 

درصد کاربران،  32به لحاظ کمی، بیش از . مطالب مربوط به باروری و یا فرزند آوری بررسی شده است

درصد نیز رویکرد همراهانه در تفسیر  3نسبت به اخبار مربوط به باروری، نظر انتقادی داشته اند در حدود 

مهم ترین یافته های این تحقیق به . خبر را اتخاذ کرده بودند و مابقی نسبت به اخبار منتخب منفعل بوده اند
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ای کاربران به لحاظ مفهومی، ارزیابی، کد گذاری مجدد قسمت کیفی آن مربوط می شود که در آن کامنت ه

مهم ترین مقوالت مستخرج در این بخش . شده اند تا مقوالت اصلی و نهایی از مباحث آنان استخراج شود

سو ء »، « فرسایش روز افزون اعتماد نهادی و محقق نشدن سیاست های افزایش فرزند آوری» : عبارتند از 

عدم انسجام و ثبات در سیاست » ، «احساس ناامنی روانی نسبت به آینده فرزندان »، «مدیریت جمعیت فعلی

که جملگی در « مادی گرایی افراطی»و « تاکید بر کیفیت به جای کمیت»، «تغییر نگرشها»، «های جمعیتی

یده در نهایت پژوهشگر به این نتیجه رس. نهایت به نهادینه شدن فرزند آوری پایین در جامعه داللت دارد

است که اگرچه مردم نسبت به سیاست های موجود رویکرد انتقادی دارند اما رفتار مربوط به فرزندآوری 

در نزد آنان بیشتر ماهیت نگرشی داشته و بیانگر این واقعیت است که عدم رغبت به فرزند آوری امروزه به 

 (.   0533عبدالهی و رحیمی،)یک پدیده ارزشی تبدیل شده است

 :شینه خارجی تحقیقپی -7-9-7

توسط یی فینگ،  0222عنوان پژوهشی است که در سال « سیاست های باروری و توسعه اقتصادی»

در این پژوهش، سیاست های جمعیتی به عنوان یکی از . زاک انجام گرفته است. جاسک کوکلر و پائول جی

سازی بر رابطه بین فقر و در این مفهوم . درونمایه های اصلی، توسعه اقتصادی مفهوم سازی شده است

درآمد کافی با سیاست های باروری تمرکز شده و این سیاست ها را به توسعه اقتصادی پیوند زده شده 

به شکل تجربی  0332تا  0332کشور در فاصله سالهای  022در این تحقیق اطالعات مربوط به . است

ن اثر سیاست های جمعیتی بر نرخ یکی از مهم ترین اهداف این بررسی، مشخص کرد. بررسی شده است

یافته ها نشان داده است که این سیاست ها بر نرخ باروری موثر بوده اند و تغییر در نرخ . باروری است

پژوهشگران با تمایز قائل شدن بین دو بعد . باروری نیز موجب تغییر روند توسعه اجتماعی شده است

ی استدالل کرده اند که وجود ظرفیت ها مناسب و ظرفیت های درونی دولت و ثبات سیاست های جمعیت

تداوم سیاست ها در موثر بودن سیاست های جمعیتی بر روند باروری و بدنبال آن روند رو به رشد توسعه 

 (. , Jacek Kugler , Paul J.zak: 2000 Ye Feneg)تعیین کننده بوده است

از سوی سازمان های جهانی  0203ل عنوان پژوهشی است که درسا« باروری و سیاست های جمعیتی»

در این . انجام گرفته است 5و جینگینگ 0، مهمت0تجارت و کار توسط سه پژوهشگر به نام های عبداآلیه

                                                           
1
-  Abdoulaye 

2
- Mehmet S 
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پژوهش، داده های مربوط به باروری، سیاست های کاهش باروری، سیاست های افزایش باروری و برنامه 

داده های بانک تجارت جهانی به روش آماری تحلیل شده پایگاه  0205تا  0333های تنظیم خانواده سالهای 

خروجی تحلیل های آماری نشان داده است که بین میزان باروری با سیاست های مربوط به کاهش . است

باروری رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد به این معنی که با تشدید این سیاست ها، از میزان باروری 

اما میزان باروری با سیاست های مربوط به افزایش باروری و سیاست . استدر این کشورها کاسته شده 

فقدان این رابطه به باور پژوهشگران . های موسوم به تنظیم خانواده رابطه معنی داری مشاهده نشده است

این طرح، بیانگر وجود ابعاد پیچیده، دشوار و مبهم مطالعه باروری و سیاست های جمعیتی در سطح جهان 

یافته های دیگر تحقیق بیانگر . و می تواند بر ناکارآمدی سیاست های دولتی داللت داشته باشد است

گستردگی سیاست های حمایت از باروری در اوخر قرن بیستم و بدنبال کاهش شدید نرخ باروری در 

ی کشورهای مختلف جهان است اما شواهد نشان داده است که این سیاست ها در مقایسه با سیاست ها

پژوهشگران بر این باورند که یکی از مهم ترین . پیشین کاهش باروری، از نفوذ باالیی برخوردار نبوده اند

آسیب های سیاست های حمایتی از باروری، به ماهیت فرهنگی دوران جدید و تاثیر آن بر رفتار باروری 

جود دارند که در آنها سیاست هر چند که استثناهایی چون کره جنوبی و سنگاپور و. افراد مربوط می شود

های حمایتی از باروری جواب داده است بر همین اساس نیز پژوهشگران ضمن نقد داده های پایگاه داده 

سازمان ملل استدالل کرده اند که بایستی در تبیین باروری و شناخت ابعاد رابطه بین باروری و سیاست های 

فرهنگی و اجتماعی آنها توجه کرد؛ توجهی که در  جمعیتی بایستی به موقعیت های محلی و مختصات

 (.    Ouedraogo , Mehmet and Jingjing: 2018)پایگاه داده های سازمان ملل عمال مغفول مانده است

 :جمع بندی

مرور ادبیات تجربی تحقیق نشان داد که نگرش به فرزند آوری و تبیین آن به یکی از موضوعات جدی 

نکته . سالهای اخیر بویژه در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی تبدیل شده استپژوهش های اجتماعی در 

قابل تامل در بررسی ادبیات مذکور این بود که پژوهش های جمعیت شناختی و یا جامعه شناختی انجام 

 :یافته های مربوط به این پزوهش ها نشان داد. گرفته با محوریت سیاست های جمعیتی بسیار محدود بود

 .باروری در ایران به سطح زیر جایگزینی کاهش یافته و این روند همچنان ادامه داردنرخ  -

                                                                                                                                                                                     
3
- Jingjing 
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نگرش افراد به سیاست های جمعیتی مشخصی چون طرح آتیه مهر و نیز مشوق های مالی و بیمه  -

 .ای منفی گزارش شده است

از نگرش به فرزند آوری با متغیرهایی چون جنسیت، سطح تحصیالت، سبک زندگی، استفاده  -

 .فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، جهت گیری های فردگرایانه رابطه معنی داری دارد

سیاست های جمعیتی در بعد تشویقی جهت کاهش باروری موفق اما سیاست های اتخاذ شده در  -

 .راستای افزایش نرخ باروری عمال ناموفق بوده است

عیتی محدود است با وجود این تحقیق حاضر اگرچه پژوهش های انجام گرفته با موضوع سیاست  های جم

برای نمونه در . از جهات مختلفی با این پژوهش ها متفاوت بوده و انتظار نتایج متفاوتی نیز از آن می رود

پژوهش های انجام گرفته با موضوع سیاست های جمعیتی در مواردی جمعیت هدف دانشجویان هستند که 

ی برند که کمتر به مباحث واقعی زندگی روزمره دقت دارند، عمال در برهه ای زندگی خود به سر م

در موارد . دانشجویان هنوز وارد جامعه نشده و با بسیاری از واقعیت های زندگی خانوادگی فاصله دارند

دیگر، پژوهشگر برای تحلیل سیاست های جمعیتی بر کامنت هایی اینترنتی متمرکز شده است، کامنت هایی 

اشکال اساسی . پیرامون مسائل جمعیتی در سایت های خبری درج شده بوده است خبر 3که در خصوص 

مخاطبان اینترنت بویژه افرادی که اقدامبه . این کار در پایین بودن سطح اعتبار بیرونی یافته های آن است

کامنت گذاری در مطالب اینترنت می کنند معموال طیف خاصی هستند که اغلب نیز درکامنت های خود 

ت گیری سیاسی و اجتماعی مشخصی دارند بر همین اساس با تمرکز بر این کامنت ها نمی توان به جه

بر خالف پژوهش های . شناخت دقیق تری از فرایند تبدیل باروری پایین به مساله اجتماعی دست یافت

اعی سال هستند فارغ از یک هویت اجتم 53تا  02فوق، در طرح حاضر، جمعیت آماری تحقیق، افراد 

از سوی دیگر تحقیق حاضر به شیوه . مشخص که بیانگر جهتگیری اجتماعی و یا فرهنگی خاصی نیز باشد

پیمایش و با نمونه گیری تصادفی انجام خواهد گرفت که این امر امکان وصول به یک اعتبار بیرونی مناسب 

از سیاست های جمعیتی، ارزیابی در این طرح عالوه بر توجه به میزان آگاهی افراد . را امکان پذیر می کند

. این سیاست ها از سوی افراد و نیز میزان مساله بودن سطح پایین باروری نیز مورد توجه قرار گرفته است

 نیب رد یروآ دنزرف یاه شرگن  و یتیعمج یاه تسایس هلوقم رب زکرمت اب به نظر می رسد تحقیق حاضر

 .نائل شود یرت به یافته های کاربردی ،هلاس 53 ات 02 یرامآ تعیمج

 



18 
 

 :ادبیات نظری تحقیق -7-7

 مفهوم باروری -7-7-9

یکی از عوامل موثر بر روند تغییرات جمعیت، باروری است، باروری تعریف ساده ای دارد و آن عبارت 

ی، حسین)است از تعداد فرزندانی که یک زن در فاصله معینی از سن بیولوژیکی خود به دنیا می آورد

باروری به جهت تاثیر گذاری مستقیم اش بر میزان جمعیت از اهمیت باالیی در سیاست گذاری (. 0530

های کالن یک جامعه برخوردار است چرا که تغییر آن از یک سو موجب تغییر جمعیت می شود که این امر 

اروری در کنار بعد در حوزه برنامه ریزی های اجتماعی اهمیت تعیین کننده ای دارد و از سوی دیگر ب

بیولوژیکی آن از ماهیت اجتماعی نیز برخوردار است به این معنی که زمانیکه از باروری سخن گفته می 

شود در واقع در خصوص نگرش و رفتار تعداد قابل توجهی از افراد یک جامعه سخن می گوییم که با 

ر سرنوشت یک جامعه یا یک کشور تصمیم گیری های خود مبنی بر باروری یا عدم باروری می توانند د

جنبه  -الف. همانگونه که اشاره شد باروری از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است. تاثیر گذار باشند

 .جنبه اجتماعی -بیولوژیکی و ب

 :جنبه بیولوژیکی -الف

زن به  جنبه بیولوژیکی باروری به فرایند تولید مثل نظر دارد که در جریان آن اسپرم مردی با تخمک

. اصطالح تلقیح شده و جنین حاصل از آن بعد از طی زمان مشخصی، به شکل نوزاد انسانی متولد می شود

این فرایند شامل یک مجموعه مختصات زیستی و یا بیولوژیکی است که توان باروری افراد نظیر تولید 

م زن و در نهایت تولد اسپرم و تخمک، عوامل موثر بر آن، آمیزش جنسی، لقاح و انتقال جنین به رح

اهمیت این جنبه از باروری برای مطالعات جمعیت شناختی ریشه . نوزادی زنده و سالم را شامل می شود

در توانمندی افراد به لحاظ زیستی جهت باروری دارد فقدان این توانمندی به پدیده ای منجر می شود که 

این مساله اگرچه از بعد زیستی ویژگی های خاص  ناباروری و یا عدم توانایی تولید مثل نامیده می شود،

خود به مثابه یک بیماری و یا کم توانی زیستی را دارد و مورد مطالعه قرار گرفته اما به لحاظ جمعیت 

شناختی، زمانیکه با درصد باالیی از افراد نابارور در یک جامعه مواجه هستیم بایستی نسبت به روند رشد 

نکته جمعیت شناختی مهم دیگر جنبه . تباط آن با آمار ناباروری، تمرکز کنیمجمعیت در آن جامعه و ار

این فاصله معین . بیولوژیکی باروری این مهم است که باروری در یک فاصله زمانی معینی امکان پذیر است
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ریشه در مولفه های زیستی باروری دارد که اغلب با نخستین نشانه های بلوغ جنسی در سن مشخصی آغاز 

با اتمام این نشانه یا همان یائسگی در زنان به پایان می رساند بر همین اساس عدم توجه به این بازه  و

زمانی معین و بروز برخی تغییرات اجتماعی که ریشه در جنبه اجتماعی باروری دارد، می تواند موجب 

 .جمعیت شودپایین آمدن نرخ باروری و در نتیجه تغییر فرایند رشد جمعیت در راستای کاهش 

 :جنبه اجتماعی باروری

جنبه اجتماعی باروری بر یک مجموعه از تفاوت های اجتماعی و فرهنگی داللت دارد که به رفتارهای 

به این معنی که شواهدی است که نشان می دهد در جوامع . متفاوت باروری در بین افراد منجر شده است

مذهب و شرایط اقتصادی، با وضعیت متفاوتی به لحاظ  متفاوت به لحاظ قومیت و مولفه های فرهنگی نظیر

، حسینی، 0531نظری، )نظیر تفاوت در باروری زنان روس با دیگر زنان اروپایی. باروری مواجه هستیم

 (.؛ 0530

بر این اساس می توان استدالل کرد که میزان باروری زنان تابعی از یک مجموعه مولفه های اجتماعی نیز 

این مولفه های اجتماعی شامل . ر تدوین سیاست های جمعیتی مورد توجه قرار گیردهست که بایستی د

معیشت، تغذیه و )یک مجموعه آداب و رسوم فرهنگی، باورهای مذهبی و نیز مولفه های فرهنگی اقتصادی

. ننداست که در تعیین زمان باروری، تعداد باروری و نیز تولد نوزادان سالم نقش موثری ایفا می ک( بهداشت

غفلت از این مولفه های اجتماعی در مطالعه باروری بویژه با توجه به پر رنگ شدن نقش ارزش های 

اجتماعی در باروری و فرزندآوری موجب ناکارآمدی این سیاست ها و در نتیجه شکست آنها خواهد شد 

 .که پیامد آن برجا ماندن مسائل جمعیت شناختی در یک جامعه است

 جمعیتی سیاست های -7-7-7

سیاست جمعیتی مجموعه اصول و تدابیری است که چگونگی و حدود فعالیت حکومت و دولت را در امور 

به عبارت دیگر هر خط مشی و سیاستی که به نحوی از انحا و و بطور مستقیم یا غیر .جمعیتی تعیین می کند

صادق پور رودسری )می شود سیاست جمعیتی نامیده. مستقیم بر ویژگی کمی و کیفی جمعیت تاثیر بگذارد

 ( 33ص  0530و دیگران به نقل از فوالدی، 
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سیاست جمعیتی به مجموعه تدابیری اطالق می شود که دولت ها برای بهبود کیفیت زندگی جمعیت، 

عباسی شوازی، )توسعه و اصالح شاخص های رشد جمعیت و تداوم رشد جمعیت تدوین و اجرا می کنند

 .(3: 0533و حسینی چاوشی، 

اندیشه ها و تصمیمات مدون جمعیتی که در راه منطقی کردن و هماهنگ کردن ارکان و نهادهای اجتماعی 

سیاست جمعیتی درصدد حل مسائل اجمعیتی )( و اقتصادی و مقررات و نظام های آنان اتخاذ می گردد

به هزینه های  است مسائل جمعیتی مجموعه تغییرات است که با عوامل دیگر ناهمساز بوده و می تواند

 (.0533: امانی)زیادی منجر شود

سیاست های جمعیتی عبارت است از یک مجموعه مدیریت های نهادی شده و مدون که از سوی دولت ها 

  (0202دایره المعارف علوم اجتماعی، )برای اثر گذاری بر روند تغییرات جمعیت اعمال می شود

تورالعمل ها، نگرش ها، باورها، قوانین و برنامه ریزی اصطالح سیاست های جمعیتی به یک مجموعه از دس

هایی اطالق می شود که در راستای مدیریت تحوالت جمعیتی در یک محدوده جغرافیایی معین که می 

مدیریت تحوالت جمعیت در یک کشور . تواند کشور یا منطقه و یا استان باشد، تدوین و عملیاتی می شود

انجام می گیرد و به مسائل جمعیت شناختی و یا اقصادی و اجتماعی آن مناطق و یا منطقه با اهداف مختلفی 

افزایش یا کاهش جمعیت، توزیع منطقی جمعیت به لحاظ جغرافیایی و تنظیم مهاجرت ها از . بستگی دارد

به طور کلی سیاست . جمله مهم ترین اهدافی است که برای سیاست های جمعیتی در نظر گرفته شده است

 (.0530معزی،)یتی در راستای بهبود جنبه های کمی و کیفی جمعیت تدوین و اجرا می شوندهای جمع

اگرچه در تعریف و تعیین ابعاد سیاست های جمعیتی، بر اهداف چندگانه و نیز الزامات کیفی مدیریت 

های  جمعیت تاکید شده اما مرور ادبیات موجود نشان می دهد که در بیشتر موارد تعریف و توضیح سیاست

بر این اساس می توان . جمعیتی بر کنترل موالید به منظور کاهش و یا افزایش باروری متمرکز بوده است

این سیاست ها . استدالل کرد که مهم ترین هدف سیاست های جمعیتی کنترل و مدیریت باروری است

ادینه کردن این اغلب از سوی دولت تدوین و اجرا شده است اگرچه در موارد بسیاری، دولت برای نه

 .سیاست ها و حصول به نتیجه موثر دست به دامن سازمان های غیر دولتی و یا مردم نهاد نیز شده است

بررسی تاریخچه تدوین سیاست های جمعیتی نشان می دهد که توجه به روند تغییرات جمعیت و مدیریت 

ها از همان آغازین دوران زندگی آن، در تاریخ اجتماعی بشر، پیشینه ای بسیار طوالنی دارد و انسان 
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یکی از مولفه هایی . اجتماعی به شیوه های مختلف نسبت به کنترل جمعیت اجتماع خود اهتمام داشته اند

که موجب شده مساله کنترل جمعیت همواره مورد توجه اجتماعات انسانی شود دغدغه حیات و امکان 

 .ده استتداوم بقا ء با توجه به محدودیت ها منابع غذایی بو

اگرچه مساله مدیریت جمعیت به سالهای اولیه شکل گیری اجتماعات انسانی بر می گردد اما نخستین 

صورت های مربوط به سیاست های جمعیتی به شکل رسمی و مدون در مباحث فالسفه یونانی نظیر 

مختصات مدینه برای نمونه می توان به مباحث افالطون در توضیح .  افالطون و ارسطو مشاهده شده است

فاضله اشاره کرد که یکی از جنبه های آن توجه به مساله جمعیت وکنترل آن در راستای کاهش جمعیت و 

افالطون بر لزوم پاداش دهی به خانواده های کم فرزند تاکید کرده و استدالل . پیشگیری از افزایش آن است

اجباری را برای کنترل جمعیت اعمال  می کند که دولت در مواقع اضطراری بایستی سیاست های مهاجرت

بر . یکی از مهم ترین ویژگی های جمعیت شناختی فلسفه افالطون، تاکید او بر کیفیت جمعیت است. کند

این اساس به باور افالطون دولت بایستی تالش کند تا جمعیت نخبگان که از نظر او همان فالسفه هستند 

احث افالطون در کتاب مدینه فاضله تعریف یک فاصله سنی معین نکته قابل تامل دیگر در مب. افزایش یابد

سالگی تعیین کرده  33تا  02برای مردان جهت بچه دار شدن است که افالطون این بازه سنی را از 

 (.0533نقل و تلخیص از جهان فر، )است

نیز می توان توجه به مدیریت تحوالت جمعیت را در مباحث دیگر فالسفه یونان نظیر ارسطو و اپیکور 

مشاهده کرد برای نمونه ارسطو با رویکرد واقع گراینه خود استدالل می کندکه در مواردی برای کنترل 

 (.0531نظری،)جمعیت بایستی به اقداماتی چون سقط جنین و رها کردن نوزدان متوسل شد

آن تاکید می کردند  برخالف یونان باستان که فالسفه اش بر کنترل جمعیت در راستای پیشگیری از افزایش

نظیر پرداخت . در روم باستان سیاست های جمعیتی مشخصی برای افزایش جمعیت وجود داشته است

در روم باستان بر . پاداش به خانواده هایی که فرزند زیادی دارند و معاف کردن آنان از پرداخت مالیات

واره تاکید می شده است چرا که در ازدواج به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های فرزندآوری مشروع هم

روم باستان با توجه به جنگ های گسترده ای که حاکم بوده جامعه نیازمند جمعیت فعال و پویا بوده 

 (.0531همان،)است
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مقوله سیاست های جمعیتی در دوران جدید با نام توماس رابرت مالتوس عجین شده است؛ اندیشمندی که  

نابع غذایی مقایسه کرده و استدالل کرده بود که در حالیکه رشد جمعیت را افزایش جمعیت را با افزایش م

بایستی بر مبنای تصاعد هندسی در نظر بگیریم رشد منابع غذایی بر اساس تصاعد حسابی اتفاق می افتد از 

مالتوس یک . همین را با تداوم افزایش جمعیت، بشر با کمبود گسترده منابع غذایی مواجه خواهد شد

اد دان بود بر مبنای آرای او اقتصاد دانان دیگری نظیر ریکاردو فقدان تناسب بین رشد جمعیت و منابع اقتص

بعدها نظریه )(. غذایی را بر مبنای نظریه بازده نزولی توضیح داده و ایده مالتوس را تا به امروز توسعه دادند

تناسب بین رشد جمعیت و غذا تاکید  پردازان دیگری نیز به مالتوس پیوستند که اغلب بر لزوم توجه به

داشتند و بر این استدالل بودند که دولت ها بایستی مانع رشد سریع جمعیت شوند، این اندیشمندان در 

ادبیات جمعیت شناسی به نظریه پردازان مالتوسی شهره هستند که در بین آنها طیف وسیعی از جامعه 

 .ان مشاهده کردشناسان، اقتصاد دانان و فالسفه را نیز می تو

در اوایل قرن بیستم، سیاست های جمعیتی با مقوله جدید دیگری نیز عجین شد، این مقوله متفاوت از 

درونمایه اصلی این . مباحث مربوط به کمبودهای غذایی بر لزوم اصالح نژاد در توسعه جمعیت تاکید داشت

عدها با روی کار آمدن رژیم های فاشیستی هرچند که ب. سیاست ها بر نظریه بقای اصلح داروین استوار بود

در اروپا سیاست های جمعیتی مشخصی با رویکرد نژادپرستانه شکل گرفت که هدف از آنها تولد کودکانی 

این موضوع بعدها به حوزه دیگری که کامال جامعه . از نژادهای مشخص با توانمندی های جسمی باال بود

چراکه . افزایش باروری در خانواده های طبقه باالی جامعه بودشناختی بود نیز سرایت کرد و آن لزوم 

شواهد آماری نشان می داد که بر خالف طبقات پایین جامعه، میزان باروری در زنان طبقه باالی جامعه پایین 

 (.0532صادق ویشکایی، )است

ست که برخی از مقوله دیگری که در حوزه سیاست های جمعیتی شکل گرفته است، مقوله تنظیم خانواده ا

جنبشی که با الهام از نظریه مالتوس بر لزوم کنترل جمعیت . آن به عنوان جنبشی در قرن بیستم یاد می کنند

این جنبش با توسعه خود به مثابه یک دانش تا . جهت بهره برداری مناسب از منابع غذایی تاکید می کرد

ذ کرد و جایگاه مهم و تعیین کننده ای در کالس های آموزش در دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی نفو

صادق )سیاست های جمعیتی دولت های غربی و بعدها کشورهای در حال توسعه دیگر قاره ها پیدا کرد

