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داد که تمایل باه فرزنادآوری بایشتار در هار دو گاروه مایهبی ماورد
بررسی؛ پایین است .بااینوجود ،تمایالت فرزنادآوری زناان اهال سانّت
کمی بیشتر از زنان شیعه است .در میان زنانی که تمایل به فرزندآوری
دارند ،نسابت قابال تاوجّری از آنهاا در هار دو گاروه مایهبی ارراار
داشتهاند که میخواهند یک فرزند دیگر به دنیا بیاورند .ایان نسابت در
میان زنان اهال سانّت ( 66/4درصاد) بایشتار از نسابت متناارر (62
درصد) در میان زنان شیعه است .نتای تحلیل چندمتغیّره نشان داد که
ترکیبی از مشخّصههای فرهنگی ،اقتصادی  -اجتماعی و جمعیّتی نقش
تعیینکننده و معناداری در پیشبینی احتمال تمایل باه فرزنادآوری در
میان زنان هر دو گاروه مایهبی دارناد .بار اسااا ایان نتاای  ،و بارای
جلوگیری از استمرار کاهش بااروری یاا ارتقاای آن باه باارتر از ساح
جایگزینی؛ سیاستهای دولت باید همسو با خواسته ها و مناافع زناان و
خانواده ها باشد .در غیر این صورت ،سیاستها با مقاومت روبرو میشوند
و در نرایت احتمارً شکست میخورند.
واژگان کلیدی

تمایالت فرزندآوری؛ شیعه ،سنّی؛ زناان کُارد؛ شامار فرزنادان ایادهآل؛
کامیاران

مقدّمه

در ایران یکی از عرصههایی که در سالهاای اخیار دساتخو تحاوّرت بسایاری شاده،
کنشها و نیّات فرزندآوری افراد و خانوادهها بهویژه زنان است .باروری در طول سه دهاة
گیشته به طرز چشمگیری کاهش یافت .این کااهش تقریبااً باهطاور همزماان در هماة
مناااطق جغرافیااایی و گااروههااای س انّی تولیاادمثل صااورت گرفاات (عبّاساایشااوازی و
مکدونالد .)217-237 :2005 ،1بر اساا بررسی های صورت گرفتاه (عبّاسایشاوازی و
حسینی1388 ،؛ عبّاسیشوازی و همکاران1383 ،؛ صادقی )1383 ،در طول دوران گایار
باروری در ایران ،گروههای قومی و استانهای ناهمگن ازنظار قاومی و مایهبی ،ساحو
متفاوت امّا روندهای باروری مشابه با سحو و روندهای ملّای بااروری و اکثریّات فاارا
1. McDonald
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تجربه کردهاند .عبّاسیشوازی و مکدونالد ( )25 :2005بر این باورند کاه خاساتگاه ایان
تفاوتها ممکن است قومی یا میهبی باشد ،زیرا تأثیر تغییارات اقتصاادی  -اجتمااعی و
برنامههای دولت بر رفتار باروری با میانجیگاری زمیناههاای قاومی و فرهنگای صاورت
میگیرد .اگرچه برنامة تنظیم خانواده نقش مؤثّری در سرعت کاهش بااروری و اساتمرار
آن از نیمة دهة  1360به بعد داشته اسات (حساینی و عبّاسایشاوازی)3 :1388 ،؛ امّاا
میتوان گفت فرآیند گیار باروری متناسب با تحوّرتی باودهاسات کاه در ابعااد مختلا
اقتصادی ،اجتماعی و نیز برخی ابعاد سنّتی خانواده به وقاو پیوساته (عباسایشاوازی و
عسکری ندوشان )1384 ،و باه تغییراتای در ایساتارهای مارتب باا ازدوار و در نرایات
رفتارها ،ایدهآلها و تمایالت فرزندآوری مردم منجر شده است.
بر اساا آخرین برآوردهای صورتگرفته (عبّاسیشوازی و حسینیچاووشای:1392 ،
 )124امروزه در ایران باروری پایینتر از سح رزم برای جایگزینی نسلهاسات .بااروری
پایین ،در بیشتر استانها و شررستانهای کشور پدیدهای فراگیر است .سح باروری در
استان کُردستان در سال  1390معادل  1/84فرزند بارای هار ماادر بارآورد شادهاسات.
میزان متنارر در شررستانهای استان در دورة سه ساالة  ،1388-1390در دامناهای در
شررستان بیجار دستکم بین  1/41فرزند برای هار ماادر و در باناه تاا حادّاکثر 2/42
فرزند برای هر مادر در نوسان بوده است .میزان متنارر در شررستان کامیااران پاایین و
معادل  1/98فرزند برآورد شده است (هماان .)150 :باا توجّاه باه زمیناههاای قاومی -
فرهنگی جامعة ایران ،بازنگری ،تادوین و اجارای موفّاق سیاسات هاای جمعیّتای بارای
جلوگیری از استمرار کاهش باروری و ارتقای آن ،دستکم تا سح جاایگزینی ،مساتلزم
آگاهی و شناخت از ترجیحات و تمایالت فرزندآوری زورهاا ،عوامال ماؤثّر بار تماایالت
فرزندآوری آنها ،و شناسایی زیرگروههای جمعیّتی دارای تماایالت فرزنادآوری پاایین و
بسیار پایین است.
کامیاران یکی از شررستان های استان کُردستان با مرکزیّت شرر کامیاران است .ایان
شررستان در جنوب استان کُردستان و در فاصلة  65کیلومتری سنندر واقع شده اسات.
شرر کامیاران در فاصلة میان دو شرر سنندر و کرمانشاه قرار گرفته است .سااکنان ایان
شررستان ازنظر تعلّق قومی و میهبی به ترتیب کُرد و پیرو میهبهای تسانّن شاافعی و
تشیّع میباشند .با توجّاه باه ترکیاب قاومی و مایهبی جمعیّات ایان شررساتان و نیاز
ویژگیهای جمعیّتی آن مانند باروری پایینتر از سح جایگزینی ،خود را با پرسشهاای
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زیر مواجه میبینیم :آیا تمایالت فرزندآوری زنان شیعه و سنّی باا خاساتگاههاای قاومی
یکسان (کُرد) متفاوت است؟ تعیینکنندههای آن کداماند؟ تمایالت فرزندآوری گروههای
میهبی تا چه اندازه بازتاب تفاوتهاای مایهبی در ویژگایهاای اقتصاادی  -اجتمااعی،
فرهنگی و جمعیّتی آنهاست؟
پیشینة تحقیق