 (.0532ویشکایی، 
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بازکاوی و نقد نظریه ها و سیاست های جمعیت با تاکید بر سیاست ها » فوالدی در مقاله ای با عنوان

یف سیاست های جمعیتی، روند تحوالت سیاست های جمعیتی را بر مبنای در توص« جمعیتی در ایران

اهدافی که فوالدی در مقاله خود از آنها تحت عنوان فلسفه سیاست های . اهداف متنوعی، تشریح کرده است

جمعیتی یاد کرده تا بتواند با استفاده از مفهوم فلسفه، چرایی اتخاذ سیاست های جمعیتی را در کشورهای 

بر این اساس سیاست های جمعیتی با اهداف متفاوتی اتخاذ شده . ف با اهداف متفاوت توضیح دهدمختل

افزایش جمعیت به منظور پوشش اهداف استعماری در کشورهای صنعتی نظیر انگلستان، افزایش . اند

ان و جمیعت به منظور فراهم کردن نیروی کار ارزان قیمت جهت جذب سرمایه در کشورهایی نظیر هندوست

چین، سیاست گذاری جمعیتی برای افزایش جمعیت جهت ترمیم جمعیت و اصالح تناسب های نژادی و 

قومی در برخی از مناطق خاورمیانه نظیر فلسطین و لبنان، سیاستگذاری جمعیتی به منظور تامین نیروهای 

مصرف کننده در  انسانی کارآمد از مناطق مختلف دنیا، سیاستگذاری جمعیت به منظور افزایش جمعیت

داخل و خارج از کشور، سیاست های جمعیتی به منظور متناسب سازی جمعیت با امکانات رفاهی جهت 

پیشگیری از فقر از مهم ترین اهدافی است که برای سیاست گذاری در مقاله فوالدی از یکدیگر متمایز شده 

 (.033-033: 0530فوالدی،)اند

الل کرد که اگرچه طیف وسیعی از اهداف و کارکردها برای سیاست با توجه به مباحث فوق می توان استد

های جمعیتی تعریف شده است اما این سیاست ها اغلب پیرامون افزایش و یا کاهش جمعیت شکل گرفته 

نکته قابل تامل دیگر در مرور پیشینه سیاست ورزی در حوزه جمعیت این است که اغلب این سیاست . اند

اروری با هدف کاهش جمعیت و متناسب سازی آن با وضعیت اقتصادی تدوین و اجرا ها به منظور کنترل ب

اگرچه این سیاست ها همواره منتقدان سرسختی نیز داشته اند که آنها را به عنوان برنامه های برای . شده اند

ما شواهد ایجاد نابرابری، برتری نژادی و نیز افزایش ثروت در دست طبقات باالی جامعه نقد کرده اند ا

موجود نشان می دهد که این سیاست ها در راستای تعدیل جمعیت بویژه در کشورهای غربی و در حال 

 .توسعه موفق بوده اند به این معنی که به نتایج ملموسی در کاهش نرخ باروری منجر شده اند

 نظریه های تحوالت جمعیت -7-7-9

یه های اجتماع انسانی، همواره در طول تاریخ تحوالت مساله جمعیت به عنوان یکی از بنیادی ترین درونما

. اجتماعی مورد توجه سیاست مداران، فالسفه و نظریه پردازان حوزه های مختلف علوم اجتماعی بوده است

بر مبنای همین توجهات مباحث نظری گسترده ای پیرامون موضوع جمعیت شکل گرفته است به گونه ای 
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ر تمامی ادبیات شکل گرفته در حوزه علوم انسانی با تراکم کمتر یا بیشتر که مفهوم جمعیت را می توان د

در این بخش از . در تمامی این حوزه ها روند تغییرات جمعیت بررسی و تبیین شده است. مشاهده کرد

طرح، با توجه به مساله تحقیق، مجموعه ای از مباحث نظری شکل گرفته پیرامون تحوالت جمعیت شناختی 

هدف از این بخش، مرور تبیین های مربوط به تحوالت جمعیت و استخراج یک . ارش شده استجوامع گز

 .فرضیه هایی متناظر با موضوع تحقیق حاضر است

 رویکردهای تغییر جمعیت -7-7-9-9

تغییرات جمعیت چهار . یکی از مهم ترین مساله شکل گرفته پیرامون مفهوم جمعیت، تغییرات آن است

بر اساس چهار مولفه مذکور می توان چهار . افزایش، کاهش، ثبات و تناسب جمعیت: جهت مشخص دارد

 . رویکرد نظری در خصوص تغییرات جمعیت را در ادبیات علوم اجتماعی از یکدیگر متمایز کرد

سابقه ای طوالنی تا دوره یونان  مباحث طرح شده در این رویکرد: نخست رویکرد های کاهش جمعیت

دیشمندان این حوزه که امروزه تحت عنوان مالتوسیان نامیده می شوند بر این باورند که باستان دارد، ان

مالتوس به عنوان . افزایش جمعیت موجب بر هم خوردن تعادل حاکم بر طبیعت و بحران معیشت می شود

افزایش  بنیانگذار این مکتب با استفاده از قانون بازده نزولی و همچنین افزایش تصاعدی جمعیت در مقابل

حسابی مواد غذایی،عدم تعادل و توازن جمعیت و وسایل معیشت را موجب بحران دانسته 

 (. 0530فوالدی،)است

مالتوسیان بر این استدالل هستندکه بین گرایش طبیعی نوع بشر، یعنی قانون جمعیت و گرایش طبیعی 

سال با  03نون،جمعیت هر بر اساس این قا. تولیدات کشاورزی یعنی قانون معیشت شکافی وجود دارد

تصاعد هندسی به میزان ثابتی رشد می کند در صورتیکه بنابر قانون معیشت، تولیدات کشاورزی بر مبنای 

تصاعد حسابی رشد می کنند نتیجه این امر بحران فقر و تامین مواد غذایی است و راهکار مقابله با آن نیز 

بایستی با ازدواج دیرهنگام و پیشگیری از باروری، بتوان بر مبنای این کنترل . کنترل ارادی موالید است

اندیشمندانی چون مارگارت مید و . امکان تحقق جامعه ای با جمعیت محدود اما با رفاه باال را فراهم کرد

 .امیل دورکیم نیز بر لزوم کنترل جمعیت برای بهبود سطح معیشت و حفظ تعادل اکولوژیکی تاکید کرده اند

نتالیست ها معتقدند . نظریه پردازان این مکتب به ناتالیست ها شهره هستند: فزایش جمعیتا رویکرددوم 

افزایش سریع جمعیت نه تنها مشکالت اقتصادی و گرفتاری ایجاد نمی کند بلکه ازدیاد جمعیت در 
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ایی اندیشمندانی چون کرتین، توکر، فیزیوکرات ه. توانمندی نظامی و اقتصادی کشورها نقش موثری دارد

چون کست، باستیه و استروپ و جامعه شناسانی چون کنت، دورکیم و سن سیمون از طرفداران نظریه 

افزایش جمعیت هستند و بر این استدالل هستند که افزایش جمعیت موجب افزایش تولید و رونق اقتصادی 

و نیز آموزه های  عالوه بر اندیشمندان علوم اجتماعی، آموزه های دینی(. 0530فوالدی،)جوامع می شود

 (.0532حسینی،)جامعه باستانی و سنتی نیز بر اهمیت افزایش جمعیت تاکید داشته اند

مفهوم جمعیت ثابت نخستین بار توسط آلفرد لوتکا مطرح شده است، لوتکا : ثبات جمعیت رویکردسوم 

ا برابر باشد توزیع سنی نشان داد که در یک جامعه بسته چنانچه میزان موالید و مرگ و میر ثابت و نه لزوم

بر اساس محاسبات لوتکا در جمعیتی . جمعیت در یک دوره زمانی نسبتا طوالنی به سوی ثبات میل می کند

که میزان های موالید و مرگ و میر تغییر نمی کند، توزیع سنی نهایی وابسته به میزان های موالید و مرگ و 

اس در یک جمعیت ثابت، میزان های باروری ویژه ی سنی بر این اس. میر آن است و نه توزیع اولیه ی آن

در یک دوره طوالنی ثابت می ماند و همچنین میزان مرگ و میر ویژه ی سنی نیز در همان دوره ثابت 

از دیدگاه اندیشمندان این نظریه، ثبات جمعیت می تواند آثار مثبتی در جامعه بر (. 0532حسینی،)خواهد بود

ت در حد کمال خود به ثبات برسد اثرات بازده نزولی وجود نخواهد داشت، به این جای گذارد و اگر جمعی

معنی که هر یک از افراد سهم بیشتری از زمین و سرمایه موجود خواهند برد و نتیجه بازده فردی و به تبع 

 (.  0532حسینی به نقل از کتابی، )آن سطح زندگی باال خواهد رفت

وی ملت های جهان . مطرح شده است 1این نظریه توسط کاردل وینکلبلخ: جمعیت متناسب رویکردچهارم 

نکته . را به سه دسته ملت های کم جمعیت، پر جمعیت و ملت های با جمعیت متناسب تقسیم کرده است

قابل تامل در نظریه های جمعیت متناسب این است که در مباحث امروزی عدد و رقم مشخصی برای یک 

نمی شود آنچه که درونمایه نظریه های امروزی جمعیت متناسب را تشکیل می جمعیت متناسب، تعیین 

در واقع منظور از حد متناسب . دهد این مهم است که جمعیت از میزان رشد معین و مناسبی برخوردار باشد

جمعیت به دست آوردن میزان قطعی و معینی برای جمعیت نیست بلکه هدف تعیین بهترین آهنگ تغییرات 

 (.0532حسینی، )است تا تعادلی بین میزان افزایش جمعیت و افزایش امکانات اقتصادی پدید آیدجمعیت 

                                                           
4
- Winckelblech 
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 :نظریه انتقال جمعیت -7-7-9-7

نظریه انتقال جمعیت یکی از نخستین نظریه های ادبیات جمعیت شناسی محسوب می شود که در آن روند 

ه نخستین سال های قرن بیستم و به شکل گیری این نظریه ب. تحوالت جمعیت توضیح داده شده است

بعدها نظریه پردازانی چون . بر می گردد 0323در سال ( Landry)نظریه پردازی به نام لندری

 .این نظریه را تا اواسط قرن بیستم توسعه داده اند( Notetein)و نوتشتین( Thompson)تامسون

متمرکز است که 0352تا  0332فاصله سالهای این نظریه بر تعادلی تاریخی بین مرگ و میر و زاد و ولد در 

به . در آن این تعادل از نرخ رشد باال به نرخ رشد پایین در هر دو پدیده جمعیت شناختی تغییر یافته است

این معنی که از نرخ باالی مرگ و میر و زاد و ولد به نرخ پایین مرگ و میر و زاد و ولد گذر کرده ایم و 

 .بویژه کشورهای اروپایی مشهود است این گذر در بیشتر جوامع،

بطور کلی نظریه های انتقال جمعیت مباحثی را شامل می شود که در آنها روند تحوالت دو مولفه جمعیت 

شناختی مرگ و میر و زاد و ولد که هر دو از عوامل موثر بر تغییرات جمعیت شناختی هستند؛ در دوره های 

همانگونه که اشاره شد نقطه عزیمت این نظریه به رشد . شده استمختلف تاریخی مورد ارزیابی و مقایسه 

باالی مرگ و میز و زاد و ولد در قرن نوزدهم متمرکز است وضعیتی که در نیمه نخست قرن بیستم دگرگون 

نکته قابل تامل در این . شده و جای خود را به کاهش مرگ و میز و در عین حال افزایش باروری داده است

یداری این وضعیت با ورود به نیمه دوم قرن بیستم است، به عبارت دیگر در نیمه دوم قرن بین، عدم پا

بیستم با وضعیت متفاوت دیگری در فرایندهای تغییرات جمعیت شناختی مواجه هستیم به گونه ای که 

بین این همزمان با کاهش مرگ و میر، زاد و ولد نیز به شکل قابل توجهی کاهش می یابد و دوباره تعادلی 

 .دو پدیده جمعیت شناختی بوجود می آید

تبیین های ارائه شده برای این انتقال های جمعیتی اغلب بر یک مجموعه از تغییرات اقتصادی استوار است؛ 

تغییراتی که از یک برهه تاریخی نظیر قرن نوزدهم تا برهه تاریخی دیگر نظیر نیمه دوم قرن بیستم، ابعاد 

این تغییرات اگرچه با گذر از اقتصاد کشاورزی به صنعتی و سپس دوره . یردمتفاوتی به خود می گ

فراصنعتی مفهوم سازی شده اند اما در توضیح تغییرات بوجود آمده بویژه پایین آمدن نرخ باروری در کنار 

مقوله اقتصاد به تحوالت اجتماعی دیگری نظیر نوسازی اجتماعی، تحول جایگاه زنان و افزایش سطح 

 (.0531نظری، )الت دانشگاهی نیز تاکید شده استتحصی
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در ادبیات مربوط به نظریه انتقال، مراحل مختلفی برای توصیف تحوالت جمعیت از یکدیگر متمایز شده 

یکی از مهم ترین و شناخته شدترین مفهوم سازی ها از مراحل انتقال جمعیت،مدلی است که در آن . است

 :ز یکدیگر متمایز شده استمرحله ا 3روند انتقال جمعیت در 

در این مرحله کشاورزی اقتصاد . این مرحله، مرحله سکون و ثبات جمعیت نامیده شده است: مرحله اول

در این دوره میزان مرگ و . دوره ای که به دوره ماقبل مدرن یا همان دوره سنتی شهره است. غالب است

 .میر و زاد و ولد در حد باالی خود قرار دارد

اقتصاد کشاورزی بتدریج جای . این مرحله شروع بسط و توسعه جمعیت محسوب می شود: دوممرحله 

خود را به اقتصاد صنعتی می دهد عالوه بر این در این مرحله امکانات بهداشتی و پزشکی توسعه می یابند 

 .و در نتیجه آن میزان مرگ و میر کاهش می یابد در حالیکه نرخ زاد و ولد همچنان باالست

مرحله ای است که در آن سطح باروری پایین می آید در این مرحله جوامع به طور کامل وارد : رحله سومم

 .دوره صنعت شده اند و خانواده دیگر کارکرد اقتصادی ندارد این مرحله را مرحله پایان جمعیت نامیده اند

مرحله پایین بودن باروری در در این . این مرحله را مرحله سکون مجدد جمعیت نامیده اند: مرحله چهارم

 .بین طبقات اجتماعی باال مهم ترین رویداد جمعیت شناختی محسوب می شود

مرحله سقوط جمعیت که بدنبال سقوط خانواده هسته ای رخ می دهد، مرحله ای که در آن با : مرحله پنجم

در آن خواسته های فرد مرحله ای که . باال رفتن آمار طالق، شاهد ظهور خانواده های تک والدی هستیم

، 0530حسنی، )برجسته شده و بسیاری از ارزش های جمعی و الزامات ناشی از آنها دگرگون شده اند

 (.0533، امانی، 0532صادق ویشکایی، 

 توسعه و باروری -7-7-9-7-9

یکی از درونمایه های اصلی نظریه های انتقال جمعیت، تحوالت اجتماعی با محوریت توسعه اجتماعی 

غالب ترین شکل توسعه اجتماعی، گذر از یک جامعه سنتی مبتنی بر اقتصاد کشاورزی به یک جامعه . است

اشاره شد که در تداوم جریان توسعه بویژه با روی کار آمدن دولت رفاه بعد . مدرن با اقتصاد صنعتی است

د که جوامع غربی را به از جنگ جهانی دوم و انباشت سرمایه؛ رونق سطح رفاه اجتماعی به سطحی انجامی

درونمایه نظریه های انتقال . انتقال داد)( عصر جدیدی با عنوان عصر فراصنعتی شدن یا عصر خدمات
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جمعیت با رویکرد اقتصادی تمرکز بر تحوالت اقتصادی و نقش این تحوالت در تغییر رفتار باروری بویژه 

ارهای باروری با تاکید بر تحوالت اقصادی صرفا البته بایستی توجه داشت که تبیین رفت. در بین زنان است

به جمعیت شناسان محدود نبوده بلکه جامعه شناسانی چون گیدنز، فوکویاما و سایرین نیز به این موضوع 

 (.0532صادق ویشکایی، )توجه داشته اند

 رویکرد فرهنگی و اجتماعی به باروری -7-7-9-7-7

مهم ترین جنبه های باروری که بایستی در فهم و تبیین آن مورد همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد یکی از 

مباحث نظری و مفهوم سازی های متنوعی با تاکید بر ابعاد . توجه قرار داد، جنبه اجتماعی باروری است

اجتماعی باروری انجام گرفته است که در آنها باروری با تاکید بر اهمیت اجتماعی و فرهنگی اش بررسی 

 .این بخش به اختصار این مفهوم سازی ها گزارش می شوددر . شده است

به این معنی که . پایگاه اجتماعی خانواده یکی از عوامل موثر بر سطح باروری در خانواده محسوب می شود

اگر . باروری در خانواده بر مبنای ارتقا ء و یا تحرک عمودی جایگاه خانواده در جامعه تعیین می شود

یگاه خانواده شود در این حالت افراد رغبتی به باروری از خود نشان نمی دهند اما باروری موجب افول جا

اگر خانواده احساس کند که باروری و تولد کودکان موجب بهبود وضعیت خانواده می شود در این حالت 

 .نسبت به فرزند آوری رغبت نشان خواهد داد

یگری نیز در مطالعه رفتار باروری در بین افراد حائز توجه به پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده از جهات د

به این معنی که موقعیت اجتماعی افراد در جامعه نقش موثری در نگرش های افراد ایفا می . اهمیت است

برای مثال اگر بخواهیم یک . کند و از این طریق می تواند موجب تغییر رفتار باروری در بین آنان باشد

ظیر کنترل باروری را در یک جامعه اجرا کنیم بایستی توجه داشته باشیم که سیاست جمعیتی مشخصی ن

موفقیت اجرا در گرو میزان شناخت و آگاهی افراد از موضوعاتی چون تنظیم خانواده، وسایل پیشگیری از 

 اما چه چیزی تعیین کننده این آگاهی و در مجموع نگرش افراد به. بارداری و نحوه استفاده از آنها است

مساله جمعیت به مثابه یک مساله اجتماعی است؟ یکی از مهم ترین پاسخ ها، طبقه اجتماعی و یا پایگاه 

این طبقه اجتماعی است که به نگرش افراد و به ویژه شناخت آنان از . اجتماعی و اقتصادی افراد است

ت که نگرش افرادی برای نمونه شواهد تجربی نشان داده اس. موضوعات و مسائل اجتماعی شکل می دهد
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که به طبقات باالی جامعه تعلق دارند نسبت به پیشگیری از بارداری مثبت است و در مقابل افراد ساکن در 

 .روستاها و یا طبقات پایین جامعه نسبت به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری دید منفی تری دارند

اجتماعی خانواده در مطالعه باروری این است که در این  نکته قابل تامل در توجه به مقوله پایگاه اقتصادی و

مقوله دو عامل اقتصاد و اجتماع با یکدیگر تلفیق شده اند به عبارت دیگر زمانیکه از طبقه اجتماعی صحبت 

 .می کنیم بر یک مجموعه از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید داریم

ی را در نظریه جریان ثروت، توضیح داده است؛ او استدالل می کالدول تلفیق مولفه های فرهنگی و اقتصاد

کند که برای درک انتقال، ماهیت و کاهش باروری باید به ماهیت جوامع متمرکز شویم در این تمرکز 

گروه اول را جوامع سنتی نامیده که در آنها : کالدول دو گروه از جوامع را از یکدیگر متمایز کرده است

بر همین اساس فرزند آوری و داشتن .  بوده و نگرش افراد به فرزندان نیز اقتصادی استمیزان باروری باال

کالدول گروه دوم را جوامع مدرن می نامند و در توصیف نگرش . فرزند زیاد، یک ارزش محسوب می شود

نترل شده افراد به فرزند آوری اظهار می دارد که در این گروه نگرش به فرزند آوری منفی بوده، باروری ک

است و به لحاظ اقتصادی نیز فرزندان دارای هزینه اقتصادی بوده و در نتیجه بر کاهش باروری تاکید می 

نکته اصلی نظریه کالدول بر این مهم استوار است که کالدول هر دو گروه را افراد عاقلی توصیف می . شود

عقالنیت نهفته در این مدیریت به باور . ندکند که بر مبنای اقتضائات جامعه خود، باروری را مدیریت می کن

کالدول ریشه در جریان ثروت دارد، جریانی که در دو گروه مورد بحث کامال متفاوت است به این ترتیب 

که در جامعه سنتی جریان ثروت از سمت فرزندان به سوی والدین است در نتیجه حیات خانواده به 

بر فرزندآوری تاکید داشته باشند اما در جوامع مدرن، جهت  فرزندان وابسته است و طبیعی است که آنان

ثروت برعکس شده و از والدین به سمت فرزندان جریان می یابد و نتیجه این می شود که والدین تالش 

نظری، به نقل از کالدول، )می کنند با کنترل باروری و محدود کردن فرزندان با مشکل کمبود مواجه نشوند

0531.) 

. فرهنگی و ارزش های حاکم بر یک جامعه نقش تعیین کننده ای در رفتار باروری زنان دارد پیشنه های

هرچه این ارزشها عمیق تر باشد در مقابل فرایندهای جهانی شدن و نوگرایی مقاومت بیشتری از خود نشان 

در این . ار دهندمی دهد و در نتیجه اجازه نمی دهد تا ارزش های نوین رفتارهای باروری را تحت تاثیر قر

آموزه ها بر فرزند آوری بیشتر تاکید می شود بر همین اساس می توان استدالل کرد که میزان پایداری ارزش 
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های دینی و فرهنگی در مقابل فرایندهای جهانی شدن و نیز میزان پایبندی افراد به این ارزش ها بر باروری 

 (.0223جئورجیاس،)موثر است

وان مراقبان دوران سالخوردگی، مفهوم سازی دیگری است که بر مبنای یک تبیین کارکرد فرزندان به عن

کارکردی، رغبت و یا عدم رغبت به فرزند آوری را به نقش حمایتگر فرزندان در دوران پیری نسبت می 

با بر این اساس، نیاز به مراقبت و حمایت در ایام پیری است که افراد را به فرزند آوری سوق می دهد . دهد

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر کاهش باروری در . این امید که در آینده فرزندان عصای دست آنان شوند

نیمه دوم قرن بیستم و بویژه در جوامعی که دولت رفاه در انها توسعه یافته بود به این مهم مربوط می شد 

و بهره مندی از خدمات بیمه افراد که به واسطه توسعه نهادهای حمایتی از یک سو و توانمندی های مالی 

دیگر به حمایت فرزندان خود در ایام پیری نیازمند نیستند و در نتیجه عمال رغبتی نیز به داشتن فرزند از 

 (.0533باالخانی، )خود نشان نمی دهند

 نظریه یادگیری -7-7-9-9

یح نحوه یادگیری رفتار از بندورا در توض. بر مبنای نظریه یادگیری، رفتاری آدمی محصول یادگیری است

در جریان مشاهده، فرد رفتار . سوی افراد استدالل می کند که یادگیری از طریق مشاهده اتفاق می افتد

این درونی سازی مبنای . دیگران را به مثابه الگوی مشخصی از کنش انتخاب کرده و درونی می سازد

مشاهده می کنیم محصول درونی کردن و یا مدل  رفتارهای آتی فرد می شود یعنی رفتارهایی که ما اکنون

بر این اساس بندورا استدالل می کند که یادگیری نیازی به تقویت ندارد . سازی از رفتار دیگران بوده است

تقویت کننده ها به مثابه پاداش مهم . عامل مهم در یادگیری مجاورت و نزدیکی با مدل معینی از رفتار است

 (.0532کریمی، )ین است که مدل درونی شده را تبدیل به عملکرد می سازدترین نقشی که دارند ا

بر مبنای نظریه یادگیری می توان استدالل کرد که رفتار باروری و نگرش به فرزند آوری، محصول یادگیری 

در زمینه مشخصی از کنش اجتماعی . این یادگیری محصول روابط اجتماعی افراد در محیط است. است

اد با مشاهده دیگران، رفتارهای آنان را مدل سازی می کنند، دیگرانی که می تواند شامل دوستان است که افر

 (.  0531نظری، )و آشنایان نزدیک تا شخصیت های خاصی از ورزشکاران یا هنرمندان باشد

 نظریه های گذر جمعیتی -7-7-9-1

 موج اول گذر جمعیت شناختی: 
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ر جمعیت شناختی به لحاظ تاریخی ریشه در ظهور مدرنیته دارد؛ می توان استدالل کرد که موج اول گذ

شروع این موج در بسیاری از جوامع صنعتی غرب به اواخر قرن نوزدهم بر می گردد؛ مهم ترین ویژگی این 

موج، ظهور تعادلی بین میزان مرگ و میر و میزان باروری بوده است، به این ترتیب که میزان زاد و ولد و 

کاهش یافته و تعادلی بین این دو ایجاد می شود؛ این تعادل مبتنی بر کاهش را می توان به نوعی مرگ و میر 

معکوس شدن وضعیت تغییرات جمعیت شناختی توصیف کرد به این معنی که در جامعه پیشا مدرن و یا 

میر به  سنتی قرن های هفدهم و هجدهم، تعادل موجود در رشد جمعیت ریشه در باال بودن میزان مرگ و

دالیل مختلفی چون بیماری و جنگ و باال بودن میزان زاد و ولد در راستای جایگزین کردن کاستی های 

به این ترتیب مالحظه می کنیم که در دوره پیشامدرن هم باروری و هم مرگ . مربوط به مرگ و میر باال بود

تعادل نگه دارد، جمعیت شناسان و میر در سطح باالیی قرار داشته است تا وضعیت جمعیت را در حالت 

نامیده اند، اما در اواخر قرن نوزدهم با توجه به توسعه شرایط بهداشتی و نیز « تعادل طبیعی»این تعادل را 

موفقیت های حاصل شده در علوم طبیعی بویژه پزشکی، آمار مرگ و میر کاهش می یابد؛ در ابتدا میزان 

که جمعیت در کشورهای مدرن و صنعتی شده شمال غرب اروپا  باروری همچنان باال بوده است بگونه ای

افزایش می یابد، اما بتدریج، با کاهش نگرانی های مربوط به کاهش جمعیت به واسطه مرگ و میر و شکل 

گیری جهت گیری های عقالنی، مبنی بر تامین رفاه بیشتر در گرو فرزند کمتر، میزان باروری کاهش مب 

اهش، از رشد جمعیت کاسته شده و تعادل قبلی دوباره بین میزان باروری و مرگ و یابد؛ در جریان این ک

« تعادل ارادی»میر تعادل ایجاد می شود، تعادلی که جمعیت شناسان با توجه به عوامل موثر بر آن، آنرا 

ل همچنین برای توصیف تغییرات جمعیت شناختی این دوره تاریخی از اصطالحاتی چون تعاد. نامیده اند

گذار »قدیم و تعادل جدید نیز استفاده می شود و در مجموع حرک از تعادل قدیم به تعادل جدید را 

 (.0530حسینی، )می نامند« جمعیت شناختی

آغاز شده است؛  « وارون تامپسون»اندیشه ورزی پیرامون مساله گذر جمعیت شناختی، نخستین بار با 

در مناطق مختلف اروپا و آمریکا، این روند را از نیمه دوم قرن  تامپسون  با تمر کز بر روند تغیرات جمعیت

به شکل ظهور تعادلی توصیف کرده است که این تعادل محصول کاهش مرگ و میر و  0302نوزدهم تا دهه 

 .بدنبال آن کاهش باروری است که نتیجه آن بوجود آمدن نوعی ثبات در تغییرات جمعیتی است

ریه پردازان مهم نظریه گذر جمعیت شناختی محسوب می شود، نوتشتاین سه فرانک نوتشتاین از دیگر نظ

مرحله کاهش : مرحله را در دوره گذار جمعیتی از یکدیگر متمایز کرده است، این سه مرحله عبارتند از
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نوتشتاین استدالل می کند که در جریان گذر جمعیت شناختی که . آغازین، رشد انتقالی و پتانسیل رشد باال

ها با طرح موج دوم گذر جمعیت شناختی از آن به عنوان موج اول یاد شد؛ سه نوع تغییر جمعیتی را می بعد

توان از یکدیگر متمایز کرد؛ در مرحله اول، رشد و یا افزایش جمعیت به پایین ترین حد ممکن می رسد که 

شد جمعیت افزایش می یابد به او این مرحله را مرحله کاهش آغازین نامیده است، در مرحله رشد انتقالی، ر

این نحو که میزان مرگ و میر پایین می آید اما روند باروری همچنان باالست و یا با سرعت کمتری در حال 

کاهش است؛ در مرحله نهائی انتقال جمعیت، رشد طبیعی جمعیت به دلیل کاهش مرگ و میر شتاب می 

 .گیرد و پتانسیل رشد باال را فراهم می سازد

رین تبیین ارائه شده برای این مرحله، بویژه در  نظریه نوتشتاین، عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی مهم ت

است؛ به این معنی که مجموعه ای از فرایندهای توسعه اجتماعی در این گذر جمعیت شناختی دخالت 

ر جمعیت شناختی توسعه صنعتی و نیز افزایش شهرنشینی دو عامل موثر بر گذ(. 0532سید میرزائی،.)دارند

محسوب می شود، بر همین اساس، نوتشتاین استدالل می کند که با گرایش ملت های مختلف جهان به 

توسعه اقتصادی بویژه با درونمایه مدرنیزاسیون، ویژگی های جمعتی مناطق مختلف جهان نیز دستخوش 

باروری انتقال می یابد به این دگرگونی شده و از رشد باالی مرگ و میر و باروری به کاهش مرگ و میر و 

 .معنی مرحله گذر جمعیت شناختی را پدیده ای جهانی توصیف می کند

شواهد آماری موجود از مناطق مختلف جهان، نشان می دهد که بیشتر کشورهای در حال توسعه این مرحله 

ستی در مقایسه با را تجربه کرده اند؛ اگرچه گفته می شود که بررسی مرحله اول گذر جمعیت شناختی بای

کشورهای صنعتی و توسعه یافته اروپایی با احتیاط همراه باشد اما شواهد موجود نشان می دهد که این 

پروسه در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، در زمان کمتری تحقق یافته است؛ 

که شکل گیری این موج فرایندی زمان بر بوده  این امر خود ریشه در تحوالت خود اروپا دارد به این معنی

است اما کشورهای در حال توسعه با توجه به تجربه کشورهای اروپایی، در زمان اندکی به کاهش نرخ مرگ 

با وجود این نباید از این مهم غفلت کرد که مراحل گذار جمعیت شناختی به دالیل . و میر دست یافته اند

 .اریخی مراحل مختلفی را در مناطق مختلف دنیا طی می کندمختلف اقتصادی، اجتماعی و ت
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 موج دوم گذر جمعیت شناختی 

توسط لستهاق  0332نظریه موج دوم گذر جمعیت شناختی نتیجه مجموعه پژوهش هایی است که در دهه 

نقطه و ون دی کا در ایاالت متحده آمریکا و برخی از کشورهای موسوم به اسکاندیناوی انجام گرفته است؛ 

عزیمت توجه به این تغییرات و متمایز کردن آن از موج نخست، کاهش باروری به زیر سطح جایگزینی 

جمعیت بود، این کاهش نشان می داد که تعادل جمعیت به هم خورده است از سوی دیگر از اواسط دهه 

ین کنند در بحث خانواده دستخوش مجموعه تغییرات ساختاری و کارکردی می شود که این نهاد تعی 0332

آمار طالق در ایاالت  0332جمعیت را با چالش های جدی مواجه می سازد؛ به این ترتیب که از اواخر دهه 

متحده آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی به شکل قابل توجهی افزایش می یابد، همزمان با افزایش آمار 

ابد و روابط جنسی خارج از قواعد ازدواج، طالق، از رغبت به ازدواج کاسته شده، سن ازدواج افزایش می ی

 .در شمالغرب اروپا و آمریکا به شکل قابل توجهی افزایش می یابد

لستهاق و همکارانش در بررسی روند تغییرات جمعیت شناختی موسوم به موج دوم گذر جمعیت شناختی،  

ختم می  0332و به اواخر دهه  آغاز شده 0333مرحله اول که از : سه مرحله را از یکدیگر متمایز کرده اند

شود مرحله است که در آن زمینه های اقتصادی و اجتماعی افزایش طالق، نظیر شکل گیری دولت رفاه و 

افزایش سطح رونق اجتماعی برای زنان فراهم می شود؛ در این مرحله همچنین روند رشد جمعیت متوقف 

ته است که در نتیجه آن میزان باروری به شکل قابل شده و وسایل مربوط به پیشگیری از بارداری توسعه یاف

 (. 0202لستهاق،)توجهی در شمال غرب اروپا کاهش می یابد

مربوط می شود، در این مرحله، پدیده هم بالینی به شکل قابل  0333تا  0333مرحله دوم، به فاصله سالهای 

ویژگی های این مرحله افزایش تولد توجهی افزایش یافته و نرخ ازدواج به شدت کاهش می یابد، از دیگر 

کودکان نامشروع در ایاالت متحده آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته اروپائی نظیر سوئد، دانمارک و 

 .بلژیک است

به بعد مربوط می شود، در این  0332مرحله سوم موج دوم گذر جمعیت شناختی به سالهای اواخر دهه 

از شتاب مرحله نخست فاصله می گیرد، هم بالینی به شکل گسترده ای مرحله با افول ازدواج، نرخ طالق 

 (. 0202همان،)سال رسیده است 52رواج یافته و میانگین سن ازدواج نیز به باالی 
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ون دی کا، تغییرات جمعیت شناختی موج دوم گذر جمعیت شناختی را با تاکید بر دگرگونی خانواده هسته 

ست؛ به این ترتیب که در موج  اول گذر جمعیت شناختی، خانواده هسته ای و فردی شدن آن توضیح داده ا

ای از جایگاه مهم و تعین بخشی در جامعه برخوردار بوده است اما در نیمه دوم قرن بیستم، خانواده -

اهمیت و جایگاه خود را به مثابه یک نهاد اجتماعی از دست می دهد، ازدواج و تشکیل خانواده با هم بالینی 

گزین می شود که در مقایسه با ازدواج رسمی به باروری کمتری منجر می شود، ازدواج های رسمی هم جای

در سنین باالتر انجام می گیرد و به این ترتیب با افزایش سن ازدواج میزان باروری بویژه برای زنان کاهش 

شوهری فروپاشیده و خانواده  می یابد؛ عالوه بر این با افزایش آمار طالق، ساختار خانواده هسته ای زن و

 (.0220کا،. ون دی)های تک والدی افزایش می یابد که عمال نقش موثری در تعادل جمعیتی ایفا نمی کنند

اگر موج اول گذر جمعیت شناختی تحت تاثیر توسعه اجتماعی و اقتصادی و با تاکید بر مجموعه ای از 

ش بر این باورند که ماهیت تغییرات جمعیت جهت گیری های اقتصادی تبیین شد، لستهاق و همکارن

شناختی این دوره از دوره نخست متفاوت است به این معنی که تغییرات جمعیت شناختی مشاهده شده در 

عرصه خانواده، ماهیت ارزشی دارد و بیش از آنکه ریشه در نیازهای اقتصادی و مادی داشته باشد بر 

بر خواسته های فردی، خودمختاری و ابراز وجود تاکید شده  ارزشهای فرامادی داللت دارد که در آنها

به این ترتیب لستهاق و همکارانش استدالل می کنند که ریشه ظهور موج دوم گذر (. 0202لستهاق،)است

جمعیت شناختی را بایستی در سست شدن رابطه بین فرد و جامعه در راستای آزادی بیشتر افراد جستجو 

ه در تحوالت سطوح باالتر اجتماعی دارد که در آن اقتصاد مبتنی بر تولید جای کرد، این آزادی خود ریش

نتیجه رهایی افراد از الزام ها و قید و بند نهادهای . خود را به اقتصاد مبتنی بر دانش و خدمات می دهد

رایی اجتماعی، موجب افزایش استقالل فردی، افزایش مدارای جنسی، تساهل اجتماعی و در نهایت به فردگ

منجر می شود؛ به باور لستهاق این فردگرایی در عرصه خانواده با افزایش آمار طالق، هم بالینی، افزایش 

سن ازدواج و کاهش باروری و دگرگونی الگوهای فرزند آوری نظیر افزایش تولد کودکان نامشروع، بی 

 .شده است فرزندی، تعویق فرزند آوری به ظهور موج دوم تغییرات جمعیت شناختی منجر

و ون دی ( 0202)همانند موج اول گذر جمعیت شناختی، موج دوم نیز ماهیت جهانی دارد؛ لستهاق

بر ماهیت جهانی این تغییرات تاکید دارند، لستهاق با تمرکز بر یافته های مربوط به پژوهش ( 0220)کا

ظهور ارزشهای فرامادی به  جهانی ارزشها، استدالل می کند که بر پایه این یافته ها، دگرگونی ارزشی و

واسطه فرایندهای جهانی شدن، در جوامع شرق آسیا نیز ظهور کرده و به تغییرات جمعیت شناسی موج 
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دومی در این کشورها دامن زده است، بگونه ای که در کشورهایی چون کره جنوبی و ژاپن شاهد افزایش 

 .ستیمآمار طالق، افزایش سن ازدواج و ظهور گسترده هم بالینی ه

 تحوالت جمعیت و سیاست های جمعیتی در ایران -7-7-1

یکی از ملموس ترین . جامعه ایران به لحاظ تغییرات جمعیت، تحوالت قابل تاملی را تجربه کرده است

مهم ترین و رایج ترین تغییرات جمعیت شناختی خانواده در ایران کاهش قابل توجه نرخ باروری است؛ 

، این شاخص داللت بر تعداد فرزندانی می باشد، شاخص باروری کل زنان شاخص برای توصیف باروری

شاخص باروری کل زنان . به دنیا می آورد زمانی معین که امکان باروری دارد،دارد که یک زن در یک بازه 

، در جدول  0535تا سال  0513از سال  ،باتوجه به گزارش های مربوط به سرشماری نفوس و مسکن کشور

 .گزارش شده است( 0-0)شماره

 9919تا  9991توصیف شاخص های مربوط به باروری در کشور از سال : -9-7 جدول

نرخ باروری  سال

 کل زنان

نرخ رشد 

 جمعیت

درصد خانوار  بعد خانوار

 تک نفره

درصد خانواده 

 دو نفره

9991 * * 20/1 1/1 7/97 

9911 2 99/9 1/1 1/1 0/99 

9911 0.1 2/7 1 0/1 1/99 

9901 2 1/9 9/1 1/1 1/92 

9921 1/7 1/9 5/1 1/1 9/99 

9951 9/7 0/9 1 7/1 1/91 

9912 2/9 9/9 1/9 9/2 1/95 

9919 2/9 7/9 1/9 * * 

 

تحلیل  .را نشان می دهد 0535تا سال  0513روند تغییرات نرخ باروری کل زنان از سال (0-0)شکل شماره 

دار نشان می دهد که شیب نمودار منفی بوده و در طول دوره روند تغییرات نرخ باروری کشور در این نمو

 R2؛  مقدار درصد کاهش داشته است 03/0ی مختلف سرشماری، نرخ باروری کل، به ازای هر دوره ها

در این نمودار نشان می دهد که مدل مربوط به روند تغییرات نرخ باروری، از برازش  (35/2)گزارش شده

 .(0533االخانی،ب)قبل قبولی برخوردار است
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 (محقق: منبع)9912تا  9911روند تغییرات نرخ باروری کل کشور از سال : 7-7شکل 

 

شاخص دیگری است که می توان بر اساس آن وضعیت باروری در یک جامعه را  ،نرخ رشد جمعیت

 5/0به  0533در سال  3/5رکز آمار ایران، نرخ رشد جمعیت کشور از گزارش های مبررسی کرد، با توجه به 

؛ که در مقایسه با شاخص (0532-0533-0533-0533مرکز آمار ایران،)کاهش یافته است 0532در سال 

، رقم بسیار اندکی محسوب می شود؛ در توضیح روند تغییرات شاخص های 0/0جایگزینی جمعیت یعنی 

ن برنامه های توسعه وری کل زنان و نرخ رشد جمعیت بایستی اشاره کرد که پیش از انقالب و در جریاربا

افزایش می  یبا کاهش نرخ مرگ و میر کودکان، جمعیت کشور به شکل قابل توجه ؛0512دهه  اجتماعی

این سیاست  اتخاذ سیاست های کنترل جمعیت از سوی دولت شد؛ موجب ؛ افزایش ناگهانی جمعیتیابد

کاهش یابد؛ در جریان انقالب  0513در مقایسه با سال  0533موجب شد تا نرخ باروری کل زنان در سال 

سیاست های کنترل جمعیت فراموش شد و با توجه به ماهیت اسالمی تغییرات در این دوره، نرخ باروری 

افزایش یافت و این دهه را به دهه انفجار جمعیت در ایران تبدیل  0532زنان به شکل چشمگیری در دهه 

دی در راستای توسعه و بازسازی ویرانه های جنگ، کرد؛ با اتمام جنگ و شروع مجدد برنامه ریزی اقتصا

سیاست های کنترل جمعیت به شکل جدی تری از سر گرفته شد و این امر موجب گردید تا در کمتر از 

 3باشیم بطوریکه نرخ باروری زنان از  0533یک دهه، شاهد کاهش قابل توجه نرخ باروری زنان در سال 

کاهش می یابد؛ این روند نزولی بویژه با تاکید بر نرخ  0533ال کودک در س 3/0به  0533کودک در سال 

در  0/0و  0532در سال  5/0رشد جمعیت تا به امروز تداوم داشته و با رسیدن نرخ رشد جمعیت کشور به 

 .، به نگرانی های جدی تری در خصوص روند جایگزینی جمعیت در ایران دامن زده است0535سال 
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، (0-1)م کاهش نرخ باروری کل زنان، کاهش بعد خانواده است، در جدول شمارهیکی دیگر از پیامدها مه

سال گذشته توصیف شده است، با توجه به داده های این جدول،  32وضعیت کاهش بعد خانواده ایرانی در 

عالوه بر کاهش بعد خانواده در ایران، با  .بتدریج شاهد کاهش قابل توجه بعد خانواده در کشور هستیم

؛ می توان استدالل کرد که درصد خانواده های تک سرپرست و نیز خانواده فوق ه به داده های جدولتوج

 . های دو نفره، افزایش قابل توجهی داشته است

کاهش باروری به عنوان یکی از ملموس ترین تغییرات جمعیت شناختی خانواده ایرانی از جهات دیگری 

برای  هاقین در نخستین تولد، یکی از مولفه هایی است که لستنیز قابل بررسی است؛ باال بودن سن زوج

، روند تغییرات مربوط به (0202،هاقلست)توصیف موج دوم گذر جمعیت شناختی بر آن تاکید کرده است

، سن والدین در اولین تولد 0532تا  0533سن زوجین در نخستین تولد نشان می دهد که در فاصله سالهای 

 (.0532؛0533مرکز آمار ایران،)اشته استافزایش قابل توجهی د

از دیگر نکات مهم مربوط به کاهش نرخ باروری که در مطالعات جمعیت شناختی، مورد توجه نظریه 

پردازان موج دوم گذر جمعیت شناختی نظیر لستهاق بوده است؛ افزایش سن زوجین، افزایش فاصله زمانی 

یافته ؛ (0202لستهاق،)ه زمانی تولد فرزند اول و دوم استبین ازدواج و تولد اولین کودک و افزایش فاصل

، 32ی موجود نشان می دهد که فاصله تولد اولین فرزند از زمان ازدواج در دهه هفتاد در مقایسه با دهه اه

درصدی تولد اولین کودک در نخستین سال زندگی مشترک،  01افزایش داشته است، به این ترتیب که نرخ 

همین آمارها نشان می دهد که تولد اولین کودک در دومین . رسیده است 32رصد در دهه د 3به  32در دهه 

(. 0530رازقی نصرآبادی و همکاران،)افته استکاهش ی 32درصد در دهه 03به  32دهه  درصد 53سال از 

شده  سال محاسبه 3/0، که میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و تولد نخستین فرزند، 32در مقایسه با دهه 

عالوه براین میانگین فاصله (. 0533وزارت بهداشت و درمان،)رسیده است 3/5این رقم به  32است، در دهه 

سال گزارش شده است، این امر در کنار افزایش سن ازدواج  3زمانی بین تولد اولین و دومین کودک نیز 

یافته های مربوط ی به صفر برسد؛ بویژه در بین زنان، موجب شده تا قابلیت باروری آنان کاهش یافته و حت

درصد از  3/13به تحقیق میدانی خلج آبادی و همکارانش در سطح شهر تهران نشان داده است که بیش از 

، عالوه بر موارد (0530خلج آبادی،)زوج های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، بر تک فرزندی تاکید دارند

درصد از زوج های ایرانی فاقد فرزند  55ی ذیربط بیش از فوق، امروزه با توجه به گزارش سازمان ها
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وزارت بهداشت و  )درصد آنان عمال عنوان کرده اند که نمی خواهند بچه دار شوند 03هستند و در این بین 

 (.0535درمان،

شواهد فوق نشان می دهد که روند تغییرات جمعیت در ایران در راستای کاهش نرخ رشد جمعیت و پایین 

بخشی از این تغییرات نتیجه مستقیم اعمال . رخ باروری از سطح جایگزینی جمعیت پیش می رودبودن ن

تدونی سیاست های جمعیتی و اجرای دقیق آن در روند . سیاست های جمعیتی مدون در کشور است

دوره نخست مربوط به سیاست های جمعیتی . تحوالت جمعیتی ایران به دو دوره متفاوت مربوط می شود

است که در آن سیاست هایی جهت کاهش باروری و کنترل جمعیت  0532از انقالب و اوایل دهه  قبل

اعمال شد، سیاست هایی که تاثیر مثبت آنها بر کاهش نرخ باروری و نرخ رشد جمعیت در سرشماری سال 

قف شد در با وقوع انقالب و بدنبال آن جنگ در کشور، اجرای این سیاست ها متو. کامال ملموس بود 0533

مقابل فضای حاکم بر جامعه در مسیری تغییر کرد که در آن حکومت و دولت انقالبی بر مبنای آموزه های 

سیاست ها این دوره اگرچه شکل مدونی نداشت اما . دینی بر لزوم باروری و افزایش جمعیت تاکید داشت

و  0532تن رشد جمعیت در دهه درونمایه آن مشوق باروری بود نتیجه این امر را می توان در اوج گرف

 .افزایش باروری در این دوره دانست که به نظر می رسد دیگر در تاریخ جمعیت ایران تکرار نخواهد شد

 0533سومین سیاست گذاری جمعیتی و البته دومین سیاست گذاری جمعیتی مدون در کشور به سال 

مروبط می شود دوره ای که در آن بعد اتمام جنگ، اولین برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی بعد از 

روشن و  در این برنامه ریزی سیاست گذاری مشخص جمعیتی لحاظ شده بود که هدف. انقالب تدوین شد

به همین منظور به شکل جدی تدابیر روشنی اتخاذ . ملموس آن کاهش نرخ باروری و کنترل جمعیت بود

خودش را  0533شد، نتیجه این سیاست ها نیز در اندک زمانی با کاهش ملموس نرخ باروری در سرشماری 

و افول نرخ باروری به  0532و بدنبال آن تا سال  0533تداوم روند کاهشی تا سرشماری سال . نشان داد

سطح زیر جایگزینی جمعیت، به نگرانی های عمده ای در نسبت به پیامدهای کاهش نرخ باروری در آینده 

این نگرانی ها اغلب در بین جمعیت شناسان و سیاسیون شکل گرفت و بتدریج . جمعیت ایران دامن زد

فی سیاست های پیشگیری از افزایش شاهد یک مجموعه جهت گیری هایی در کشور شدیم که در آن با ن

به شکل ملموسی در برنامه . جمعیت بویژه باروری بر لزوم افزایش جمعیت و تشویق باروری مواجه شدیم