حسینی و بگی ( )1393در بررسی تعیینکنندههای تمایالت فرزندآوری زناان همساردار
شرر همدان نشان دادند که  70/7درصد زنان تمایل ندارناد عاالوه بار فرزنادانی کاه در
زمان بررسی داشتهاند فرزند دیگری داشته باشند .در این میان 55 ،و  84/3درصد زناان
به ترتیب دارای یک و دو فرزند بودند .بر پایاة ایان بررسای 78/4 ،درصاد پاساخگویان،
شمار محلوب فرزند برای خانوادهها را دو فرزند عنوان کردهاند .نتای تحلیل چنادمتغیّره
نشان داد که احتمال توقّ فرزندآوری در میاان زناانی کاه شااغلاناد بایشتار اسات ،
فرزندان در قید حیات بیشتری دارند ،در پایان دورة تولیدمثل به سار مایبرناد ،مناافع
فرزندان را کمتر از هزینههای آن ارزیابی میکنند و گرایش کمتری به ترجی فرزند پسر
بر دختر دارند .یافتههای عنایت و پرنیان ( )1392در شرر شیراز نشان داد که تقریباً 29
درصد از زنان گرایش به فرزندآوری دارند .در بررسی دیگاری (حساینی و بگای)1392 ،
معلوم شد که کمی بیش از  61درصد زنان کُرد شرر مراباد قصاد بار توّقا فرزنادآوری
دارند .بررسی تمایالت فرزندآوری زنان برحسب شامار فرزنادان زنادة (در حاال حارار)
آنها نشان داد  39/3درصد زنان بدون فرزند یا با یک فرزند؛  77/7درصد زناان صااحب
دو تا سه فرزند و  86درصد زنان دارای بیش از سه فرزند تمایل ندارند که فرزند دیگاری
داشته باشند .تحلیلهای دو متغیّره نشان داد کاه تفااوت معنااداری برحساب تماایالت
فرزندآوری در میان زنان با ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی ،جمعیّتی و فرهنگی متفاوت
وجود دارد .بر پایة این بررسای ،مشخّصاه هاای فرهنگای باهتنراایی نمایتوانناد نقاش
تعیینکنندهای در پیشبینی احتمال عدم تمایل به فرزنادآوری داشاته باشاند .درواقاع،
ترکیباای از مشخّصااههااای فرهنگاای ،اقتصااادی و جمعیّتاای تبیااین برتااری از تمااایالت
فرزندآوری زنان به دست میدهد.
رحیمایناژاد ( )1390در تحلیال رفتاار بااروری و تماایالت فرزنادآوری زوجااین در
شررستان روانسر نشان داد که رفتار باروری زنان در گروههای همدورة ازدواجی مختلا
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با هم متفاوت بوده و گروههای همدورة ازدواجی قدیمیتر ،سح باروری باارتری نسابت
به گروههای همدورة ازدواجی اخیرتر داشتهاند .بااینحال ،ناوعی همگرایای در نگار و
افکار زنان در مورد شمار محلوب فرزندان و تمایالت فرزندآوری آنها وجود داشتهاسات.
عبّاسیشوازی و حسینی ( )1388نشان دادند که گروههاای قاومی در طاول دورة گایار
باروری ،سحو متفاوت امّا روندهای باروری مشابری با ساحو و رونادهای ملّای تجرباه
کردهاند .بر پایة این بررسی ،همگرایی باروری گروههای قومی در ایاران پدیادة جدیادی
است که از سالهای میانة دهة  1370پدیدار گشتهاست .حسینی ( )1383در بررسای و
مقایسة رفتار باروری گروه های قومی و میهبی در مناطق روستایی شررستان قروه نشان
داد که رابحة بین دو متغیّر قومیّت و باروری باه لحااآ آمااری معناادار و رابحاة متغیّار
میهب و باروری غیر معنادار است .یافتههای این بررسی گویای آن اسات کاه تفااوت در
باروری زنان گروههای قومی مورد بررسی در طول زمان کاهشیافته و نوعی همگرایی در
رفتارهای باروری آنها به وجود آمدهاست.
کرتزر و وایت )2009( 1دریل کاهش باروری در ایتالیا را روی آوردن باه شایوههاای
زندگی مدرن دنیوی میداند .برینگتون )2008( 2در بررسی تمایالت باروری و پیامدهای
آن در بین زنان و مردان در لندن به شواهدی مبنی بر اینکه مردان در بریتانیا تمایل به
داشتن خانوادههای کوچکتر دارند؛ دست نیافت .او میگوید زنان تمایال دارناد بااروری
آیندهشان را بیش از واقعیّت عنوان کنند و این بهویژه در ماورد زناانی کاه ب ّاه ندارناد
صادق است .داشاتن یاک شاریک باا تماایالت بااروری متمااد و مخاال احتماا ًر روی
تولّدهای آینده اثر میگایارد .فرزنادآوری بایش تار مساتلزم توافاق زن و شاوهر اسات.
بااینوجود ،آن ه این بررسی نشان داد این است که در پیشبینی آیندة باروری ،تمایالت
فرزندآوری زنان بدون ب ّه مرمتر از تمایالت همسرانشان است.
مبانی و چارچوب نظری