سیاست . های تلویزیونی تک فرزند نکوهش شد و دولت سیاست هایی را برای افزایش باروری اتخاذ کرد

که صاحب فرزند می شدند پاداش می گرفتند و یا حذف هایی نظیر طرح آتیه مهر که در آن خانواده هایی 
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طرحی با عنوان طرح جامع  0530در کنار این اقدامات، در سال . محدودیت بیمه برای فرزند سوم خانواده

حمایت از جمیت و تعالی خانواده از سوی نمایندگان وقت مجلس تهیه شد که به شکل ملموسی در 

در همان سالها  0530تا  0532اقدامات دولت وقت در سال های . دراستای افزایش جمعیت تدوین شده بو

متوقف شد و طرح مجلس نیز تا به امروز تصویب و اجرایی نشده است بر این اساس می توان استدالل کرد 

سال گذشته که مساله کاهش باروری به یک مساله قابل تامل در بین پژوهشگران حوزه علوم  3که در 

عیت شناسی تبدیل شده است عمال سیاست جمعیتی مدونی در کشور اجرا نشده اجتماعی  وبویژه جم

برغم فقدان سیاست جمعیتی مشخص و مدون مساله کاهش نرخ رشد جمعیت و پایین بودن باروری . است

در چند سال اخیر به شکل ملموسی در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی مورد توجه قرار 

بزرگان سیاسی کشور بر لزوم تغییر روند کاهشی جمعیت، ساخت برنامه های تلویزیونی  تاکید. گرفته است

و حتی باز شدن پای این مساله به عرصه سینما و اجرای طرح های پژوهشی گسترده در سطوح مختلف 

دانشگاهی و دیگر سازمان های مرتبط با این مساله بیانگر این واقعیت است که در حال حاضر نوعی 

جمعیتی غیر مدونی در جامعه ایران شکل گرفته است که در راستای تغییر وضعیت موجود  سیاست

 .تحوالت جمعیتی یعنی توقف روند کاهشی نرخ باروری در حال اجرا است

نکته قابل تاملی که در خصوص موفقیت سیاست های جمعیتی بویژه در شکل مدون آن در دو دوره قبل از 

ی به آن توجه کرد این است که این سیاست ها در یک زمینه سیاسی، اجتماعی انقالب و بعد از جنگ بایست

و اقتصادی متفاوتی اجرا شده اند و به نظر می رسد موفقیت این سیاست ها بی ارتباط با تحوالت ارزشی و 

اجتماعی دو دوره که در آنها جهت گیری های اقتصادی،مادی گرایانه و نیز فردگرایی در جامعه برجسته 

 (.0533باالخانی،)ده، نبوده استش

 چارچوب نظری تحقیق -7-7-9

موضوع تحقیق حاضر بررسی میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی در بین داوطلبین ازدواج و نگرش آنان 

بر مبنای ادبیات تجربی و نظری تحقیق سیاست های جمعیتی را می . به فرزند آوری در استان اردبیل است

عنوان سیاست جمعیتی به مجموعه تدابیر، اندیشه ها و جهت گیری :  ریف کرد کهتوان به این شکل تع

هایی اطالق می شود که به شکل آگاهانه و هدفمند در راستای مدیریت روند تغییرات جمعیت اتخاذ می 

این جهت گیری ها ممکن است بسته به شرایط جامعه و اقتضائات آن اشکال و سمت و سوی . شود

د بگیرد؛ مهم ترین صورت سیاست های جمعیتی آن مجموعه سیاست هایی هستند که به متفاوتی به خو
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شکل مدون از سوی دولت به اجرا گذاشته می شوند و هدف اصلی اجرای آنها نیز کاهش و یا افزایش 

 . جمعیت است

یران تحت مرور ادبیات نظری و تجربی تحقیق نشان داد که روند روند تغییرات جمعیت شناختی در جامعه ا

تاثیر سیاست های جمعیتی مدون و غیر مدون دستخوش تغییر و دگرگونی شده و در حال حاضر روند این 

تغییرات در راستای سیاست های جمعیتی دهه هفتاد شمسی، روند کاهشی است به گونه ای که نرخ 

موجب شکل گیری چنین روندی . باروری کل در جامعه ایرانی رقمی کمتر از نرخ جایگزینی جمعیت است

یک مجموعه از نگرانی ها، دغدغه ها، پژوهش ها و اندیشه ورزی ها پیرامون تحوالت جمعیت در ایران 

به مثابه یک مجموعه از سیاست های جمعیتی چه به شکل اقدامات  0532شده است که از اواخر دهه 

امروز در جامعه ایران جریان  رسمی از سوی دولت هر چند ناقص و چه به مثابه فعالیت های فرهنگی تا به

جریانی که مهم ترین هدف آن افزایش نرخ باروری در ایران بوده است اما برغم اینکه در راستای . داشته اند

این سیاست ها شتاب روند کاهشی نرخ باروری متوقف شده اما نرخ باروری در ایران همچنان از سطح 

دیگر در خصوص سیاست های جمعیتی، فقدان صورت  نکته قابل تامل. جایگزین جمعیت پایین تر است

مدون این سیاست ها در ایران است که موجب شده عمال بررسی آن دشوار و پیامدهای ناشی از جهت 

 .گیری های جمعیت شناختی نیز متناقض و غیر قابل مدیریت شود

اد از سیاست های در تحقیق حاضر با توجه به فقدان سیاست های مدون، در بررسی میزان آگاهی افر

جمعیتی، بر جنبه ای از مساله متمرکز شدیم که نشان دهد آیا با توجه به جهت گیری های علمی، سیاسی و 

فرهنگی موجود نسبت به افزایش نرخ باروری و یا مساله جمعیت در ایران شکل گرفته آیا موضع پایین 

به . ژه زوج های جوان تبدیل شده استبودن نرخ باروری به یک مساله اجتماعی در بین افراد و و بوی

عبارت دیگر در این تحقیق به عنوان یکی از اهداف اصلی تحقیق می خواهیم بدانیم آیا چنین برساختی در 

 نگرش مردم وجود دارد یا خیر؟

ادبیات تحقیق نشان داد که باروری مقوله ای زیستی و اجتماعی است که به مثابه یک امر عینی و طبیعی 

. و مختصات معینی دارد و می توان آنرا بر همین اساس بررسی و تغییرات آن را توضیح دادجایگاه 

توضیحاتی که استدالل می کند که باروری به مثابه یک رفتار تابعی از محاسبات فردی از یک سو و الزامات 

ی جامعه در این پدیده تحت تاثییر دگرگونی ارزش های ساختاری و اجتماع. اجتماعی از سوی دیگر است
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بر . جامعه مدرن و مابعد همراه با تغییر جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان در راستای نزولی تغییر کرده است

همین اساس نظریه پردازان جامعه شناسی و جمعیت شناسان استدالل کرده اند که مختصات فردی افراد 

فناوری های ارتباطی و اطالعاتی  نظیر سن، جنسیت، تحصیالت، سبک زندگی، جهانی شدن، استفاده از

موجود و نیز پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده که موجب تغییر ارزش های اجتماعی می شوند بر رفتار 

یکی از درونمایه های این استدالل تاکید بر . باروری افراد و نگرش آنان به فرزند آوری نیز موثر بوده است

ری در دوران حاضر است که توجه به این مهم یکی از مولفه های ماهیت ارزشی و غیر مادی رفتار بارو

ضروری در تدوین سیاست های جمعیتی می باشد چراکه سیاست هی جمعیتی برغم موفقیت های پیشین 

عمال با دشواری زیادی در مدیریت باروری مواجه هستند بویژه سیاست هایی که در راستای افزایش نرخ 

 .وندباروری تدوین و اجرا می ش

تحقیق حاضر با توجه به شواهد موجود در خصوص پایین بودن نرخ باروری در استان اردبیل و پیامدهای 

این کاهش در بافت جمعیت این استان در سالهای آتی از یک سو و تناقض نرخ باروری و نرخ رشد 

بودن نرخ باروری در جمعیت استان اردبیل با ماهیت اقتصاد کشاورزی این استان درصدد است مساله پایین 

استان اردبیل را با تمرکز به نگرش داوطلبین ازدواج به سیاست های جمعیتی جاری از یک سو و نگرش 

هدف اصلی شناخت فضای حاکم بر ارزش های فرزند آوری در بین زوج . آنان به فرزندآوری بررسی کند

 است؟های جوان اردبیل با آزمون فرضیه ها و پاسخگویی به سواالت زیر 

 میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی در بین جمعیت آماری تحقیق، چگونه است؟ -

کاهش نرخ باروری به چه میزان برای جمعیت آماری تحقیق، به مثابه یک مساله اجتماعی، حائز اهمیت  -

 است؟

 میزان پایبندی به ارزش های فرزند آوری در بین جمعیت آماری تحقیق چگونه است؟  -

 الگوی فرزند آوری در بین جمعیت آماری تحقیق چگونه است؟   وضعیت -

 :فرضیه های تحقیق

احتماال بین میزان آگاهی افراد از سیاست های جمعیتی با نگرش آنان به فرزندآوری رابطه معنی  -

 داری وجود دارد؟



42 
 

زند آوری احتماال بین میزان مساله بودن نرخ باروری در استان با میزان پایبندی به ارزش های فر -

 .رابطه وجود دارد

احتماال بین میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی با الگوی فرزند آوری در بین جمعیت آماری  -

 .تحقیق، رابطه وجود دارد

احتماال بین میزان مساله بودن نرخ باروری در سطح استان با الگوی فرزند آوری در بین جمعیت  -

 .آماری تحقیق رابطه وجود دارد

میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی و میزان مساله بودن نرخ باروری در استان در بین احتماال  -

سن، جنسیت، تحصیالت، شهر محل سکونت، پایگاه گروههای مختلف جمعیت آماری به لحاظ 

 .تفاوت معنی داری وجود دارداقتصادی و اجتماعی خانواده 

ی و الگوی فرزند آوری در بین گروههای احتماال میزان پایبندی افراد به ارزش های فرزند آور -

سن، جنسیت، تحصیالت، شهر محل سکونت، پایگاه مختلف جمعیت آماری تحقیق به لحاظ 

 .تفاوت معنی داری وجود دارداقتصادی و اجتماعی خانواده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 :فصل سوم

 روش شناسی تحقیق
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 :روش تحقیق -9-9

این معنی که دراین تحقیق داده های مورد نیاز بر مبنای یک مجموعه به . روش تحقیق حاضر پیمایش است

 .تکنیک گردآوری، مصاحبه خواهد بود. از متغیرها و با استفاده از پرسشنامه استاندارد گردآوری می شود

 :جمعیت آماری تحقیق -9-7

 53تا  02حبه بین جمعیت آماری تحقیق حاضر کلیه افراد ساکن در استان اردبیل هستند که در زمان مصا

 .سال سن دارند

 :و حجم نمونه نمونه گیریشیوه  -9-9

متغیرهای تحقیق، میزان پراکندگی جمعیت مورد مطالعه بر : نمونه گیر تابع سه مولفه اصلی تحقیق است

با توجه به ماهیت روشن متغیرها تحقیق، مهم ترین دغدغه در نمونه . مبنای این متغیرها و اعتبار تحقیق

تحقیق حاضر، دسترسی به نمونه معرف و تصادفی بود که امکان دسترسی به داده های معتبر را برای  گیری

برای نیل به این هدف، نمونه گیری تحقیق حاضر در چند مرحله . انجام تحقیق با خطای اندک میسر سازد

 . انجام گرفت

تان اردبیل، مشکین شهر، خلخال، شهرس 3گانه استان  3در مرحله اول از بین شهرستان های : مرحله اول

چهار شهرستان دیگر یعنی شهرستان های کوثر، بیله سوار، سرعین، نیر و . پارس آباد و گرمی انتخاب شدند

نمین به دلیل قرابت جغرافیایی و اجتماعی به شهرستان های خلخال، پارس آباد و اردبیل وارد نمونه گیری 

تان های پرجمعیت و پرهیز از آشفتگی در فرایند نمونه گیری و هدف اصلی تمرکز بر شهرس. تحقیق نشدند

سال ساکن در شهرستان های  51تا  02آمار مربوط به جمیعت . نیز کاهش هزینه های اضافی تحقیق بود

 .گزارش شده است( 0-5)منتخب در جدول شماره

 حجم جمعیت آماری در شهرستان های منتخب( 9-9)جدول شماره

 خلخال گرمی پارس آباد مشکین شهر اردبیل یگروهای جمعیت ردیف

9 71-72 12159 99110 90120 2922 2999 

7 71-71 07112 91102 91299 2152 5100 

9 91-92 01212 91111 95919 2211 5215 

 71222 77122 11222 17222 951022 کل
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 :مرحله دوم

ه مصاحبه مستقیم و تغییر شیوه گردآوری در مرحله دوم از نمونه گیری با توجه به محدودیت های مربوط ب

داده ها از مصاحبه مستقیم به مصاحبه تلفنی، ابتدا فهرست شماره تماس تلفن های ثابت خانوارهای ساکن 

در گام بعد، با توجه به تفاوت اندک، پیش . شهرستان از شرکت مخابرات استان اردبیل تهیه شد 3در هر 

 . یری به شیوه تصادفی سیستماتیک در هر شهرستان انجام گرفتشماره های تلفن های ثابت، نمونه گ

نکته قابل توجه اینکه با توجه به تفاوت آمار جمعیت در شهرستان اردبیل با دیگر شهرستان ها، سهم هر 

عبارت است از   naدر این فرمول . برآورد شد  na=n.Na/N:شهرستان در حجم نمونه با استفاده از فرمول 

تا  02حجم کل جمعیت   Naحجم جمعیت نمونه،  nشهرستان در حجم جمعیت نمونه،  سهم جمعیت هر

 .ساله استان است 51تا  02حجم کل جمعیت  Nساله شهرستان و  51

، واریانس (نفر N=310000)حجم نمونه کل، با استفاده فرمول کوکران برمبنای حجم کل جمعیت آماری

و با احتساب خطای نمونه گیری ( z=1.96)ر فاصله اطمینان، مقدا(pq=0.5)نسبی بر مبنای متغیر جنسیت

ران، بر این اساس با توجه به فرمول کوک. برآورد شده است( d=0/05)درصد در فاصله اطمینان مذکور 3

پرسشنامه  532نفر برآورد شد با توجه به امکان پرسشنامه های مشکل دار این رقم به  533حجم نمونه 

 .افزایش یافت

  
          

              
 

گزارش ( 0-5)سهم هر یک از شهرستان ها در حجم نمونه بر اساس حجم جمعیت آنان در جدول شماره  

 .شده است

 سهم جمعیت هر شهرستان در حجم نمونه(: 7-9)جدول

 حجم نمونه حجم جمعیت آماری شهرستان

 772 951022 اردبیل

 02 11222 پارس آباد

 92 71222 لخلخا

 12 17222 مشکین شهر

 92 77122 گرمی

 912 972222 کل



46 
 

 :تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم -9-1

 :میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی

منظور از سیاست های جمعیتی در تحقیق حاضر مجموعه تدابیر، اقدامات، نگرش ها و اندیشه هایی حال 

ست که در دوره کنونی بر لزوم افزایش باروری جهت بهبود ا( سطح جامعه)حاضر موجود در حوزه عمومی

 .میزان آگاهی در واقع بر شناخت افراد از این سیاست ها و نگرش ها داللت دارد. سطح باروری تاکید دارند

. گزینه ای اندازه گیری شده است 3سوال  1این متغیر با استفاده از طیف لیکرد و بر مبنای : تعریف عملیاتی

گزینه مذکور بر مبنای طیف لیکرت و در سطح سنجش رتبه ای میزان آگاهی افراد را مشخص  3از گزینه  3

تا بحال فکر نکرده ام و نظری ندارم که در دو وضعیت تحلیل : دو گزینه دیگر عبارتند از. خواهد کرد

به عنوان داده خواهد شد، اول ادغام با گزینه های دیگر با توجه ارزش متغیرها و دوم به شکل جداگانه 

گویه ها محقق ساخته بوده و . ارزشمند در ارزیابی آگاهی و یا توجه پاسخگویان به سیاست های جمعیتی

الزم به توضیح است که این مقیاس قرار بود . پرسشنامه را تشکیل می دهند 00و  3، 3، 0به ترتیب سواالت 

ر مرحله تحقیق مقدماتی برای اصالح پایایی ابزار گویه اندازه گیری شود که گویه پنجم د 3که با استفاده از 

 :چهار گویه باقی مانده عبارتند از. سنجش، حذف شد

 به نظر شما، مسئوالن کشور تا چه اندازه نگران کاهش باروری زوج های جوان هستند؟ 

 تا چه میزان از طرح های دولت برای تشویق زوج های جوان به باروری اطالع دارید؟ -

 در حال حاضر دولت و رسانه ها چه تعداد کودک را برای خانواده مناسب می داند؟به نظر شما  -

 .اقدامات تشویقی دولت در خصوص افزایش باروری را با کدام گزینه ارزیابی می کنید -

 :متغیر مساله بودن سطح باروری پایین

عبدالهی و )شاره شددر ادبیات تجربی تحقیق، به پدیده برساخت اجتماعی سیاست های افزایش جمعیتی ا

با توجه به فقدان سیاست های جمعیتی مدون، در تحقیق حاضر سیاست های جمعیتی به (. 0533رحیمی، 

مثابه مجموعه اقدامات و اندیشه ورزی های علمی و سیاسی جهت برجسته کردن مساله پایین بودن باروری 

یین در بین جمعیت آماری تحقیق متغیر مساله بودن سطح باروری پا. مفهوم سازی و تعریف شده است

درصدد ارزیابی برساخت های اجتماعی این مساله است تا مشخص کنیم که به چه میزان موضوع باروری 
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سوال استفاده شده  1برای سنجش این متغیر از . پایین برای افراد به یک مساله اجتماعی تبدیل شده است

در این طیف نیز . باروری پایین را مشخص خواهد کردگزینه ای میزان مساله بودن  3است که با یک طیف 

دو . گزینه مربوط به گزینه های طیف لیکرت است که با خیلی زیاد شروع و به خیلی کم ختم می شود 3

دامنه تغییرات مقیاس در . نظری ندارم و تابحال به این موضوع فکر نکرده ام: گزینه دیگر نیز عبارتند از

 3و  1، 5، 0این سواالت که سواالت شماره های . ساخته خواهد شد 02تا نمره  1نهایت در حدفاصل نمره 

 : پرسشنامه را تشکیل می دهند عبارتند از

 از نظر شما کاهش موالید و تک فرزندی در جامعه تا چه میزان نگران کننده است؟ -

برای شما قابل  اینکه گفته می شود جمعیت ایران به سمت پیری و یا کهنسالی می رود تا چه میزان -

 درک است؟

 آیا تاکنون به موضوع کاهش باروری در خانواده ها فکر کرده اید؟ -

 به چه میزان از خطرات بارداری در سن باال اطالع دارید؟ -

 :فرزند آوری ارزش های

ارزش های فرزند آوری بر مجموعه باورهایی داللت دارد که داشتن فرزند را حائز اهمیت و الزمه تداوم 

باورهایی که در آنها فرزند آوری امری مقدس تلقی می شود و می تواند کامل کننده . می داند زندگی

در مطالعات مربوط به تحوالت . زندگی مشترک زن و مردی باشد که با یکدیگر پیوند زناشوئی بسته اند

ر راستای خانواده، فاصله گرفتن از ارزش های فرزند آوری به منزله نوعی جهت گیری نوگرایانه و د

 .(0533باالخانی، )فردگرایی مفهوم سازی شده است

. گویه استاندارد در قالب طیف لیکرت استفاده شده است 3در تحقیق حاضر، برای سنجش این متغیر از 

گزینه بیانگر میزان  3. پاسخگویان در جواب هر گویه، می توانند یکی از گزینه های هفتگانه را انتخاب کنند

دو . ه مورد نظر است که از درجه کامال موافقم شروع با گزینه کامال مخالفم ختم می شودموافقت با گوی

گویه دیگر نیز شامل پاسخگویانی خواهد بود که نسبت به گویه مورد نظر، تا کنون فکر نکرده اند و یا 

بر . ادغام شد نمره های مربوط به این دو گزینه در محاسبه مقیاس نهایی، در حد وسط مقیاس. نظری ندارند

 3. اندازه گیری شد 12تا  3این اساس متغیر پایبندی به ارزش های فرزند آوری در مقیاسی با دامنه تغییرات 
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این هشت . در پرسشنامه مشخص شده اند hتا  aگویه مربوط به ارزشهای فرزند آوری، با حروف انگلیسی 

 :گویه عبارتند از

 .های زندگی برای زوج های جوان می شود بارداری زودهنگام مانع از درک شیرینی -

 .داشتن حتی یک بچه هم باعث گرفتاری است -

 .داشتن فرزند مایه دلگرمی است -

 .خداوند روزی رسان است و نباید غصه بچه ها را خورد -

 .شلوغ بودن سر سفره بهترین لذت دنیاست -

 .جنسیت کودک مهم نیست -

 فکر می کنید؟ تا چه اندازه به داشتن فرزند و پدر یا مادر شدن -

 .تولد فرزند کامل کننده زندگی زن و مرد است -

 :متغیر الگوی فرزند آوری

الگوی فرزند آوری بر مولفه هایی چون تعداد مناسب فرزند برای یک خانواده از نظر افراد، فاصله زمانی 

ندان بعدی داللت بین ازدواج و  تولد اولین فرزند و نیز فاصله زمانی بین تولد فرزندان اول و دوم و فرز

سوال مستقیم استفاده شده است که به ترتیب  5برای سنجش این متغیر در قالب مولفه های فوق از . دارد

 03شروع و به  2مقیاس ساخته شده برای این متغیر از . پرسشنامه را تشکیل می دهند 02و  3، 3سواالت 

شاندهنده فاصله گرفتن از الگوی سنتی فرزند ن 03در این مقیاس نمرات باالتر و نزدیک به . ختم شده است

آوری و تمایل به بی فرزندی، تک فرزند و فاصله گذاری بیشتر در فرزند آوری بعد از ازدواج و یا بعد از 

سواالت مربوط . اولین فرزند را نشان می دهد و نمرات نزدیک به صفر بیانگر وضعیت معکوس فوق است

 :به الگوی فرزند آوری عبارتند از

 ؟به نظر شما کدامیک از موارد زیر مناسب ترین تعداد فرزند برای یک خانواده محسوب می شود -

 به نظر شما کدامیک از موارد زیر مناسب ترین فاصله برای فرزند آوری بعد از ازدواج است؟ -

 به نظر شما مناسب ترین فاصله زمانی بین تولد فرزندان چند سال است؟ -
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 متغیرهای مستقل تحقیق

 .این متغیر بر منبای دو ارزش مرد و زن با استفاده از سوال مستقیم اندازه گیری شده است: تغیر جنسیتم

سن بر سالهای سپری شده از زمان تولد فرد داللت دارد و در این تحقیق با استفاده از سوال : متغیر سن

 .مستقیم اندازه گیری شده است

ه آموزش هایی است که شخص در مراکز آموزشی اعم از شامل مجموع میزان تحصیالت: متغیر تحصیالت

دولتی و غیر دولتی کسب کرده و مدرک مورد قبول وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات 

میزان تحصیالت برای معلوالن و سرپرست خانواده، با (. 0533مرکزآمار ایران،)کشور را دریافت کرده است

 .تی و در شش گروه طبقه بندی می شوداستفاده از سوال مستقیم عملیا

 (بیسواد)عدم بهره مندی ازتحصیالت-0

 (بصورت ناقص یا کامل)ابتدائی -0

 (بصورت ناقص یا کامل)راهنمائی -5

 (بصورت ناقص یا کامل)متوسطه -1

 (بصورت ناقص یا کامل)کاردانی وکارشناسی -3

 (بصورت ناقص یا کامل)کارشناسی ارشد به باال -3

این متغیر . مفهوم تاهل به معنای داشتن همسر با تاکید بر قواعد پذیرفته شده زناشوئی است : لوضعیت تاه

 :گروه طبقه بندی شده است سهبا استفاده از سوال مستقیم عملیاتی و در 

 متاهل -

 مجرد  -

 (در شرف ازدواج)مجرد -

یر دارای دو ارزش این متغ. برای سنجش این متغیر از سوال مستقیم استفاده شده است: محل سکونت

 ساکن روستا -0ساکن شهر       -0: است

این متغیر دارای دو ارزش . برای سنجش این متغیر از سوال مستقیم استفاده شده است: وضعیت اشتغال 

 .شاغل -2بیکار؛  -1: است
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 :متغیر پایگاه اجتماعی و اقتصادی -1-1-7-1 :پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده

عی و اقتصادی حاصل جمع اندازه گویه های جزئی تحصیالت،درآمد و شغل سرپرست خانواده پایگاه اجتما

محاسبه و در صورت داشتن پایی قابل قبول در پرسشنامه نهایی، برای این سه مقوله کرونباخ  آلفای.است

ساخته  ندر سطح ترتیبی به ترتیب پایگاه اجتماعی باال،متوسط و پایی شاخص پایگاه اقتصادی و اجتماعی

 .خواهد شد

 :تعیین اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری  -9-0

ابزار اندازه گیری به شرطی معتبر است که جوابی را که از ساخت و کاربرد آن مورد نظر بوده است، را 

ز اعتبار بیرونی به تعمیم پذیری یافته ها اشاره دارد وبرای حصول بدان نتیجه بایدا(. 51: 0531کورتز،)بدهد

بدین معنی که اگر نمونه انتخابی ما درپژوهشی تصادفی انتخاب .روشهای نمونه گیری تصادفی استفاده شود

فرض می شود (یعنی شانس مساوی وبرابری برای همه اعضای جامعه آماری وجود داشته باشد)شده باشد

حاصل از پژوهش را  بنابراین یافته های.که ویژگی های جمعیت آماری به طور متناسبی بدست خواهد آمد

با توجه به این .می توان به جمعیت آماری مربوط تعمیم داد و اذعان داشت که کار دارای اعتبار بیرونی است

موضوع که تحقیق حاضر با استفاده از روشهای نمونه گیری تصادفی انجام گرفته می توان گفت که نتایج 

 .ساله و باالتر استان اردبیل است02یم به افراد نمونه مورد بررسی در این تحقیق تا حدودی  قابل تعم

منظور از تعیین درجه اعتبار درونی یا محتوایی پرسشنامه این است که معلوم شود تا چه اندازه پرسشنامه 

به بیان دیگر وقتی می توان گفت که وسیله اندازه گیری دارای .متغیرهای مورد نظر را اندازه گیری می کند

است که تفاوت های مشهود در نمرات افراد که به وسیله آن بدست آمده است،معرف  اعتبار رضایت بخشی

در . شیوه های مختلفی برای سنجش درجه اعتبار پرسشنامه استفاده می شود.تفاوتهای واقعی بین افراد باشد

روش ضوابطی در این .استاین تحقیق از روش اعتبار محتوایی برای اطمینان از اعتبار پرسشنامه استفاده شده 

 .جهت سنجش اعتبار وسیله اندازه گیری به کار می رود که نظر متخصصان از جمله مهمترین آنهاست

درتحقیق حاضر به منظور بررسی اعتبار درونی یا محتوایی پرسشنامه طی دو مرحله مقدماتی و نهایی اجرا 

انجام محاسبات آماری نظیر سپس بر اساس نتایج محاسبه شده و بررسی پاسخ های آنان و .گردیده است

 .تحلیل عوامل،ضریب همبستگی و آزمون پایایی پرسشنامه نهایی تدوین گردید

جهت بررسی اعتبار صوری، پرسشنامه تدوین شده در اختیار افرادصاحب نظرو با تجربه قرار گرفت و 

 .نظرات آنان جمع آوری و اعمال شد

 :پایایی ابزار اندازه گیری

یایی وسیله اندازه گیری این است که معلوم شودپرسشنامه تا چه حد از اشتباه منظم و منظور از تعیین پا

به عبارت دیگرآیا این وسیله اندازه گیری اگر بار دیگر روی همان پاسخگویان یا .تصادفی مبراست
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پاسخگویان مشابه بایک فاصله زمانی منطقی آزمون شود نتایج یکسانی بدست خواهد داد یا خیر؟برای 

عیین میزان پایایی ابزار سنجش روش های متعددی وجود دارد در تحقیق حاضر برای آزمون پایایی ابزار ت

 .سنجش از روش توافق داخلی استفاده شد

این آزمون همسانی درونی یا ثبات درونی را .مهمترین شاخص توافق داخلی آزمون آلفای کرونباخ می باشد

سواالت آزمون تا چه اندازه توانایی یا خصیصه واحدی را اندازه  اندازه گیری می کند و نشان می دهد که

به همین منظور بعد از ساخت وتدوین پرسشنامه اولیه آزمون مقدماتی با نمونه ای به تعداد .گیری می کنند

نفر انجام گرفت و با توجه به داده های جمع آوری شده در این مرحله ضریب آلفای کرونباخ برای هر  53

قیاس های به کار گرفته شده در طرح به شکل جداگانه انجام گرفت، نتایج تحلل آلفای کرونباخ در یک از م

 .گزارش شده است( 0-5)جدول شماره

 
 ضریب آلفای کرونباخ(: 7-9)جدول

 ضریب آلفای کرونباخ نام متغیر ردیف

 00/2 آگاهی از سیاست های جمعیتی  9

 05/2 مساله بودن باروری 7

 25/2 زند آوریالگوی فر 9

 57/2 ارزش های فرزند آوری 1

 20/2 پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده 1
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 :فصل چهارم

 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
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 :یافته های تحقیق -1

متغیرهای تحقیق به سه . و تحلیل متغیرهای تحقیق تشکیل شده است توصیف فصل چهارم از دو بخش

فارغ از وابسته یا مستقل بودن، چهار متغیر . یرهای وابسته، مستقل و زمنیه ای تقسیم می شوندگروه متغ

آگاهی از سیاست های جمعیتی، مساله بودن سطح باروری، الگوی فرزند آوری و ارزش های فرزند آوری 

طالح متغیر های در بخش هایی از فرایند تحلیل، زمانیکه که اص. متغیرهای اصلی تحقیق را تشکیل می دهند

مطابق با اهداف و مباحث نظری تحقیق، در . اصلی تحقیق به کار رفته منظور، چهار متغیر مذکور است

بررسی رابطه متغیرهای اصلی بایکدیگر، دو متغیر آگاهی از سیاست های جمعیتی و مساله بودن باروری در 

بطه متغیرهای اصلی با متغیرهای دیگر، هر اما در بررسی را. جامعه، حکم متغیرهای مستقل فرضیه را دارند

 .  چهار متغیر به مثابه متغیر وابسته وارد تحلیل شده اند

، متغیرهای تحقیق با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر جداول فراوانی، در بخش نخست و توصیفی

در بین جمعیت  نمودارها و شاخص های گرایش مرکزی توصیف و به سواالت چگونگی وضعیت متغیرها

با استفاده از ابزارهای آمار استنباطی نظیر آزمون  یا تحلیل، دوم بخشدر . مورد مطالعه پاسخ داده شده است

و تحلیل واریانس یک طرفه فرضیه های آزمون و تفاوت تحقیق  tهمبستگی، تحلیل رگرسیونی، آزمون 

 .بررسی شده است

 :توصیف متغیرهای تحقیق -1-9

 :متغیرهای جمعیت شناختیتوصیف  -1-9-9
 :متغیر جنسیت -الف

در متغیر . نشان داده شده است( 0-1)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر جنسیت در جدول شمار

بوده و به معنای آن است که فراوانی زنان در مقایسه با مردان در جمعیت  0جنسیت، نمای توزیع برابر با 

 .نمونه بیشتر است

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت( 1-4)جدول شماره

 درصد معتبر  درصد فراوانی جنسیت

 7/41 7/41 111 مردان

 3/77 3/77 191 زنان

 111 111 313 کل
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 :متغیر تحصیالت -ب

در . نشان داده شده است( 0-1)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تحصیالت در جدول شماره

بوده و به این معناست که بیشترین فراوانی در بین پاسخگویان  3یع برابر با متغیر تحصیالت، نمای توز

 .کارشناسی است -افرادی هستند که سطح تحصیالت آنان در حد کاردانی

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تحصیالت: 2-4دول ج

 درصد فراوانی تحصیالت

 1 1 بیسواد

 7/1 2 ابتدایی

 2/3 24 راهنمایی

 3/31 122 متوسطه

 4/47 113 کارشناسی -کاردانی 

 4/14 77 کارشناسی ارشد به باال

 111 313 کل

 :سن -ج

سال بیشتر است اما  53تا  50با وجود اینکه میزان فراوانی طبقه . است 3/03میانگین سن پاسخگویان 

الل کرد که توزیع در نتیجه می توان استد .گزارش شده است -0/2چولگی توزیع بسیار ناچیز و به میزان 

 .متغیر سن پاسخگویان، نرمال است

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن: 3-4جدول شماره

 درصد فراوانی سن پاسخگویان

 9/31 123 سال  27تا 21

 7/23 113 سال 31تا  23

 7/41 131 سال  37تا  31

 111 313 کل

 

 :وضعیت اشتغال پاسخگویان -ذ

با توجه . گزارش شده است( 1-1)ن بر حسب وضعیت اشتغال در جدول شمارهتوزیع فراوانی پاسخگویا

به داده های این جدول نمای توزیع با افراد شاغل است، یعنی کسانیکه در زمان مصاحبه صاحب شغلی 

زنان خانه دار و بدنبال آن افراد بیکار در طبقات بعدی قرار . بوده اند که از آن کسب درآمد می کرده اند

 . درصد پاسخگویان نیز در زمان مصاحبه شاغل به تحصیل بوده اند 02در حدود . اند گرفته
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 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال( 1-1)جدول

 درصد فراوانی وضعیت اشتغال

 99/95 22 بیکار

 2/1 92 شاغل به تحصیل

 9/77 50 شاغل به خانه داری

 12 919 سایر مشاغل

 922 950 کل

 :ضعیت تاهلو-د

با توجه به داده های . گزارش شده است( 3-1)توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان در جدول شماره

افراد مجرد در رتبه دوم و افرادی . این جدول بیشترین فراوانی به لحاظ وضعیت تاهل با افراد متاهل است

 .فته اندکه در شرف ازدواج بودند در طبقه سوم با کمترین فراوانی قرار گر

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل: 1-1جدول 

 درصد فراوانی وضعیت تاهل

 77 221 متاهل 

 29 112 مجرد

 14 73 در شرف ازواج

 111 313 کل 

 :وضعیت تعداد فرزندان برای افراد متاهل -ر

با توجه به داده . زارش شده استگ( 3-1)توزیع فراوانی تعداد فرزندان در بین افراد متاهل در جدول شماره

بعد از این گروه . های این جدول بیشترین فراوانی مربوط به زوج هایی است که دارای یک فرزند هستند

درصد افراد متاهل فاقد  3در حدود . زوج هایی که صاحب دو فرزند می باشند در طبقه دوم قرار گرفته اند

 .فرزند دارند 1یا  5درصد نیز  3فرزند بودند و در حدود 

 توزیع فراوانی پاسخگویان متاهل بر حسب تعداد فرزند (0-1)جدول

 درصد فراوانی تعداد فرزند

 9/1 72 فاقد فرزند

 7/19 11 یک فرزند

 1/12 12 دو فرزند

 5/0 91 سه تا چهار فرزند

 922 772 کل
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 ده توزیع فراوانی پاسخگویان به لحاظ پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوا -ز

متغیر پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده با استفاده از سه سوال سطح تحصیالت سرپرست خانواده، شغل و 

میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای تعیین  پایایی مقیاس . درآمد ماهیانه خانواده اندازه گیری شده است

توزیع فراوانی . باالی این مقیاس است است که بیانگر پایایی 33/2پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده 

. گزارش شده است( 3-1)پاسخگویان بر مبنای پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در جدول شماره

در . درصد فراوانی است 32بیشترین فراوانی بر اساس داده های این جدول مربوط به طبقه متوسط با  

د دیگر نیز در طبقه باال به لحاظ پایگاه اقتصادی و درص 3درصد پاسخگویان در طبقه پایین و  52حدود 

 .اجتماعی خانواده طبقه بندی شده اند

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده(2-1)جدول شماره

 درصد فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی

 9/92 992 پایین

 1/02 799 متوسط

 9/1 90 باال

 922 950 کل

 

 :منطقه محل سکونت -س

نمای توزیع در . توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت در جدول شماره، گزارش شده است

متناسب بدن یافته های تحقیق در این متغیر نشاندهنده این  .این متغیر با افرادی است که ساکن شهر هستند

دفی انتخاب شده و با واقعیت های تجربی در مهم است که نمونه های آماری تحقیق، به شکل تصا

 .خصوص جمعیت شهری و روستایی جامعه، قرابت بیشتری دارد

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب منطقه محل سکونت( 5-1)جدول شماره

 درصد فراوانی منطقه محل سکونت

 3/73 213 شهری

 7/23 113 روستایی

 111 313 کل
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 شهرستان های منتخب -ش

شماره گزارش ( 3-1)ع فراوانی پاسخگویان بر اساس شهرستان های پنجگانه منتخب استان در جدولتوزی

بیشترین فراوانی مطابق با نمونه گیری سهمیه ای با ساکنان شهرستان اردبیل و کمترین فراوانی  .شده است

 .مربوط به ساکنان شهرستان گرمی است

 شهرستان های منتخبتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب : 1-1جدول 

 درصد فراوانی شهرستان منتخب

 10 790 اردبیل

 99 12 پارس آباد

 9/1 91 خلخال

 2/97 11 مشکین شهر

 9/1 90 گرمی

 922 950 کل

 

 :توصیف متغیرهای اصلی تحقیق -1-9-7

 :آگاهی از سیاست های جمعیتی -الف

 00و  3، 3، 0سوال به ترتیب سواالت شماره  این چهار. برای سنجش این متغیر از چهار سوال استفاده شد

متغیر کل با استاندارد کردن طیف های مربوط به این چهار سوال به مقدار . پرسشنامه را تشکیل می دهند

 02به معنای کمترین میزان آگاهی و  1که در آن دامنه مقیاس بین . با احتیاط ساخته شد 33/2آلفای کرونباخ

در این بخش ابتدا هر یک از سواالت . آگاهی از سیاست های جمعیتی؛ متغیر استبه معنای بیشترین میزان 

 .مربوط به متغیر میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی توصیف و سپس شاخص نهایی گزارش خواهد شد

به نظر شما مسئوالن کشور تا چه اندازه نگران کاهش باروری زوج های جوان در جامعه :7سوال شماره 

 هستند؟

توزیع درصد . گزینه ای استفاده شده است 3رای ارزیابی جواب پاسخگویان به این سوال از یک طیف ب 

با توجه به . نشان داده شده است( 02-1)گزینه در جدول شمار 3فراوانی پاسخگویان بر اساس انتخاب این 

دودی و خیلی کم داده های این جدول بیشترین درصد فراوانی به ترتیب مربوط به گزینه های کم، تاح

  .است
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 توزیع درصد فراوانی پاسخ های سوال میزان نگرانی مسئوالن از کاهش باروری زوج های جوان( 92-1)جدول

 نظری ندارم تابحال فکر نکرده ام خیلی کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد 7سوال شماره 

 0 1/92 5/91 9/71 1/91 7/99 9/99 درصد فراوانی

  

تا چه میزان از طرح های تشویقی دولت برای افزایش سطح باروری در خانواده ها اطالع : 0سوال شماره 

توزیع . گزینه ای استفاده شده است 3برای ارزیابی جواب پاسخگویان به این سوال از یک طیف دارید؟

داده  .نشان داده شده است( 00-1)گزینه در جدول شمار 3فراوانی پاسخگویان بر اساس انتخاب این درصد 

در خصوص میزان اطالع از  3های جدول نشان می دهد که بیشترین فراوانی در گزینه های سوال شماره 

طرح های تشویقی دولت برای افزایش باروری به ترتیب به طبقات خیلی کم، کم و متوسط مربوط می 

 .تشویقی دولت دارندبر این اساس می توان استدالل کرد که افراد اطالع نسبتا پایینی از طرح های . شود

 اطالع از برنامه های تشویقی دولتتوزیع درصد فراوانی پاسخ های سوال میزان ( 99-1)جدول

 نظری ندارم تابحال فکر نکرده ام خیلی کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد 0سوال شماره 

 1/9 0 1/19 1/72 9/95 7/1 1/1 درصد فراوانی

 

امات دولت در راستای افزایش باروری در جامعه کدام گزینه را انتخاب برای ارزیابی اقد:  3سوال شماره 

توزیع درصد فراوانی . گزینه استفاده شده است 3برای ارزیابی جواب پاسخگویان به این سوال، از . می کنید

داده های جدول نشان می دهد . نشان داده شده است( 00-1)پاسخگویان به این سوال در جدول شماره

درصد فراوانی مربوط به گزینه ضعیف و کم اثر بودن سیاست های دولت است به این معنی که بیشترین 

درصد با رویکردی  03در حدود . درصد پاسخگویان اقدامات دولت را ضعیف ارزیابی کرده اند 53بیش از 

ات دولت بی درصد از اقدام 50بیش از . را انتخاب کرده اند« مگر دولت اقدامی هم دارد»انتقادی، گزینه 

 .درصد نیز اقدامات دولت را متوسط و یا مطلوب ارزیابی کرده اند 05اطالع بودند و در حدود 

 توزیع درصد فراوانی پاسخ سوال ارزیابی اقدامات دولت جهت افزایش باروی :97-1 جدول

 اطالع ندارم قابل قبول متوسط ضعیف دولت اقدامی ندارد 2سوال شماره 

 0/99 1/1 5 0/95 9/90 درصد فراوانی
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به نظر شما تعداد مناسب فرزندان در یک خانواده از دید مسئوالن و بویژه در رسانه ملی  :99سوال شماره 

درصد . گزینه استفاده شده است 3چند فرزند است؟ برای ارزیابی جواب پاسخگویان نسبت به این سوال از 

داده های جدول نشان می دهد که . ارش شده استگز( 05-1)گزینه در جدول شماره 3توزیع فراوانی این 

درصد پاسخگویان گزینه  03نزدیک به . درصد در پاسخ به این سوال ابراز بی اطالعی کرده اند 33بیش از 

که در واقع با توجه به سیاست های موجود گزینه های نزیک . سه یا چهار فرزند را انتخاب کرده اند

 .محسوب می شوند

 تعداد فرزندان مناسب برای خانواده در تلویزیون و دیدگاه مسئوالندرصد فراوانی پاسخ سوال  توزیع :99-1جدول

 اطالع ندارم چهار و بیشتر سه دو یک  99سوال شماره 

 5/12 1/99 1/92 1/92 0/7 درصد فراوانی

 

 :ت های جمعیتییاستوزیع فراوانی میزان آگاهی از س

ص میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی که توجه به آلفای کرونباخ یافته های مربوط به آمار توصیفی شاخ

دامنه تغییرات نمرات . گزارش شده است( 01-1)بایستی با احتیاط با آن مواجه شد در جدول شماره  33/2

با توجه به شاخص های گرایش مرکزی و مقادیر اندک شاخص های چولگی . است 02تا  1این متغیر بین 

بزرگی نما از (. 0شکل شماره)استدالل کرد که توزیع نمرات تا اندازه ای نرمال است و کشیدگی می توان

براین اساس می . میانگین ومیانه و نیز مثبت بودن چولگی بیانگر فراوانی بیشتر در نمرات پایین توزیع است

ای توصیف بر. توان استدالل کرد که میزان آگاهی پاسخگویان از سیاست های جمعیتی نسبتا پایین است

دقیق تر، با تقسیم دامنه تغییرات به سه قسمت برابر، پاسخگویان به لحاظ میزان آگاهی در سه طبقه میزان 

گزارش شده )( آگاهی پایین، متوسط و باال طبقه بندی شده اند که خروجی این طبقه بندی در جدول شماره

 .است

 معیتیآماره های توصیفی شاخص آگاهی از سیاست های ج :91-1جدول

 دامنه بیشترین کمترین کشیدگی چولگی انحراف استاندارد نما میانه میانگین

1/1 92 97 9.20 9/2 52/2- 1 91 91 
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 نمودار توزیع فراوانی میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی: 9شکل شماره 

 

( 03-1)شماره داده های مروبط به توزیع فراوانی طبقات میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی در جدول

داده های این جدول تایید کننده شاخص های گرایش مرکزی مبنی بر فراوانی باالی افرادی . نشان می دهد

درصد پاسخگویان از  13به این معنی که در حدود . است که در طبقه پایین میزان آگاهی طبقه بندی شده اند

سطح آگاهی نزدیک به . برخوردار هستندآگاهی پایینی نسبت به جهت گیری های جمعیتی اخیر در کشور 

درصد از پاسخگویان نیز به لحاظ سطح آگاهی از سیاست های  05درصد پاسخگویان در حد متوسط و  12

 .جمعیتی در طبقه باال، دسته بندی شده اند

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان به لحاظ میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی :91-1جدول

 درصد معتبر فراوانی از سیاست های جمعیتیطبقات میزان آگاهی 

 1/12 922 میزان آگاهی پایین

 9/91 919 میزان آگاهی متوسط

 99 15 میزان آگاهی باال

 922 950 کل

 :مساله بودن سطح باروری -ب

هدف از مفهوم سازی و سنجش متغیر مساله بودن سطح باروری، این بود که مشخص کنیم مساله پایین 

. روری، برای جمعیت آمار تحقیق به چه میزان به عنوان یک مساله اجتماعی ادراک شده استبودن سطح با

همانگونه که اشاره شد در تحقیق حاضر، منظور از سیاست های جمعیتی، آن مجموعه اندیشه ها و 
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سال گذشته درصدد برجسته کردن وضعیت سطح باروری پایین به مثابه یک  02دیدگاههایی است که در 

اکنون با متغیر میزان مساله بودن سطح باروری، بدنبال آن هستیم که بدانیم . له جدی اجتماعی بوده اندمسا

 . سطح باروری کنونی تا چه میزان برای جمعیت مورد مطالعه ما، یک مساله جدی محسوب می شود

یب سواالت شماره برای سنجش این متغیر از چهار سوال یا گویه محقق ساخته استفاده شده است که به ترت

این چهار گویه، میزان مساله بودن موضوع باروری پایین در . پرسشنامه را تشکیل می دهند 3و  1، 5، 0

پایایی مقیاس با توجه به مقدار . گزینه ای و به روش لیکرت اندازه گیری کرده است 3جامعه را در طیف 

مساله بودن هر یک از سواالت مربوط به متغیر در این بخش ابتدا . مورد تایید است( 33/2)آلفای کرونباخ

 .توصیف و سپس شاخص نهایی گزارش خواهد شد باروری پایین،

 به نظر شما کاهش باروری و تک فرزندی در جامعه ما به چه میزان نگران کننده است؟:  0سوال شماره 

توزیع درصد . ده استگزینه ای استفاده ش 3برای ارزیابی جواب پاسخگویان به این سوال از یک طیف 

بر اساس  .نشان داده شده است( 03-1)گزینه در جدول شمار 3فراوانی پاسخگویان بر اساس انتخاب این 

داده های جدول بیشترین درصد فراوانی در بین جواب های پاسخگویان به این سوال به ترتیب به گزینه 

درصد از پاسخگویان تاکنون به این  3د در حدو.های خیلی زیاد، زیاد و تا حدودی زیاد مربوط می شود

درصد نیز نگرانی از پایین بودن وضعیت باروری و تک فرزندی را کم  00مساله فکر نکرده اند و نزدیک به 

 .و یا خیلی کم می دانند

 توزیع درصد فراوانی سوال شماره یک، میزان نگران کننده بودن کاهش باروری در جامعه :90-1جدول

 نظری ندارم تابحال فکر نکرده ام خیلی کم کم تا حدودی زیاد یلی زیادخ 9سوال شماره 

 9 2/1 1/9 5 9/71 7/72 9/99 درصد فراوانی

 