تبیین رفتارهای باروری و تغییرات آن بیش تر مبتنی بر رویکردهای مبتنی بر تبیینهای
انتخاب عقالنی و ساختاری و تبیینهای هنجاری ا فرهنگی است .نظریههای مبتنای بار
تبیینهای انتخاب عقالنی و ساختاری ،درمجمو استدرل مایکنناد کاه در بار هاای
1. Kertzer & White
2. Barrington
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زمانی خاصّی در تاریخ یک کشور یا منحقه ،شرای ساختاری مانند شررنشینی ،صانعتی
شدن ،توسعة اقتصادی  -اجتماعی و مشخّصههای اقتصادی  -اجتماعی و جمعیّتای مثال
سح درآمد سرانه ،مشارکت زنان در نیروی کار ،ساح تحصایالت باه ویاژه تحصایالت
زنان ،میزان مرگ ومیر اطفال ،امید زندگی در بدو تولّد و ...فواید اقتصادی داشتن خانوادة
بزرگ و پُرحجم را کاهش میدهاد (حساینی )120-121 :1392 ،و از طریاق تاأثیر بار
تمایالت فرزندآوری افراد و خانوارها ،زمینههای کاهش باروری و کمفرزندآوری را فاراهم
میکنند.
از میان نظریههای انتخاب عقالنی و تبیین ساختاری ،برای تبیین رفتارهاای بااروری
گروههای قومی و میهبی به فرریة مشخّصهها استناد میشود .بار اسااا ایان فررایه،
تمایالت فرزندآوری و درنتیجه رفتار باروری گروههای قاومی و مایهبی باه تفااوتهاای
موجود در ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی و جمعیّاتشاناختی زناان و همساران آنهاا
نسبت داده میشود (گلدشایدر و اولنبرگ1969 ،1؛ اسپنشاد و یای1994 ،2؛ جانساون،3
1979؛ پوستون 4و همکاران .)2006 ،درواقع ،اساتدرل مایشاود در فرآیناد نوساازی و
گستر ارتباطهای اجتماعی ،مرزبندیهای قومی به هم میریزد و درنتیجاه هماننادی
در ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی ،رفتارهای باروری گروههای مختل قاومی باهساوی
همگرایی میل میکند .رع مشاهدهشده در رابحة بین شاخصهاای متعاارف توساعه و
باروری پژوهشگران و تحلیلگران بسیاری (گلدشایدر و اولنبرگ1969 ،؛ ری ی1975 ،5؛
رُزماری و همکاران1981 ،6؛ دی1984 ،7؛ فیشر و مارکوم1984 ،8؛ بونگارت و واتکیناز،9
1996؛ مک کویالن )2004 ،10را به این باور رساند تا با به چالش کشایدن ارزیاابی هاای
اوّلیة اقتصادی از کاهش باروری استدرل کنناد کاه نمایتاوان رفتارهاای بااروری را باا
استفاده از رویکردهای مبتنی بر مدلهای انتخاب عقالنی و تبیین ساختاری تبیین کارد.