اینکه گفته می شود جمعیت ایران به سمت پیری یا کهنسالی می رود به چه میزان برای شما : 5سوال شماره 

گانه این سوال در  3یک از گزینه های  توزیع درصد فراوانی جواب پاسخگویان به هر. قابل درک است

نشان می دهد که  5درصد فراوانی جواب های سوال شماره . نشان داده شده است( 03-1)جدول شماره

. بیشترین درصد فراوانی در گزینه ها به ترتیب به گزینه های زیاد، خیلی زیاد و تاحدودی مربوط می شود
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درصد افراد نیز به این  3یزان فراوانی را دارند و در حدود گزینه های خیلی کم و نظری ندارم کمترین م

 .موضوع تا کنون فکر نکرده اند

 ؛ میزان درک پاسخگویان از روند کهنسالی حاکم بر جمعیت9توزیع درصد فراوانی سوال شماره  :92-1جدول

 نظری ندارم تابحال فکر نکرده ام خیلی کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد 9سوال شماره 

 0/9 7/2 9/9 2/1 5/79 91 1/70 درصد فراوانی

 

( 03-1)آیا تاکنون به موضوع کاهش باروری در خانواده ها فکر کرده اید؟ جدول شماره: 1سوال شماره 

بیشترین فراوانی . گانه این سوال رانشان می دهد  3توزیع درصد فراوانی پاسخ های مربوط به گزینه های 

 03درحدود . ترتیب به گزینه های زیاد، تاحدودی و خیلی زیاد مربوط می شوددر پاسخ های این سوال به 

 .درصد پاسخگویان گزینه های کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند

 ؛  میزان توجه به کاهش باروری در خانواده ها1توزیع درصد فراوانی سوال شماره : 95-1جدول

 نظری ندارم تابحال فکر نکرده ام کمخیلی  کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد 1سوال شماره 

 7/7 0/0 5/2 0/92 1/95 75 2/95 درصد فراوانی

 

به چه میزان از خطرات بارداری در سن باال اطالع دارید؟ یکی از مشکالت مربوط به :  1سوال شماره 

در مساله باروری در وضعیت فعلی در جامعه، افزایش سن ازدواج و در نتیجه آن افزایش سن باروری 

باروری در سن باال با خطراتی توام است که می تواند به آسیب های جدی (. 0533شوازی، )زوجین است

تعیین میزان اطالع افراد از این واقعیت به  3هدف از سوال شماره . در نوزادان و یا مادرانشان منجر شود

پاسخ های . باروری، استعنوان شاخصی برای برآورد میزان نگرانی و دغدغه آنان نسبت به تاخیر در 

درصد فراوانی جواب های مربوط به . قسمتی طبقه بندی شده است 3مربوط به این سوال نیز در یک طیف 

داده مربوط به این سوال نشان می دهد که . گزارش شده است( 03-1)هر یک از گزینه ها در جدول شماره

در حدود . عات نسبتا زیادی برخوردار هستنددرصد باالیی از پاسخگویان نسبت به خطرات بارداری از اطال

 .درصد پاسخگویان عنوان کرده اند که نسبت به این خطرات اطالعات آنان کم و یا خیلی کم است 03
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 ؛  میزان آگاهی از خطرات بارداری در سن باال1توزیع درصد فراوانی سوال شماره  :91-1جدول

 نظری ندارم تابحال فکر نکرده ام لی کمخی کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد 1سوال شماره 

 0/9 9/9 9/5 0/90 5/77 1/71 9/71 درصد فراوانی

 

 شاخص میزان مساله بودن باروری پایین

دامنه تغییرات . نشان داده شده است( 02-1)یافته های مربوط به آمار توصیفی این متغیر در جدول شماره

به عنوان حد باالی  03به عنوان حد پایین و نمره  1ن نمره ارزش های متغیر مساله بودن باروری پایین، بی

تفاوت مشاهده شده بین شاخص های گرایش مرکزی به شرح جدول مذکور نشان .توزیع  متغیر است

کوچک بودن میانگین از میانه و نما و نیز (. 0-1شکل شماره )دهنده وجود چولگی منفی در توزیع است

بر فراوانی باالی نمرات بزرگتر توضیح داللت دارد به این معنی می توان بزرگی نما از میانه و میانگین 

استدالل کرد که مساله بودن سطح پایین باروری در جمعیت مورد مطالعه از شدت و اندازه باالیی برخوردار 

به این معنی که افراد نسبت به مساله کاهش باروری، تک فرزندی و سیر جمعیت به سمت کهنسالی . است

برای توصیف دقیق تر، با تقسیم دامنه تغییرات به سه قسمت برابر، . ه بیشتری نشان می دهندتوج

پاسخگویان به لحاظ میزان توجه به مساله باروری پایین در سه طبقه پایین، متوسط و باال طبقه بندی شده 

 .گزارش شده است( 02-1)اند که خروجی این طبقه بندی در جدول شماره

 

 ه های توصیفی شاخص مساله بودن باروری پایینآمار 72-1جدول

 دامنه بیشترین کمترین کشیدگی چولگی انحراف استاندارد نما میانه میانگین

1/79 77 79 1 00/2- 99/2 1 75 91 

 نمودار توزیع فراوانی میزان مساله بودن سطح باروری: 7شکل شماره
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نشان داده ( 00-1)بودن باروری پایین در جدول شماره توزیع فراوانی هریک از طبقات سه گانه متغیر مساله

درصد جمعیت مورد مطالعه،  32بر اساس داده های این جدول، مشخص است که بیش از . شده است

موضوع باروری پایین در خانواده ها و مسائل مربوط به آنرا به میزان قابل توجه به عنوان یک مساله 

اساس می توان استدالل کرد که موضوع کاهش باروری در جامعه بر این . اجتماعی جدی درک کرده اند

با توجه به آگاهی پایین جمعیت آماری تحقیق از . مورد مطالعه یک مساله اجتماعی محسوب می شود

سیاست های جمعیتی و در عین حال فقدان سیاست جمعیتی به شکل مدون و مشخص، می توان استدالل 

اروری در جامعه ما بویژه تک فرزندی، فارغ از جهت گیری های دولتی و کرد که پدیده پایین آمدن سطح ب

 .غیر دولتی برساخت گرایانه، مساله ای ملموس در جهان زندگی افراد محسوب می شود

 مساله بودن باروری پایین در نزد آنان توزیع فراوانی پاسخگویان به لحاظ میزان : 79-1جدول 

 درصد معتبر فراوانی ایینمساله بودن باروری پطبقات میزان 

 9/7 5 پایین

 90 991 متوسط

 1/09 791 باال

 922 950 کل

 

 الگوی فرزند آوری -ج

این سه سوال . متغیر الگوی فرزند آوری با استفاده از سه سوال مستقیم عملیاتی و اندازه گیری شده است

کرت و در مقیاسی که دامنه تغییرات آن پرسشنامه که با استفاده از طیف لی 02و  3،  3عبارتند از سواالت 

است، متغیر الگوی فرزند آوری  را بر اساس تعداد فرزندان، فاصله بین ازدواج و تولد اولین  03تا  5بین 

مقیاس اندازه گیری ( 33/2)با توجه به مقدار آلفای کرونباخ . نوزاد و فاصله بین تولد نوزادان، می سنجند

در این بخش ابتدا داده های مربوط به هریک از سواالت مذکور گزارش و . ددارای پایایی مطلوب می باش

 .سپس متغیر الگوی فرزند آوری توصیف خواهد شد

به نظر شما کدامیک از مقادیر زیر مناسب ترین تعداد فرزند برای یک خانواده محسوب :  3سوال شماره 

( 00-1)گانه این سوال در جدول شماره  3 می شود؟ درصد توزیع فراوانی مربوط به هر یک از گزینه های

در حدود . بیشترین درصد فراوانی به ترتیب مربوط به گزینه های دو، یک فرزند است. گزارش شده است
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در حدود . درصد نیز گزینه چهار فرزند را انتخاب کرده اند 05درص از پاسخگویان گزینه سه فرزند و  01

 .اورند که بهتر است که فرزندی به دنیا نیاورنددرصد از پاسخگویان نیز بر این ب 3/0

 تعداد فرزندان مناسب برای خانواده توزیع درصد فراوانی پاسخ سوال : 77-1جدول 

 چهار و بیشتر سه دو یک صفر 5سوال شماره 

 99 1/91 2/17 7/75 0/9 درصد فراوانی

 

عد از ازدواج صاحب فرزند شوند؟ به نظر شما زوج های جوان بهتر است که چند سال ب:  3سوال شماره 

درصد  52بیش از . گزارش شده است( 05-1)یافته های مربوط به پاسخ های این سوال در جدول شماره

درصد گزینه سه سال را مناسب ترین فاصله برای فرزند آوری  51پاسخگویان گزینه دو سال و در حدود  

درصد نیز بر این  03یک ساله  و در مقابل نزدیک به درصد بر فاصله  3در حدود . بعد از ازدواج می دانند

باور هستند که زوج های جوان بایستی چهار سال و یا بیشتر برای فرزند آوری خود بعد از ازدواج زمان 

 .دهند

 ، مناسب ترین فاصله برای فرزند آوری بعد از ازدواج1توزیع درصد فراوانی پاسخ سوال : 79-1جدول

 ترجیحا فرزندی نداشته باشند چهار سال و بیشتر سه سال دو سال یک سال  1سوال شماره 

 0/9 2/71 7/91 1/92 9/1 درصد فراوانی

 

توزیع . به نظر شما مناسب ترین فاصله زمانی بین تولد فرزندان بایستی چند سال باشد:  02سوال شماره 

بیشترین . رش شده استگزا( 01-1)فراوانی درصدی پاسخ های مربوط به این سوال در جدول شماره

بعد از این گزینه، فراوانی . سال است 5فراوانی در توزیع جواب های این سوال مربوط به گزینه 

 . سال و بیشتر برای تولد فرزندان تاکید دارند قرار گرفته اند 1پاسخگویانی که بر فاصله 

 ی بین تولد فرزندان، مناسب ترین فاصله زمان92توزیع درصد فراوانی پاسخ سوال : 71-1جدول 

 ترجیحا یک فرزند داشته باشند چهار سال و بیشتر سه سال دو سال یک سال 92سوال شماره 

 1/71 9/71 9/92 1/92 9/7 درصد فراوانی
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 :شاخص کل الگوی فرزند آوری

 همانگونه که اشاره شد این متغیر از مجموع نمرات سه سوال فوق تشکیل شده است و  دامنه تغییرات آن

. ، نسبتا از پایایی باالیی برخوردار است(33/2)این مقیاس با توجه به آلفای کرونباخ . می باشد 03تا  5بین 

بزرگتر بودن نما از میانه و .گزارش شده است( 03-1)آماره های توصیفی این متغیر در جدول شماره

منفی بودن چولگی (. 5کل شماره ش)میانگین نشانه تراکم بیشتر در قسمت باالی نمودار توزیع فراوانی است

بر این اساس می توان استدالل کرد جمعیت نمونه تحقیق به لحاظ الگوی . توزیع نیز بر واقعیت داللت دارد

فرزند آوری اغلب بر داشتن فرزند نسبتا کمتر و فاصله زمانی نسبتا بیشتر برای فرزند آوری بعد از ازدواج و 

 . دیا بین تولد دو نوزاد تاکید دارن

 آماره های توصیفی شاخص الگوی فرزند آوری :71 -1جدول 

 دامنه بیشترین کمترین کشیدگی چولگی انحراف استاندارد نما میانه میانگین

1 1 97 1/7 975/2- 520/2- 9 91 97 

 

 نمودار توزیع فراوانی متغیر الگوی فرزند آوری در بین پاسخگویان( 9)شکل شماره 

 
 

 

تا به . توصیف این متغیر، ابتدا دامنه تغییرات آنرا به سه قسمت مساوی تقسیم کرده ایم برای روشن تر شدن 

یک متغیر سه ارزشی تبدیل شود که ارزش های آن به ترتیب با افزایش نمرات بیانگر تمایل به فرزند آوری 

ا و تمایل آن به در مقابل کاهش ارزش ه. کمتر و در فاصله زمانی بیشتر از ازدواج و یا زایمان اول است

نشاندهنده باور به یک الگوی سنتی تر که بر تعدد فرزندان و نیز فاصله  5سمت حد پایین مقیاس یعنی عدد 

در این بین قسمت میانی توزیع، حد . گذاری اندک بین ازدواج و فرزند آوری و نیز تولد فرزندان تاکید دارد
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توزیع فراوانی پاسخگویان در هر . وی فرزند آوری استوسطی خواهد بود که بیانگر وضعیتی بینابین در الگ

با توجه به داده های این جدول، در . گزارش شده است( 03-1)شماره جدول یک از سه ارزش فوق در

درصد از جمعیت مورد مطالعه بر الگوهای فرزند آوری سنتی تاکید دارند که بر مبنای آنها زوج  03حدود 

 1و  5شروع زندگی صاحب فرزند شوند و تعداد فرزندانشان نیز بیشتر از  های جوان باید در سالهای اول

درصد بر لزوم فاصله گذاری بیشتر بین ازدواج و فرزند آوری و نیز  52در مقابل در حدود . فرزند باشد

د افرادی که بر تک فرزندی و نیز عدم فرزند آوری تاکید دارن. فاصله گذاشتن بین تولد فرزندان تاکید دارند

حدی که . درصد از پاسخگویان نیز در حد متوسط طبقه بندی شده اند 32. در این گروه طبقه بندی شده اند

فرزند و نیز فاصله  5تا  0مابین دو طبقه قرار گرفته و بر فرزند آوری با تعداد مشخصی که می توان به 

 .ن تاکید دارندساله بین ازدواج و تولد اولین فرزند و نیز تولد فرزندا 5تا  0گذاری 

 در متغیر الگوی فرزند آوریتوزیع فراوانی پاسخگویان  :70-1 جدول

 درصد معتبر فراوانی ارزش های سه گانه الگوی فرزند آوری

 9/99 972 فرزند آوری پایین

 12 919 فرزند آوری متوسط

 1/95 29 فرزند آوری باال 

 922 950 کل

 

 ارزش های فرزند آوری -د

دامنه تغییرات مقیاس این . گویه مفهوم سازی و اندازه گیری شده است 3ند آوری بر اساس ارزش های فرز

حد باالی این مقیاس بیانگر ارزش های مدرن فرزند آوری و حد پایین آن بر . متغیر است 33تا  3متغیر بین 

هر یک از گویه  توزیع درصد فراوانی مربوط به. پایبندی به ارزش های سنتی در فرزند آوری داللت دارد

 .گزارش شده است( 03-1)گانه این متغیر در جدول شماره 3های 
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 توزیع درصد فراوانی گویه های پایبندی به ارزش های فرزند آوری: 72-1جدول شماره

 گویه های ارزش فرزند آوری
کامال 

 موافقم
 موافقم

تا 

 حدودی
 مخالفم

کامال 

 مخالفم

نظری 

 ندارم

تا بحال فکر 

 نکرده ام
بارداری زودهنگام مانع از درک شیرینی های زندگی برای زوج های 

 .جوان می شود
1/2 1/92 1/70 7/70 9/90 0/9 9/7 

 1/2 9/7 9/1 1/99 1/92 1/17 79 داشتن حتی یک بچه هم باعث گرفتاری است

 1/2 2 2 9/9 5/91 17 0/91 .داشتن فرزند مایه دلگرمی است

 1/2 1/9 1/9 1/91 9/71 1/77 1/71 .از بچه دار شدن ترسید خداوند روزی رسان است و نباید

 1/2 0/7 5/7 2/91 2/70 2/72 1/91 .شلوغ بودن سر سفره بهترین لذت دنیاست

 2 9/7 0/9 9/5 7/70 5/75 1/97 .جنسیت کودک مهم نیست

 9/9 0/9 9/9 9/9 1/72 0/99 1/95 .با تولد فرزند زندگی زن و شوهر کامل می شود
و مادر بودن و یا در آینده صاحب فرزند شدن برای من خیلی مهم پدر 

 .است
9/92 1/97 5/91 0 1/9 9/1 9 

 

گزارش شده ( 03-1)آماره های توصیفی مربوط به شاخص کل ارزش های فرزند آوری در جدول شماره

در وضعیت شاخص های مرکزی گزارش شده در این جدول نشاندهنده فراوانی مقادیر کوچکتر . است

مقیاس است و این بدان معناست که بیشترین تراکم در آن سوی طیف است که بر پایبندی بیشتر به ارزش 

 .نیز مشهود است( 1)این وضعیت در نمودار شکل شماره .های فرزند آوری داللت دارد

 آماره های توصیفی شاخص ارزش های فرزند آوری 75-1جدول

 دامنه بیشترین کمترین کشیدگی ولگیچ انحراف استاندارد نما میانه میانگین

51/95 95 90 2/1 775/2 179/2- 5 97 12 

 

 نمودار توزیع فراوانی متغیر ارزش های فرزند آوری( 1)شکل شماره
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-1)لحاظ میزان پایبندی به ارزش های فرزند آوری در جدول شمارهتوزیع فراوانی طبقات پاسخگویان به 

داده های این جدول همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، میزان پایبندی به با توجه به . گزارش شده است( 03

 03و تنها . ارزش های فرزند آوری در جمعیت مورد مطالعه این تحقیق، نسبتا متوسط و رو به باال است

درصد از پاسخگویان در رتبه ای طبقه بندی شده اندکه بر پایبندی پایین به ارزش های فرزند آوری داللت 

 .رددا

 در متغیر الگوی فرزند آوریتوزیع فراوانی پاسخگویان  71-1جدول

 درصد معتبر فراوانی پایبندی به ارزش های فرزند آوری

 9/71 999 پایبندی باال

 9/19 915 پایبندی در حد متوسط 

 1/91 21 پایبندی پایین  

 922 950 کل

 

 تحلیل یافته های تحقیق -1-7

فرضیه . حلیل یافته های تحقیق، فرضیه های تحقیق بررسی و آزمون شده استدر این بخش از تجزیه و ت

برای آزمون . های تحقیق حاضر شامل دو مجموعه فرضیه های مقایسه ای و فرضیه های همبستگی است

فرضیه های مقایسه ای به تناسب سطح سنجش متغیرها، از تکنیک های آزمون مقایسه میانگین ها و تحلیل 

آزمون فرضیه های همبستگی نیز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون انجام . فاده شده استواریانس است

 .گرفته است

 :فرضیه اول

احتماال بین میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی با الگوی فرزند آوری افراد، رابطه معنی داری وجود  

 . دارد

سطح سنجش فاصله ای، اندازه گیری شده اند  هر دو متغیرهای این فرضیه در تحقیق حاضر با مقیاسی در

خروجی . به همین دلیل برای آزمون فرضیه فوق، از تکنیک آزمون همبستگی پیرسن استفاده شده است

آزمون پیرسن نشان داد بین  میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی با الگوی فرزند آوری رابطه معنی دار و 
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ر اندازه که میزان آگاهی افراد از سیاست های جمعیتی بیشتر می به این معنی که ه. معکوسی وجود دارد

شود گرایش آنان به تک فرزند و نیز فاصله گذاری بیشتر بین تولد فرزندان و نیز تولد اولین فرزند بعد از 

اگرچه رابطه فوق معنی دار است اما ضریب همبستگی (. r=-0/25 sig= 0/05. )ازدواج کمتر می شود

 .شاندهنده ضعیف بودن رابطه دو متغیر استمحاسبه شده ن

 :فرضیه دوم

احتماال بین میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی با میزان پایبندی به ارزش های فرزند آوری رابطه معنی 

 .داری وجود دارد

خروجی آزمون همبستگی پیرسن نشان می دهد رابطه معنی دار و مستقیمی بین دو متغیر میزان آگاهی از 

این (. r=0/2 sig=0/002)ت های جمعیتی با میزان پایبندی به ارزش های فرزند آوری وجود داردسیاس

درصد نشاندهنده همسو بودن جهت تغییرات دو متغیر است بگونه ای که با  33رابطه با سطح اطمینان 

 .ی شودافزایش آگاهی از سیاست های جمعیتی، میزان پایبندی به ارزش های فرزند آوری نیز بیشتر م

 :فرضیه سوم

احتماال بین جنسیت افراد با میزان آگاهی آنان از سیاست های جمعیتی و مساله بودن کاهش باروری رابطه 

 معنی داری وجود دارد؟

برای مقایسه تفاوت زنان و مردان در میزان آگاهی آنان از سیاست های جمعیتی و نیز میزان مساله بودن 

خروجی آزمون نشان می دهد که . استفاده شد( t)ی میانگین های مستقلرشد جمعیت، از آزمون مقایسه ا

مردان اگرچه نسبت به سیاست . در توزیع دو متغیر تفاوت معنی داری بین زنان و مردان مشاهده نمی شود

 =t)های جمعیتی میانگین بیشتری از زنان دارند اما این تفاوت با فرض برابری واریانس، معنی دار نیست

2/487 sig= 0/145 .) 

همچنین مقایسه میانگین زنان و مردان روی توزیع متغیر مساله بودن سطح باروری نشان داد که جنست در 

 =t= 0/891 sig)میزان درک مساله بودن سطح باروری، متغیر تعیین کننده ای محسوب نمی شود

0/786.) 
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 :فرضیه چهارم

ه ارزش های فرزند آوری و الگوی فرزند آوری، تفاوت احتماالبین جنسیت افراد با میزان پایبندی آنان ب 

 .معنی داری وجود دارد

برای مقایسه میانگین زنان و مردان روی توزیع نمره پایبندی به ارزش های خانواده، از آزمون مقایسه 

خروجی این آزمون نشان می دهد، میانگین پایبندی به ارزش . میانگین های گروههای مستقل استفاده شد

درصد معنی دارد  33نمره بیشتر است و این تفاوت در سطح اطمنیان  0فرزند آوری در مردان به اندازه  های

بر این اساس می توان استدالل کرد که در مقایسه با زنان، مردان پایبندی بیشتری به ارزش های فرزند . است

 (.52-1جدول شماره )آوری در جمعیت مورد مطالعه دارند

 آزمون مقایسه میانگین زنان و مردان در پایبندی به ارزش های فرزند آوری خروجی 92-1جدول 

 سطح معناداری T تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین جنسیت

 9/0 9/71 مرد
1/9 52/1 21/2 

 7/1 7/72 زن

 

سه با مردان مقایسه میانگین زنان و مردان روی توزیع متغیر الگوی فرزند آوری نشان داد که زنان در مقای

بیشتر به الگوی تک فرزندی و فاصله گذاری بیشتر بین ازدواج و تولد اولین فرزند و فرزندان بعدی گرایش 

 (.50-1جدول شماره )دارند

 روی توزیع الگوی فرزند آوریخروجی آزمون مقایسه میانگین زنان و مردان  :99-1جدول 

 معناداری سطح T تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین جنسیت

 1/7 5 مرد
5/2 52/7 21/2 

 7 5/5 زن
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 : فرضیه پنجم

احتماال بین میزان تحصیالت افراد با میزان آگاهی آنان از سیاست های جمعیتی رابطه معنی داری وجود 

 .دارد

برای مقایسه میانگین میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی در بین گروه های مختلف تحصیلی، از تکنیک 

خروجی آزمون نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین چهار گروه . لیل واریانس یک طرفه استفاده شدتح

 F=6/5)کارشناسی و دارندگان مدارک تحصیالت تکمیلی وجود دارد -تحصیلی، زیر دیپلم؛ دیپلم، کاردانی

sig= 0/000 .)خروجی آزمون در . برای مقایسه تفاوت درون گروهها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد

نتایج آزمون شفه نشان می دهد میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی . نشان داده شده است( 50-1)جدول

کارشناسی در مقایسه با دو گروه دیگر  –در بین افراد دارای تحصیالت تکمیلی و مدارک تحصیلی کاردانی 

تفاوت معنی داری بین دو گروه . تدرصد اطمینان معنی دارد اس 33بیشتر است و این تفاوت در سطح 

چنین وضعیتی برای دو . کارشناسی وجود ندارد –دارندگان تحصیالت تکمیلی و مدارک تحصیلی کاردانی 

بر این اساس می توان استدالل کرد که آگاهی از سیاست . گروه تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم نیز صادق است

و این میزان برای دارندگان تحصیالت دانشگاهی بیشتر  های جمعیتی تابعی از سطح تحصیالت افراد است

 .از سایرین است

 خروجی تحلیل واریانس گروههای تحصیلی روی توزیع آگاهی از سیاست های جمعیتی  :97-1جدول 

 

تحصیالت 

 تکمیلی

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تحصیالت

 202/2 33/0 53/3 زیر دیپلم

 220/2 20/3 3 دیپلم

 315/2 31/2 50/02 کارشناسی  –کاردانی 

 

 :فرضیه ششم

احتماال بین میزان تحصیالت افراد با میزان مساله بودن سطح باروری در نزد آنان رابطه معنی داری وجود  

 .دارد
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برای بررسی میزان تفاوت میانگین گروههای مختلف تحصیلی روی توزیع نمرات مساله بودن سطح 

خروجی آزمون نشان می . ای آنان، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شدباروری در جامعه بر

دهد، میزان احساس مساله بودن وضعیت فعلی باروری در کشور در بین گروههای مختلف تحصیلی، 

آزمون تعقیبی شفه نشان می دهد که با افزایش تحصیالت، میزان مساله بودن وضعیت (. 55-1)متفاوت است

لی برای افراد نیز افزایش می یابد به عبارت دیگر، افراد دارای تحصیالت باال در مقایسه با افرادی باروری فع

که از سطح تحصیالت دانشگاهی برخوردار نیستند، بیشتر به مساله بودن وضعیت باروری آگاهی دارند و 

 –و مدرک کاردانی  بین دو گروه تحصیلی دارندگان مدرک تحصیالت تکمیلی. این تفاوت معنی دارد است

 (.55-1جدول شماره )کارشناسی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود

 مساله بودن سطح باروریخروجی تحلیل واریانس گروههای تحصیلی روی توزیع  : 99-1جدول 

 

تحصیالت 

 تکمیلی

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تحصیالت

 220/2 3/5 05/03 زیر دیپلم

 223/2 0/0 30/02 دیپلم

 23/2 3/0 3/00 کارشناسی  –کاردانی 

 :فرضیه هفتم

احتماال بین میزان تحصیالت افراد با میزان پایبندی به ارزش های فرزند آوری و الگوی فرزند آوری در  

 .بین آنان تفاوت معنی داری وجود دارد

در جمعیت مورد مطالعه  خروجی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که گروههای مختلف تحصیلی

 =f= 1.789 sig)تفاوت معنی داری به لحاظ میزان پایبندی به ارزش های فرزند آوری با یکدیگر ندارند

0/361.) 