1. Goldscheider and Uhlenberg
2. Spenshade and Ye
3. Johnson
4. Poston
5. Ritchey
6. Rosemary
7. Day
8. Fischer & Marcum
9. Bongaarts and Watkins
10. McQuillan
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درنتیجه ،جست وجو برای تبیینهای جایگزین آغااز شاد و بارای پُار کاردن ایان خا ،
تبیینهای هنجاری  -فرهنگی باروری ارائه شد.
برخالف رویکرد انتخاب عقالنی که بایشتار بار اهمیّات تغییارات سااختاری تأکیاد
میکند ،در رویکرد اشاعه استدرل میشود که وقتی افراد اهمیّت خانوادههای کوچاک را
درک کنند ،استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی را بپییرند و باور کنناد کاه اختیاار
زندگیشان تا اندازهای دست خودشان است ،رفتارهای باروری میتواناد محاابق شارای
مختل اقتصادی  -اجتماعی تغییر کند (حسینی .)135 :1392 ،در رویکرد تأثیر قومی-
فرهنگی ،رفتارهای باروری گروههاای قاومی و مایهبی در قالاب ارز هاا و هنجارهاای
خردهفرهنگی تبیین میشود و میگوید هر گروه قومی و مایهبی باه خااطر ارز هاای
فرهنگی و میهبی خاصّ خود ،رفتارهای باروری متفاوتی را تجربه مایکناد .در فرهنا
بعمی گروههای قومی و میهبی ممکن است داشتن خانوادههای بزرگ و پُارحجم ناوعی
ارز باشد ،کاربرد رو های معیّنی از کنترل موالید ممناو باشاد ،افاراد و خاانوادههاا
گرایش زیادی به ترجی فرزند پسر بر دختر داشته باشند ،زناان در تصامیمگیاریهاای
باروری استقالل کمتری داشته باشند و یا در رفتارهای باروریشان باه شادّت تقادیرگرا
باشند .درنتیجه ،انتظار میرود افراد متعلّاق باه یاک گاروه قاومی یاا مایهبی ،بااوجود
ویژگی های اقتصادی  -اجتمااعی متفااوت ،رفتارهاا ،ایاده آل هاا و تماایالت فرزنادآوری
یکسانی را تجربه کنند .در این فرریه که از آن با عنوان فرریة خردهفرهنگای یاا تاأثیر
هنجاری نیز یاد می کنند (لوپز و صبّاغ )1492 :1978 ،1بار تاأثیر خاردهفرهنا هاا در
رفتارهای باروری گروههای قومی تأکید میشود .درواقع ،محاابق ایان فررایه رفتارهاای
باروری گروههای قومی بازتاب اهمیّت و نفوذ میراث فرهنگی مشترک آنهاست .به تعبیر
همل « ...فرهن تبیین میکند که چرا افراد در جوامعی که بهراهر ازنظار اقتصاادی در
شرای یکسانی بسر میبرند ،امّاا ازنظار آدابورساوم و زباان متفااوتاناد ،عملکردهاای
جمعیّتی متفاوتی دارند .فرهن می تواند توری دهد چرا باوجود تغییر شرای اقتصادی
و اجتماعی ،جمعیّت یک منحقه در طول زماان ازنظار جمعیّاتشاناختی یکساان عمال
می کند .به کارگیری فرهن بهعنوان مبنای تحلیل مای تواناد زمیناه هاای تبیاین را باه
سححی بارتر ارتقاء دهد ( »...همل.)1990 ،2
1. Lopez and Sabagh
2. Hammel
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چارچوب نظری این مقالاه ترکیبای از رویکردهاای مبتنای بار تبیاینهاای انتخااب
عقالنی -ساختاری (بهطور مشخّص فرریة هماننادی مشخّصاههاا) و تبیاین هنجااری-
فرهنگی است .چون هدف بررسی و تبیاین تماایالت فرزنادآوری دو زیرگاروه جمعیّتای
شیعه و سنّی است ،استدرل نویسندگان مقاله این است که تفاوت گروههای مایهبی در
مشخّصههای اقتصادی  -اجتماعی بهتنرایی نمیتواند تبیینکنندة تفاوتهای موجاود در
تمایالت فرزندآوری زنان شیعه و سانّی باشاد .ارز هاا و هنجارهاای قاومی و مایهبی
درهرحال ،بهمثابه یک سارعتگیار بار سار راه نیروهاای مارتب باا نوساازی و توساعة
اقتصادی -اجتماعی عمل میکنند .درواقع ،همیشاه درجاهای از عاملیّات نیاز در محال
وجود دارد .درنتیجه ،زنان شیعه و سنّی به خاطر ترکیبهای همگان و متجاان درون-
میهبی ،با پیشامدگیهای متفاوت در معرض تأثیر نیروها و عوامل تغییر قرار مایگیرناد.
بنابراین ،انتظار میرود در بستر اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی -میهبی کامیااران ،زناان
این دو گروه میهبی تمایالت فرزندآوری متفاوتی را داشته باشند.
روش پژوهش