خروجی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که گروههای مختلف تحصیلی در جمعیت مورد مطالعه 

با توجه به (.  f=3/497 sig=0/024)دیگر دارندتفاوت معنی داری به لحاظ الگوی فرزند آوری با یک

خروجی آزمون شفه، تفاوت معنی دار مشاهده شده صرفا برای گروههای تحصیلی زیر دیپلم با سایر 

به این معنی که افراد دارای تحصیالت پایین از الگوی سنتی فرزند آوری مبنی بر . گروهها صادق است

 (.51-1جدول شماره )نیز بین تولد فرزندان تاکید دارند فاصله کمتر بین ازدواج و فرزند آوری و
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 الگوی فرزند آوریخروجی تحلیل واریانس گروههای تحصیلی روی توزیع   :91-1جدول 

 

تحصیالت 

 تکمیلی

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تحصیالت

 205/2 3/0 0/3 زیر دیپلم

 230/2 3/2 3 دیپلم

 350/2 53/2 3/3 کارشناسی  –کاردانی 

 :فرضیه نهم

احتماال بین سن افراد با میزان آگاهی آنان از سیاست های جمعیتی، مساله بودن وضعیت باروری، پایبندی  

 .به ارزشهای فرزند آوری و الگوی فرزند آوری رابطه معنی داری وجود دارد

اصلی تحقیق حاضر در نتایج مربوط به خروجی آزمون همبستگی پیرسن بین متغیر سن با چهار متغیر 

خروجی آزمون نشان می دهد که متغیر سن با هر چهار متغیر . گزارش شده است( 53-1)جدول شماره

سال میزان آگاهی آنان  53سال به  02رابطه معنی داری دارد به این معنی که با باال رفتن سن پاسخگویان از 

میزان پایبندی به ارزش های فرزند آوری و از سیاست های جمعیتی، میزان مساله بودن وضعیت باروری و 

درصد اطمینان، معنی دار گزارش  33الگوی سنتی فرزند آوری افزایش یافته است و این افزایش در سطح 

 .شده است

 خروجی آزمون همبستگی رابطه سن با متغیرهای اصلی: 91-1جدول 

آزمون همبستگی 

 پیرسن

آگاهی از سیاست های 

 جمعیتی
 باروری مساله بودن سطح

پایبندی به ارزش های 

 فرزند آوری
 الگوی فرزند آوری

 R=0/196 sig= 0/000 R= 317 sig= 0/000 R=0/224 sig= 0/000 R= 0/144 sig =0/005 سن

 

 :فرضیه دهم

احتمال میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی و نیز میزان مساله بودن سطح باروری در بین افرادی که به 

 . پایگاه اجتماعی و اقتصادی مختلفی دارند، متفاوت است لحاظ خانوادگی،

متغیر پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده با استفاده از سه شاخص شغل، تحصیالت و درآمد سرپرست 

خانواده در یک مقیاس فاصله ای اندازه گیری، پاسخگویان بر مبنای نمراتشان از سه شاخص مذکور در  سه 

برای بررسی و مقایسه میانگین افراد طبقه بندی شده در این سه . ایین رتبه بندی شدندطبقه باال، متوسط و پ
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گروه روی متغیرهای میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی و میزان مساله بودن نرخ باروری، از تکنیک 

 .تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد

سیاست های جمعیتی با تاکید بر پایگاه خروجی تحلیل واریانس یک طرفه روی توزیع میزان آگاهی از 

اجتماعی و اقتصادی خانواده نشان می دهد که میزان آگاهی افراد از سیاست های جمعیتی به لحاظ پایگاه 

 F=11/84)درصد اطمینان معنی دارد می باشد 33خانواده متفاوت است و این تفاوت در سطح 

sig=0/000 .) خروجی آزمون تعقیبیLSD که تفاوت مشاهده شده برای دو طبقه متوسط و  نشان می دهد

جدول )باال معنی دار نیست اما میزان آگاه این دو طبقه به شکل معنی داری از طبقه پایین بیشتر است

 (.53-1:شماره

 خروجی تحلیل واریانس آگاهی از سیاست های جمعیتی با تاکید بر پایگاه اجتماعی و اقتصاید خانواده :90-1جدول

 

 یینطبقه پا

 میانگین=  3/3

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تحصیالت

 222/2 -31/0 02 طبقه باال

 220/2 -01/0 3/02 طبقه متوسط

 

خروجی تحلیل واریانس یک طرفه روی توزیع میزان مساله بودن سطح باروری با تاکید بر پایگاه اجتماعی 

ه بودن سطح باروری به لحاظ پایگاه خانواده متفاوت است و اقتصادی خانواده نشان می دهد که میزان مسال

خروجی آزمون (. F=17/84 sig=0/000)درصد اطمینان معنی دارد می باشد 33و این تفاوت در سطح 

نشان می دهد که تفاوت مشاهده شده برای دو طبقه متوسط و باال معنی دار نیست اما میزان  LSDتعقیبی 

ین اعضای این دو طبقه به شکل معنی داری از طبقه پایین جامعه بیشتر مساله بودن نرخ باروری در ب

 (.53-1:جدول شماره)است

 با تاکید بر پایگاه اجتماعی و اقتصاید خانواده میزان مساله بودن سطح باروری،خروجی تحلیل واریانس  92-1جدول

 

 طبقه پایین

 میانگین=  03

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تحصیالت

 222/2 -0/5 3/00 طبقه باال

 222/2 -5/0 00 طبقه متوسط
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 :یازدهم فرضیه

احتمال میزان پایبندی به ارزشها و الگوی فرزندآوری در بین افرادی که به لحاظ خانوادگی، پایگاه اجتماعی  

 . و اقتصادی مختلفی دارند، متفاوت است

بندی به ارزش های فرزند آوری با تاکید بر پایگاه خروجی تحلیل واریانس یک طرفه روی توزیع میزان پای

اجتماعی و اقتصادی خانواده نشان می دهد که میزان پایبندی به ارزش های فرزند آوری به لحاظ پایگاه 

 F=14/84)درصد اطمینان معنی دار می باشد 33خانواده متفاوت است و این تفاوت در سطح 

sig=0/000 .) خروجی آزمون تعقیبیLSD ان می دهد که میزان پایبندی به ارزش های فرزند آوری در نش

جدول )بین طبقه متوسط بیشتر  از دو گروه دیگر است و این تفاوت، تنها برای طبقه پایین معنی دار است

 (.53-1شماره 

 خانواده خروجی تحلیل واریانس پایبندی به ارزش های فرزند آوری با تاکید بر پایگاه اجتماعی و اقتصادی 95-1جدول

 

 طبقه متوسط

 میانگین=  5/55

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تحصیالت

 222/2 0 1/03 طبقه باال

 23/2 5/5 03 طبقه پایین

 

خروجی تحلیل واریانس یک طرفه روی توزیع الگوی فرزند آوری با تاکید بر پایگاه اجتماعی و اقتصادی 

د آوری به لحاظ پایگاه خانواده متفاوت است و این تفاوت در سطح خانواده نشان می دهد که الگوی فرزن

کوچک بودن ضریب فیشر و نزدیکی سطح (. F=3/84 sig=0/046)درصد اطمینان معنی دار می باشد 33

خروجی آزمون تعقیبی . معنی داری به مرز بحرانی بیانگر آن است که این تفاوت چندان ملموس نیست

LSD و . ین میزان میانگین درنمره الگوی فرزند آوری مربوط به طبقه متوسط استنشان می دهد که کمتر

این تفاوت اگرچه اندک است اما معنی دار می باشد به این معنی که اعضای طبقه متوسط در مقایسه با دو 

و بین د. طبقه دیگر، در الگوی فرزند آوری نسبتا بر فرزند آوری بیشتر و فاصله زمانی کمتر تاکید دارند

 (.53-1)طبقه باال و پایین در الگوی فرزند آوری رابطه معنی داری مشاهده نشد
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 خانواده دیبا تاکید بر پایگاه اجتماعی و اقتصاالگوی فرزند آوری خروجی تحلیل واریانس  :91-1جدول

 

 طبقه متوسط

 میانگین= 0/3

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تحصیالت

 213/2 -3/2 0/3 طبقه باال

 213/2 -3/2 3/3 طبقه پایین

 

 :آزمون متغیرهای زمینه ای -1-9

 مقایسه میانگین متغیرهای اصلی تحقیق بر مبنای وضعیت تاهل پاسخگویان -الف

اگرچه بر . متغیر وضعیت تاهل بر مبنای سه ارزش مجرد، در شرف ازدواج و متاهل اندازه گیری شده است

وین نشده است اما با توجه به اهمیت وضعیت تاهل در فرزند آوری، در این مبنای این متغیر فرضیه ای تد

در این تحلیل که با استفاده از تکنیک . بخش به عنوان یکی از متغیرهای زمینه ای وارد تحلیل شده است

تحلیل واریانس یک طرفه انجام گرفته، میانگین هر یک ازمتغیرهای اصلی تحقیق بر مبنای سه ارزش 

 :نتیجه آزمون تحلیل واریانس روی هر یک از متغیرها به شرح زیر است. اهل، مقایسه شده استوضعیت ت

مقایسه میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی بر مبنای وضعیت تاهل، نشان داد که میزان آگاهی افراد از 

نان معنی درصد اطمی 33سیاست های جمعیتی بر مبنای وضعیت تاهل متفاوت است و این تفاوت در سطح 

نشان می دهد که تفاوت فوق صرفا برای افراد  LSDآزمون تعقیبی (. F= 5/7 sig=0/003)دار می باشد

مجرد با دو گروه دیگر معنی دار است و بین متاهلین و کسانیکه در شرف ازدواج هستند تفاوت معنی داری 

 (.12-1جدول شماره )وجود ندارد

 وضعیت تاهلیاست های جمعیتی با تاکید بر جدول خروجی تحلیل واریانس آگاهی از س

 

 مجرد

 میانگین=  3/3

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تحصیالت

 253/2 0/0 0/02 در شرف ازدواج

 220/2 1/0 5/02 متاهل 

مقایسه میزان مساله بودن سطح باروری بر مبنای وضعیت تاهل، نشان داد که میزان مساله بودن سطح 

درصد اطمینان معنی دار می  33مبنای وضعیت تاهل متفاوت است و این تفاوت در سطح  باروری بر

نشان می دهد که تفاوت فوق برای هر سه گروه معنی  LSDآزمون تعقیبی (. F= 29/7 sig=0/000)باشد
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ج به این ترتیب  پایین بودن سطح باروری در جامعه در مقایسه با افراد مجرد و در شرف ازدوا. دار است

همچنین افراد در شرف ازدواج نیز بیشتر از افراد مجرد، وضعیت . برای افراد متاهل بیشتر ملموس است

 (. 10-1جدول شماره)باروری در سطح فعلی را نگران کننده ارزیابی کرده اند

 وضعیت تاهلبا تاکید بر  مساله بودن سطح باروریخروجی تحلیل واریانس  :19-1جدول

 

 مجرد

 میانگین= 03

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تحصیالت

 222/2 0 00 در شرف ازدواج

 222/2 5/5 3/00 متاهل 

 

مقایسه میزان پایبندی به ارزش های فرزند آوری بر مبنای وضعیت تاهل، نشان داد که میزان پایبندی به 

درصد اطمینان  33سطح ارزش های فرزند آوری بر مبنای وضعیت تاهل متفاوت است و این تفاوت در 

نشان می دهد میزان پایبندی به ارزش  LSDآزمون تعقیبی (. F= 20/7 sig=0/000)معنی دار می باشد

دو گروه افراد . های خانواده برای افراد متاهل بیشتر از دو گروه دیگر است و این تفاوت معنی دار می باشد

ندی به ارزش های فرزند آوری به یکدیگر مجرد و در شرف ازدواج تفاوت معنی داری به لحاظ پایب

 (. 10-1جدول شماره)نداشتند

 وضعیت تاهلبا تاکید بر  ارزش های فرزند آوریخروجی تحلیل واریانس  : 17-1جدول

 

 متاهل 

 میانگین= 3/52

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تحصیالت

 225/2 1/0 0/03 در شرف ازدواج

 222/2 3/5 3/03 مجرد

 

مقایسه الگوی فرزند آوری بر مبنای وضعیت تاهل، نشان داد که الگوی فرزند آوری بر مبنای وضعیت تاهل 

(. F= 20/7 sig=0/000)درصد اطمینان معنی دار می باشد 33متفاوت است و این تفاوت در سطح 

زند آوری بیشتر و نشان می دهد افراد متاهل در مقایسه با دو گروه دیگر نسبتا به فر LSDآزمون تعقیبی 

اما بین دو گروه مجرد و در شرف ازداوج در . فاصله زمانی کمتر تاکید دارند و این تفاوت معنی دار است

 (.15-1جدول شماره)الگوی فرزند آوری تفاوت معنی داری مشاهده نشد
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 وضعیت تاهلبا تاکید بر  الگوی فرزند آوریخروجی تحلیل واریانس  :19-1جدول

 

 متاهل 

 میانگین =3/3

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تحصیالت

 223/2 -0/0 3 در شرف ازدواج

 222/2 -0/0 0/3 مجرد

 :مقایسه شهرستان های مورد مطالعه در طرح -ب

برای مقایسه وضعیت متغیرهای اصلی تحقیق در بین شهرستان های مورد مطالعه در سطح استان، از تکنیک 

به این معنی که میانگین هر شهرستان روی توزیع متغیرهای اصلی با . رفه استفاده شدتحلیل واریانس یک ط

شهرستان بزرگ استان گردآوری شده  3در این طرح داده های تحقیق از . سایر شهرستان ها مقایسه شد

 .اردبیل، پارس آباد، گرمی، مشکین شهر و خلخال: است که عبارتند از

 3ک طرفه برای مقایسه میانگین میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی در خروجی آزمون تحلیل واریانس ی

میانگین محاسبه شده برای متغیر آگاهی از (. f= 8/228 sig= 0/000)شهرستان مذکور معنی دار بود

خروجی آزمون . سیاست های جمعیتی به ترتیب در اردبیل، خلخال، مشکین، گرمی و پارس آباد بیشتر بود

هد که تفاوت مشاهده شده بین شهرستان اردبیل به عنوان مرکز استان به استثنای شهرستان شفه نشان می د

 (.11-1جدول )خلخال برای سه شهرستان گرمی، مشکین شهر و پارس آباد معنی دار است

 خروجی تحلیل واریانس شهرستان ها روی توزیع آگاهی از سیاست های جمعیتی:  11-1جدول 

 

 شهرستان اردبیل

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تتحصیال

 222/2 33/0 01/3 پارس آباد

 030/2 33/0 00/3 خلخال

 21/2 33/0 03/3 مشکین شهر

 20/2 03/0 3/3 گرمی

 

 3خروجی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین متغیر مساله بودن وضعیت باروری در بین 

بر این اساس میانگین (. f= 4/432 sig=0/001)ه وجود تفاوت بین آنها استشهرستان منتخب، نشاندهند

در . متغیر مساله بودن وضعیت باروری به ترتیب در خلخال، مشکین، گرمی، اردبیل و پارس آباد بیشتر است
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خلخال و مشکین شهر میزان مساله بودن سطح باروری فعلی بیشتر است و این تفاوت با اردبیل معنی دار 

تفاوت .در مقابل بین اردبیل با دو شهرستان پارس آباد و گرمی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. باشد می

 sig=0/002 مشاهده شده بین شهرستان پارس آباد با خلخال و مشکین شهر به تریبت با سطح معنی داری

 (. 13-1جدول شماره،)معنی دار است sig=0/03و 

 شهرستان ها روی توزیع مساله بودن باروریخروجی تحلیل واریانس :  11-1جدول 

 

 شهرستان اردبیل

 21 =میانگین 

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تحصیالت

 003/2 3/2 02 پارس آباد

 203/2 -3/0 33/00 خلخال

 221/2 -3/0 30/00 مشکین شهر

 135/2 -3/2 3/00 گرمی

 

شهرستان  3ایسه میانگین متغیر الگوی فرزند آوری برای خروجی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مق

بیشترین (. f= 16/44 sig= 0/000)منتخب، نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین آنها وجود دارد

میزان میانگین که نشاندهنده گرایش به فرزند آوری کمتر و فاصله زمانی بیشتر بین ازدواج و تولد فرزند 

بعد از پارس آباد شهرستان های اردبیل، . بوط به شهرستان پارس آباد استاول و فرزند دوم است مر

خروجی آزمون شفه نشان می دهد که تفاوت . مشکین، خلخال و گرمی در مراتب پایین تر قرار گرفته اند

جدول )شهرستان به استثنای شهرستان اردبیل و مشکین شهر، معنی دارد است 3های مشاهده شده بین 

 (.13-1شماره

 الگوی فرزند آوریروی توزیع شهرستان ها  خروجی تحلیل واریانس : 13-1جدول 

 

شهرستان پارس 

 آباد

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تحصیالت

 222/2 23/0 13/3 اردبیل

 222/2 3/0 3/3 خلخال

 220/2 3/0 3/3 مشکین شهر

 222/2 0/1 5/3 گرمی
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ک طرفه برای مقایسه میانگین متغیر پایبندی به ارزش های فرزند آوری خروجی آزمون تحلیل واریانس ی

 = f=11/784 sig)شهرستان منتخب، نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین آنها وجود دارد 3در بین 

بعد از گرمی، . بیشترین میزان پایبندی به ارزش های فرزند آوری مربوط به شهرستان گرمی است(. 0/000

خروجی آزمون . ی خلخال، مشکین شهر، اردبیل و پارس آباد در رتبه های بعدی قرار گرفته اندشهرستان ها

تعقیبی شفه نشان می دهد تفاوت مشاهده شده بین اردبیل با مشکین شهر، مشکین شهر با خلخال و گرمی 

ی داری با خلخال معنی دار نیست در حالیکه شهرستان پارس آباد با چهار شهرستان دیگر تفاوت معن

 (.  13-1جدول شماره)دارد

  خروجی تحلیل واریانس شهرستان ها روی توزیع پایبندی به ارزش های فرزند آوری:  10-1جدول  

 

شهرستان پارس 

 آباد

 سطح معناداری تفاوت میانگین میانگین تحصیالت

 222/2 -3/0 3/03 اردبیل

 222/2 -3/3 3/50 خلخال

 220/2 -3/5 3/03 مشکین شهر

 222/2 -3/3 3/50 گرمی

 

 :مقایسه ساکنان مناطق شهری و روستایی-پ

اگرچه این . درصد نیز ساکن روستا بوده اند 03درصد جمعیت نمونه تحقیق ساکن شهر و در حدود  33

متغیر جز ء متغیرهای اصلی تحقیق محسوب نمی شود اما در اینجا به مثابه یک متغیر زمینه ای مبنای مقایسه 

 .متغیرهای اصلی تحقیق قرار گرفتمیانگین 

مستقل روی  tخروجی آزمون مقایسه میانگین دو گروه پاسخگویان شهری و روستایی با استفاده از آزمون 

توزیع متغیر میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی نشان داده که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود 

 (. t=0/98 sig= 0/355)ندارد

مستقل روی  tسه میانگین دو گروه پاسخگویان شهری و روستایی با استفاده از آزمون مقای خروجی آزمون

خروجی آزمون . توزیع متغیر مساله بودن باروری، نشان داده که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد
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t خروجی آزمون نشان می دهد که میزان احساس مساله بودن. گزارش شده است( 13-1)در جدول شمار 

 .باروری در جامعه برای ساکنان روستا بیشتر از ساکنین شهر مساله است

 میانگین ساکنان مناطق شهری و روستایی روی توزیع متغیر مساله بودن باروریخروجی آزمون مقایسه  12-1-1جدول 

 سطح معناداری T تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین محل سکونت

 0/1 0/00 ساکن شهر
03/0 20/5 225/2 

 3/5 0/00 ساکن روستا

 

مستقل روی  tمقایسه میانگین دو گروه پاسخگویان شهری و روستایی با استفاده از آزمون  خروجی آزمون

. توزیع متغیر پایبندی به ارزش های فرزند آوری، نشان داده که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد

. های خانواده در بین ساکنان روستایی بیشتر از ساکنان شهری است به این معنی که میزان پایبندی به ارزش

 . گزارش شده است( 13-1)در جدول شمار tخروجی آزمون 

 میانگین ساکنان مناطق شهری و روستایی روی توزیع متغیر پایبندی به ارزش های فرزند آوری مقایسه  15-1جدول 

 سطح معناداری T تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین محل سکونت

 5/1 9/75 ساکن شهر
0/9 25/1 222/2 

 9/1 5/99 ساکن روستا

مستقل روی  tمقایسه میانگین دو گروه پاسخگویان شهری و روستایی با استفاده از آزمون  خروجی آزمون

عنی که به این م. توزیع متغیر الگوی فرزند آوری، نشان داده که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد

ساکنان روستایی در مقایسه با آندسته از پاسخگویانی که محل سکونت خود را شهر اعالم کرده اند، برفرزند 

. آوری بیشتر و نیز فاصله گذاری کمتر بین ازدواج و تولد اولین فرزند و نیز بین تولد فرزندان تاکید دارند

 . گزارش شده است( 13-1)در جدول شمار tخروجی آزمون 
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 میانگین ساکنان مناطق شهری و روستایی روی توزیع متغیر الگوی فرزند آوری مقایسه  11-1دول ج

 سطح معناداری T تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین محل سکونت

 2/7 1/5 ساکن شهر
2/9 20/1 222/2 

 29/7 7/2 ساکن روستا
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 :فصل پنجم

 نتیجه گیری و پیشنهادات
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 نتیجه گیری