رو پژوهش پیمایشی است .جمعیّت آماری زنان  15-49سالة شیعه و سنّی همساردار
ساکن در خانوارهای معمولی منااطق روساتایی شررساتان کامیااران اسات .شررساتان
کامیاران به دو بخش مرکزی و موچش تقسیم شده است .بخش مرکزی متشاکّل از ساه
دهستان بیلوار ،ژاورود و شاهو و بخش موچش هم از چرار دهستان امیرآبااد ،سورساور،
عوارن و گاورود تشکیل شده است .ساکنان دهستان بیلوار اهل تشایّع و سااکنان ساایر
دهستانها سنّی میهبند .بر اساا نتاای سرشاماری عماومی نفاوا و مساکن ،1390
شررستان کامیاران درمجمو دارای  156روستا می باشد که در دهساتانهاای هفتگاناه
توزیع شدهاند.
باارای باارآورد حجاام نمونااه ،از نتااای سرشااماری عمااومی نفااوا و مسااکن 1390
شررستان کامیاران استفاده شد .ابتدا ،شمار خانوارهای شیعة ساکن در مناطق روساتایی
از نتای سرشماری  1390استخرار و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونهای معاادل
 250خانوار با میهب تشیّع برآورد شد .با توجّه به ماهیّت مقایسهای باودن تحقیاق ،باه
همان تعداد خانوار سنّی میهب نیز در نظر گرفته شد .بهاینترتیاب ،حجام نموناه 500
خانوار تعیین شد .در مرحلة بعد ،متناسب با سرم هر روستا از مجمو خانوارهای سااکن
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در نقاط روستایی کامیاران ،سرم خانوارهای نمونه در روستاهای شایعه و سانّی مایهب
مشخّص شد .در نرایت ،به شیوة تصادفی سیستماتیک خانوارهای نمونه را در روساتاهای
مورد بررسی انتخاب و با مراجعه به خانوار ،از طریق پرسشنامة ساختیافته و مصاحبه با
زن واجد شرای بررسی در خانوار ،1اقدام به تکمیل پرسشنامهها شد .انتخااب روساتاها
از میان دهستانهای هفتگانه با در نظرگرفتن معیارهایی چون دوری و نزدیکی به مرکاز
شرر و دسترسی آسان تر به منحقة روستایی صورت گرفت .باا در نظرگارفتن معیارهاای
فوق ،نمونهگیری از منااطق روساتایی باهصاورت تصاادفی و از میاان روساتاهای دارای
دستکم  20خانوار صورت گرفت.
متغیّر وابسته تمایالت فرزندآوری زنان است .این متغیّر در سح سنجش اسمی و باا
استفاده از پرسش «آیا به جز فرزندانی که اآلن دارید ،تمایل دارید فرزند دیگاری داشاته
باشید؟» عملیاتی شد .پاسخ ها در دو مقولة «تمایل دارم» و «تمایل نادارم» بساته شاد.
متغیّرهای مستقل نیز به سه دسته مشخّصههاای اقتصاادی  -اجتمااعی ،مشخّصاههاای
فرهنگی و مشخّصه های جمعیّتی دستهبندی شدند .جادول  1متغیّرهاا و شااخصهاای
تحلیل را نشان میدهد.
جدول  .1متغیّرها و شاخصهای تحلیل به تفکیک متغیّرهای مستقل و وابسته
نو متغیّر