به این ترتیب که نرخ .مساله محوری طرح حاضر، نرخ پایین باروری و رشد جمعیت در استان اردبیل است

شواهد آماری که . می باشد 5/2و نرخ رشد جمعیت نیز در حدود  3/0باروری زنان در استان اردبیل برابر با 

مجموعه از نگرانی های جدی اجتماعی، نشان می دهد روند تحوالت جمعیت در استان می تواند به یک 

در طرح حاضر این مساله با تمرکز بر مفاهیم سیاست های . فرهنگی و اقتصادی در سالهای آتی منجر شود

در این بررسی مفهوم سیاست های . جمعیتی و نگرش به فرزند آوری در بین جوانان استان برررسی شد

در سالهای اخیر در جامعه به منظور افزایش باروری و  جمعیتی که به مثابه دیدگاهها و نگرش هایی که

برساخت مساله باروری شکل گرفته اند تعریف و در دو مقوله میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی در بین 

نگرش به فرزند آوری نیز در . مردم و میزان مساله بودن سطح باروری برای افراد به روش کمی بررسی شد

پایبندی به ارزش های فرزند آوری و الگوی فرزند آوری در بین جوانان استان مفهوم قالب دو متغیر میزان 

مفاهیم فوق به مثابه متغیرهای اصلی تحقیق بررسی و رابطه آنها با مولفه های جمعیتی و . سازی شد

 .اجتماعی نظیر جنسیت، تحصیالت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده بررسی شد

حقیق نشان داد که میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی در بین جمعیت آماری تحقیق تحلیل یافته های ت

درصد قابل توجهی از افراد نسبت به طرح های تشویقی دولت بی اطالع هستند و بر این . نسبتا پایین است

. دباورند که دولت عمال اقدام  و حتی دغدغه جدی نسبت به وضعیت فعلی پایین بودن سطح باروری ندار

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ضرورت اتخاذ یک سیاست جمعیتی مدون و اجرای آن به شکل 

عینی در جامعه، ملموس تر از مجموعه نگرش ها و دیدگاههای غیر رسمی خواهد بود که در چند سال 

وری تا اندازه از سوی دیگر یافته های تحقیق نشان داد که وضعیت فعلی بار. اخیر در جامعه جریان دارند

اگرچه این مساله بودن با میزان آگاهی از . ای به مثابه یک مساله اجتماعی مهم از سوی افراد تلقی می شود

سیاست های جمعیتی رابطه معنی داری دارد اما به نظر می رسد مردم جدا از مباحث سیاسی و دانشگاهی 

ره و واقعی تا اندازه ای با این مساله دست به اخیر که پیرامون مساله باروری شکل گرفته، در زندگی روزم

بنابراین می توانان استدالل کرد که در وضعیت فعلی و با وجود مساله بودن وضعیت . گریبان بوده اند

باروری برای مردم، سیاست گذاری جمعیتی مبتنی بر واقعیت های موجود جامعه می تواند به دستاوردهای 

رو که شواهد تجربی موجود نشان می دهد سیاستگذاری های جمعیتی در بویژه از این . مهمی نائل شود

 , Ouedraogo)راستای افزایش سطح باروری، در سالهای گذشته و حتی در جوامع دیگر موفق نبوده است
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Mehmet and Jingjing: 2018،به نظر می رسد در حال حاضر (. 0532صادق ویشکایی،؛0531؛ حسینی

 .ین و اجرای این سیاست ها بر مبنای نگرش های مردم فراهم شده استفرصت مناسبی برای تدو

نگرش به فرزند آوری  مفهوم کلیدی دیگر تحقیق است که در قالب دو متغیر الگوی فرزند آوری به مثابه 

جهت گیری عملی در فرزند آوری و پایبندی به ارزش های فرزند آوری به مثابه جهت گیری اعتقادی یا 

برای سنجش الگوی فرزند آوری از پاسخگویان در رابطه با . م سازی و بررسی شده استشناختی مفهو

تعداد مطلوب فرزند و نیز فاصله های زمانی مربوط به فرزند آوری نظیر فاصله بین ازدواج و تولد اولین 

ی دهد که یافته های مربوط به این متغیر نشان م. فرزند و نیز فاصله گذاری بین تولد فرزندان سوال شد

درصد از پاسخگویان  3تنها . درصد پاسخگویان ترجیح می دهند یک یا دو فرزند داشته باشند 32بیش از 

بر این باور بودند که زوج های جوان بهتر است که همان سال اول زندگی مشترک صاحب فرزند شوند، 

درصد  03له ایجاد شود در حدود اکثر آنان ترجیح می دهند که سه سال بین ازدواج و تولد اولین فرزند فاص

دو درصد نیز ترجیح می دهند که اصال فرزندی . حتی بر فاصله گذاری چهار سال و بیشتر تاکید دارند

در خصوص فاصله زمانی بین تولد فرزند نخست با فرزندان بعدی نیز اکثریت پاسخگویان بر . نداشته باشند

درصد نیز بر این باور بوده اند که ترجیح  03در حدود . اندساله تاکید کرده  1تا  5لزوم یک فاصله زمانی 

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اگر الگوی فرزند آوری را به مثابه . می دهند یک فرزند داشته باشند

طیفی در نظر بگیریم که یک سوی آن بر فرزند آوری زیاد و در فاصله های زمانی کوتاه داللت داشته باشد 

طیف بر فرزند آوری کمتر و فاصله گذاری بیشتر بین ازدواج و تولد اولین نوزاد و نیز بین تولد  و سر دیگر

 .فرزند اول و دوم، اکثریت پاسخگویان در قسمت دوم طیف قرار می گیرند

بر خالف الگوی فرزند آوری، میزان پایبندی بر ارزش های فرزند آوری که بر یک مقوله ذهنی تر داللت 

به این معنی که می توان نتیجه گرفت که میزان پایبندی به ارزش های فرزند آوری سنتی . وت بوددارد، متفا

درصد پاسخگویان بر لزوم فرزند آوری  52نزدیک به . در جمعیت مورد مطالعه متوسط و متوسط به باال بود

درصد از  32. رندو اهمیت فرزند جهت تداوم زندگی زناشوئی و حتی معنی بخشی به زندگی اتفاق نظر دا

 02در مقابل . پاسخگویان میزان پایبندی شان به ارزش های سنتی فرزند آوری در حد متوسط و باال است

درصد از پاسخگویان نمره کمتری در مقیاس ارزش های فرزند آوری کسب کرده اند به این معنی که در 

ارند و این امر را با بروز مشکالتی توام مقایسه با سایرین پایبندی کمتری به ارزش های سنتی فرزندآوری د

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که میزان . می دانند که به لحاظ عقلی بایستی از آن فاصله بگیرند
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به نظر می رسد تفاوت . پایبندی به ارزش های فرزند آور در مقایسه با الگوی فرزند آوری بیشتر است

ری را بایستی در ماهیت متفاوت این دو جستجو کرد به این موجود بین دو شاخص نگرش به فرزند آو

معنی که شاخص ارزش های فرزند آوری بر مقوله های ذهنی استوار است یعنی بر یک مجموعه جهت 

گیری های عاطفی و احساسی داللت دارد که ابراز آنها هزینه چندانی هم برای افراد ندارد اما در متغیر 

یت های ملموس و عینی تری مواجه هستیم؛ نظیر تعداد فرزندان و یا فاصله الگوی فرزند آوری با واقع

گذاری بین ازدواج و تولد اولین فرزند مولفه های واقعی که افراد در مواجهه با آنها جهت گیری های واقع 

د از بینانه تری اتخاذ می کنند بگونه ای که به سمت تک فرزند و یا فاصله گذاری بیشتر در فرزند آوری بع

این جهت گیری با توصیف رفتار فرزند آوری به مثابه یک رفتار عاقالنه از سوی . ازدواج تاکید دارند

کالدول استدالل می کند که مدیریت فرزند آوری تابع . کالدول در نظریه جریان ثروت همخوانی دارد

ه این معنی که فرزندان نقش در جامعه سنتی حیات خانواده وابسته به فرزندان بود؛ ب. اقتضائات زمان است

موثری در بهبود و رونق اقتصاد خانواده ایفا می کردند اما در جامعه صنعتی این روند معکوس شده و این 

فرزندان هستند که حیاتشان وابسته به خانواده است و بر خالف جامعه سنتی، جریان ثروت از والدین به 

والدین تالش می کنند با کنترل باروری و محدود کردن  سمت فرزندان جریان می یابد بر همین اساس نیز

به نظر می رسد در کنار مختصات ارزشی تغییرات جمعیت  (.0531نظری،)آن با  مشکل کمبود مواجه نشوند

شرایطی . شناختی اخیر خانواده نباید از اهمیت نیازهای مادی و شرایط اقتصادی حاکم بر خانواده غافل بود

 .واده ها بر خالف باورهای خود، فرزند آوری را محدود کنندکه موجب شده تا خان

فضای تناقض آلود حاکم بر دو متغیر پایبندی به ارزش ها و الگوی فرزند آوری بیانگر ابعاد پیچیده حاکم 

بر فضای تحوالت جمعیتی کشور است، تحوالتی که از یک سو ریشه در ارزش های فرامادی و فردگرایانه 

بررسی . یگر در قالب مشکالت اقتصادی به یک مجموعه از نیازهای مادی مربوط می شوددارد و از سوی د

متغیرهای اصلی تحقیق بر مبنای پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده نیز نشان داد که این مساله هم از جنبه 

ند آوری که اقتصادی و هم از جنبه فرهنگی واجد اهمیت است به گونه ای که در مواردی نظیر الگوی فرز

بر مولفه های واقعی تر فرزند آوری تاکید دارد، تفاوت معنی داری بین دو طبقه باال و پایین جمعیت آماری 

به نظر می رسد مدیریت وضعیت فعلی جمعیت کشور، نیازمند توجه به هر دو مولفه . تحقیق مشاهده نشد

ت فعلی، عمال سیاست گذاری مدون و نیازهای فرامادی و مادی است اما این در حالی است که در وضعی

 .  مشخصی در جامعه وجود ندارد و مدیریت باروری صرفا به خود افراد واگذار شده است
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تحلیل یافته های تحقیق در قالب فرضیه های همبستگی و مقایسه ای نیز دربردارنده واقعیت های قابل تامل 

در بین جوان تر ها و بویژه در بین افراد مجرد و  یکی از این واقعیت ها، نگرش منفی به فرزند آوری. بود

به این معنی که جوان تر ها نسبت به فرزند آوری نگرانی های . در شرف ازدواج جمعیت آماری تحقیق بود

جدی تر دارند این در حالی است که به نظر می رسد با تشکیل خانواده و گذر از دشواری های سال های 

به فرزند آوری مثبت تر می شود اما با توجه به اهمیت زمان در بحث نخست ازدواج، بتدریج نگرش 

باروری، این تغییر نگرش شاید نتواند نقش موثری در تغییر الگوی باروری زوج ها داشته باشد بر همین 

اساس به نظر می رسد در سیاست گذاری های جمعیتی، بایستی به مشکالت جوانان بویژه در مرحله 

انواده توجه جدی شود تا ضمن حمایت از آنان، امکان تشکیل یک فضای خانوادگی ازدواج و تشکیل خ

 .امید بخش تقویت شود

همانگونه که به لحاظ نظری نیز انتظار می رفت زنان در مقایسه با مردان پایبندی کمتری نسبت به ارزش 

زش های اجتماعی و تحول های فرزند آوری دارند اگرچه در ادبیات موجود این واقعیت بر مبنای تغییر ار

جایگاه زنان تبیین شده ولی به نظر می رسد بخشی از واقعیت جهت گیری زنان نسبت به باروری ریشه در 

زنان در مقایسه با مردان . مسئولیت های سنگین آنان در مدیریت فرایندهای مراقبت و پرورش کودکان دارد

همین رو طبیعی است که در مقایسه با مردان تمایل  هزینه های بیشتری را برای فررزند آوری می دهند از

بر این اساس می توان استدالل کرد که الزمه تدوین و اجرای موفق . کمتری به فرزند آوری داشته باشند

سیاست های جمعیتی برای برون رفت از بحران های جمعیت شناختی حاضر، توجه به جایگاه زنان در 

ه آنان به تنهایی بار مسئولیت های فرزندآوری و تربیت آنان را به دوش جامعه و خانواده است بگونه ای ک

 .نگیرند

اینکه میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی و نیز مساله بودن سطح باروری در بین تحصیل کرده های 

دانشگاهی بیشتر است؛ به اهمیت آموزش و اطالعات در برساخت اجتماعی مربوط می شود بر همین 

ان استدالل کرد که مقوله های آموزش و اطالعات جایگاه کلیدی در سیاست گذاری جمعیتی اساس می تو

دارند و بایستی در برنامه ریزی و نیز مواجهه با گروههای اجتماعی به اهمیت تحصیالت توجه داشت و 

 .متناسب با آن، سیاست گذاری کرد
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کرد که مساله کاهش نرخ باروری و تک در مجموع بر مبنای یافته های تحقیق حاضر می توان استدالل 

با . فرزندی به مثابه یک مساله اجتماعی در زندگی واقعی مردم ملموس و از سوی آنان قابل درک است

توجه به موضوعیت کمتر سیاست های جمعیتی در قالب مباحث اخیر در نزد پاسخگویان و فقدان سیاست 

د که پایین بودن سطح باروری در سالهای آتی از یک های جمعیتی مدون در جامعه این احتمال وجود دار

بگونه ای که تک فرزندی و حتی بی فرزندی به اندازه . مساله اجتماعی به یک واقعیت ساختاری تبدیل شود

. ای در جامعه نهادینه شود که تولد فرزندان بیشتر برای خانواده ها نوعی شرمساری در پی داشته باشد

تناقض موجود بین دو بعد . د امروزه برای تولد فرزندان سوم و چهارم افتاده استاتفاقی که به نظر می رس

عینی و ذهنی نگرش فرزند آوری بر این مهم داللت دارد که اگرچه وضعیت فعلی باروری در مباحث نظری 

ر به مثابه تغییر ارزش های اجتماعی مفهوم سازی شده اما در جامعه مورد مطالعه ما بعد اقتصادی که ب

نتیجه . ارزش ها و یا نیازها مادی داللت دارد همچنان نقش موثری در نگرش فرزندآوری افراد بازی می کند

اینکه گذر از وضعیت فعلی حاکم بر باروری مستلزم تدوین سیاست های جمعیتی مبتنی بر واقعیت های 

ستی به مولفه هایی چون امروز جامعه ایران است، سیاست هایی که در کنار توجه به تحوالت ارزشی بای

مشکالت اقتصادی، دغدغه ها و نگرانی های جوانان برای تشکیل خانواده، مسئولیت ها و دشواری های 

 . زنان در باروری و نقش تعیین کننده آموزش و اطالعات توجه ویژه نشان دهد

 :یدربراک پیشنهادات

اندیشه در حوزه های مختلف  ضرورت و اهمیت توجه به مساله تحوالت جمعیتی در ایران امرزوه بر اهل

تحوالتی که در مسیر افتادن جمعیت ایران در دام کهنسالی دارد . اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پوشیده نیست

که خروج از آن به زمان های بیشتر نیازمند بوده و ماندن در آن هزینه های مادی و معنوی زیادی را بر 

نین وضعیتی در مقایس کوچک تر برای استان اردبیل با چ. جامعه در حال توسعه ما تحمیل خواهد کرد

استانی که بخش مهمی از اقتصاد آن بر کشاورزی استوار بوده و به لحاظ سطح . شدت باالیی صادق است

توسعه صنعتی کاستی های چشمگیری دارد برای بهره مندی از قابلیت های موجود و نیز گذر به وضعیتی 

ت که در مسیر افزایش نیروهای فعال تغییر کند اما این در حالی است که استان بهتر نیازمند جمعیتی پویا اس

اردبیل نه تنها نرخ رشد بسیار پایینی دارد بلکه برغم مختصات دینی و فرهنگی حاکم بر آن، نرخ باروری 

شنهاد زنان در این استان از متوسط کشوری نیز کوچک تر است بر این اساس باتوجه به یافته های تحقیق پی

 :می شود
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نسبت به تدوین سیاست های جمعیتی مشخص با قابلیت اجرایی در سطح استان و بر اساس قواعد  -

 .علمی موجود اقدام و خال ء سیاست های جمعیتی علمی بر طرف شود

تاکید بر مقوله های آموزش و نیز انتشار اطالعات با توجه به اهمیت تحصیالت، می تواند نقش  -

 .ی مردم از وضعیت فعلی جمعیت داشته باشدموثری در آگاه ساز

مشاهده تفاوت بین دو شاخص الگوی فرزند آوری و پایبندی به ارزش های فرزند آوری نشان می  -

دهد بخش عمده ای از مساله ریشه در مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد بر این اساس عدم توجه به 

ت ها را با شکست مواجه خواهد حل مشکالت مردم در سیاست های جمعیتی عمال این سیاس

 .ساخت

 رد هژیوب توجه به نیازهای والدین، فرزندان در زمینه نیازهای حیاتی نظیر تغذیه، مسکن و آموزش -

 .داشته باشد یروآ دنزرف هب دارفا یاه شرگن می تواند نقش موثری در تغییر ناوج یاه جوز نیب

ان، می توجه به ارزش ها و نیازها زنان و کمک به آنان در مدیریت فرزند آوری و پرورش کودک -

 .تواند نقش موثری در پایبندی بیشتر آنان به ارزش های فرزند آوری داشته باشد

 :پیشنهادات پژوهشی

 غربالگری اجتماعی ناباروری در استان -

 ارزیابی سیاست های بهداشتی و درمانی استان در خصوص فرزند آوری و نیز مساله باروری -

 تانارزیابی نیازهای اجتماعی خانواده ها در سطح اس -

 ارزیابی سبک های زندگی امروزی و توجه به جایگاه فرزند آوری در سبک زندگی -

و بررسی کیفی فرایندهای ازدواج و بدنبال آن تولد جهت حصول به درکی عمیق از فضای زندگی  -

 حاکم بر زوج های جوان
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 .؛ نظریه های معاصر جامعه شناسی، ترجمه منوچهر ثالثی، تهران، نشر علمی(0532)ریتزر، جرج  -
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شناخت نگرش دانشجویان نسبت به سیاست های جمعیتی در مورد ؛ (0532)صادق ویشکایی، حسین  -

، پایان نامه برای اخذ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد)کرد آنان در این موردباروری و رفتار و  عمل
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 (0533،0533،0533،0532،0533)مرکز آمار ایران سالنامه های آماری  -
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 . پرسشنامه حاضر برای سنجش شناخت شما از سیاست های جمعیتی تدوین شده است لطفا با پاسخ دقیق خود ما را در این تحقیق یاری کنید:با سالم

                 :     شغل                       :    تحصیالت                     :       سن           :           جنسیت        : شهر:    محل سکونت

 :متوسط درآمد خانواد:                            شغل سرپرست خانواده                 :         تحصیالت سرپرست خانواده       

 :تعداد فرزندان در صورت متاهل بودن                       متاهل       در شرف ازدواج     مجرد: وضعیت تاهل

 سواالت میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی 
خیلی 

 زیاد

تا  زیاد

 حدودی

خیلی  کم

 کم

تابحال فکر 

 نکرده ام

نظری 

 ندارم

        از نظر شما کاهش موالید و تک فرزندی در جامعه تا چه میزان نگران کننده است؟ 0

        به نظر شما، مسئوالن کشور تا چه اندازه نگران کاهش باروری زوج های جوان هستند؟ 0

        اینکه گفته می شود جمعیت ایران به سمت پیری و یا کهنسالی می رود تا چه میزان برای شما قابل درک است؟ 5

        د؟آیا تاکنون به موضوع کاهش باروری در خانواده ها فکر کرده ای 1

        به چه میزان از خطرات بارداری در سن باال اطالع دارید؟ 3

        تا چه میزان از طرح های تشویقی دولت برای افزایش باروری در خانواده ها اطالع دارید؟ 3

 برای ارزیابی اقدامات دولت در راستای افزایش باروری در جامعه کدام گزینه را انتخاب می کنید؟ -3

 .اطالع ندارم                  . اصال اقدامی ندارد          بهتر است               در حد متوسط است                .ضعیف و کم اثر است

 ؟به نظر شما کدامیک از موارد زیر مناسب ترین تعداد فرزند برای یک خانواده محسوب می شود-3

 یا اصال  فرزندی نداشته باشند        چهار فرزند و بیشتر -            1سه فرزند  -            5دو فرزند -        0یک فرزند  -0

 ؟به نظر شما زوج های جوان چند سال بعد از ازدواج خود بچه دار شوند بهتر است -3

 .بچه دار نشوند بهتر است      چهار سال حتی بیشتر -           1سه سال -        5دو سال فاصله دهند -         0همان سال اول ازدواج  -0

 ؟چند سال باید بین تولد بچه ها فاصله باشد به نظر شما مناسب ترین فاصله زمانی بین تولد فرزندان چند سال است؟ -02

   .حا یک فرزند داشته باشند بهتر استترجی -        3چهار سال و بیشتر -          1سه سال -        5دو سال -           0یک سال-0

 د؟نبه نظر شما در حال حاضر دولت و رسانه ها چه تعداد کودک را برای خانواده مناسب می دان -00

    اطالع ندارم  -            3چهار یا حتی بیشتر -               1سه کودک  -           5دو کودک -               0یک کودک -0

 ویه های نگرش به فرزند آوریگ 
کامال 

 موافقم
 موافقم

تا 

 حدودی
 مخالفم

کامال 

 مخالفم

نظری 

 ندارم

تا بحال فکر 

 نکرده ام

a بارداری زودهنگام مانع از درک شیرینی های زندگی برای زوج های جوان می شود.        

b داشتن حتی یک بچه هم باعث گرفتاری است        

c دلگرمی است داشتن فرزند مایه.        

d  از بچه دار شدن ترسیدخداوند روزی رسان است و نباید.        

e شلوغ بودن سر سفره بهترین لذت دنیاست.        

F جنسیت کودک مهم نیست.        

g با تولد فرزند زندگی زن و شوهر کامل می شود.        

H – ند شدن برای شما تا چه اندازه حائز اهمیت است؟ پدر یا مادر بودن و یا در آینده صاحب فرز 

  نظری ندارم          تا بحال فکر نکرده ام             خیلی کم            کم              تا حدودی             زیاد         خیلی زیاد
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Abstract: 

Low fertility rates have become one of the most controversial issues in recent years. It is feared that 

if the current situation continues, more serious problems will arise in the country's demographic 

future, which in turn will lead to a series of social and economic problems. In the present plan, this 

issue has been studied by focusing on the two concepts of population policy and attitude towards 

childbearing in Ardabil province. This study was performed quantitatively among statistical 

population aged 20 to 35 years. In this plan, demographic policies have been conceptualized as 

attitudes and perspectives governing the recent demographic literature of the country, which have 

been formed in order to socialize the issue of fertility level and increase the fertility rate. On the 

other hand, the attitude towards childbearing has been operated and measured in the form of two 

variables of childbearing pattern as the objective dimension of childbearing and childbearing values 

as the doctrinal or mental dimension of childbearing. Analysis of the research findings showed that 

despite the relatively low awareness of respondents about population policies, the issue of low 

fertility is understandable to them as a serious social issue. On the other hand, although respondents 

emphasize management and fertility control in the objective dimension of childbearing, they are 

closer to traditional orientations in terms of adherence to childbearing values. With age and 

education, the level of awareness of population policies and the issue of fertility levels increases. 

Women are significantly less committed to childbearing values than men. Single people and, 

to some extent, people on the verge of marriage have less knowledge of population policies 

and the issue of fertility in society, and their commitment to childbearing values is equally 

low. The level of awareness of population policies, the issue of fertility, as well as the positive 

tendency to have children is higher among middle class members. The need to formulate population 

policies, simultaneous attention to the value and economic dimensions of fertility, proper 

understanding of the psychological space governing fertility, attention to the importance of 

information and the responsibility of women in childbearing are the most important practical results 

of the project. 

Keywords: Childhood Values, Youth, Demographic Policies, Fertility Rates 

 

 

 