متغیّرهای مستقل

 1مشخّصههای اقتصادی -اجتماعی
 2مشخّصههای جمعیّتی
 3مشخّصههای فرهنگی -میهبی
متغیّر وابسته :تمایالت فرزندآوری

معرّف

پایگاه اقتصادی  -اجتماعی ،استفاده از وسایل
ارتباطجمعی
سنّ زن در اوّلین ازدوار ،شمار فرزندان در حال حارر
زنده ،شمار فرزندان ایدهآل
استقالل زنان ،تقدیرگرایی در رفتار باروری ،منافع
فرزندان ،میهب ،گرایش به ترجی جنسی

 .1منظور زنان ازدوارکردة همسردار  15-49ساله است .اگر در خانواری بیش از یک زن واجد شرای بررسی میباود ،مصااحبه
با زنی که همسر سرپرست خانوار بود انجام میشد.
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شاخص پایگاه اقتصاادی  -اجتمااعی ترکیبای از متغیّرهاای تحصایالت زن ،منزلات
شغلی همسر ،مالکیّت مسکن و درآمد ماهیانة خانوار است .برای سنجش متغیّر اساتفاده
از وسایل ارتباطجمعی از مؤلّفههایی چون میزان استفاده از کتاب ،مجلّهها و نشریههاای
علمی  -فرهنگی و هم نین میزان استفاده از اینترنت ،تلویزیون و رادیاو اساتفاده شاده
است .مشخّصههای فرهنگی شامل تقدیرگرایی در رفتار باروری ،نگر نسبت باه مناافع
فرزندان ،گرایش به ترجی جنسی و استقالل زنان در خاانواده اسات .اساتقالل زناان در
این پژوهش در سه بُعد استقالل فیزیکی ،اساتقالل تصامیمگیاری در زمیناة رفتارهاای
جمعیّتی و استقالل در سایر جنبههای زندگی عملیاتی شد .بارای عملیااتیکاردن ساایر
مشخّصههای فرهنگی مانند تقدیرگرایی در رفتار باروری ،گارایش باه تارجی جنسای و
نگر نسبت به منافع فرزندان ،گویههایی در قالب طی لیکرت به پاسخگویان ارائه شد.
دستة سوّم از متغّیرهای مستقل مشخّصه های جمعیّتی است که شامل سنّ زن در اوّلین
ازدوار ،شمار فرزندان در قید حیات 1و شمار فرزندان ایدهآل است .در تحلیال دادههاا از
آزمونهای تی و کای اسکوئر استفاده شد .بهمنظور تعیین تاأثیر هار یاک از متغیّرهاای
مستقل بر متغّیر وابسته ،با توجّه به سح سنجش متغیّر وابساته ،از تکنیاک رگرسایون
لجستیک استفاده گردید.
یافتههای توصیفی

در ارائ اة نتااای  ،ابتاادا تمااایالت فرزناادآوری زنااان شاایعه و س انّی را بررساای ،سااپ
مشخّصه های اقتصادی  -اجتماعی ،جمعیّتای و فرهنگای پاساخگویان برحساب مایهب
بهصورت کلّی توصی میشود .در نرایت ،باه تحلیال چناد متغیّارة تعیاینکننادههاای
تمایالت فرزندآوری زنان شیعه و سنّی پرداخته میشود.
تمایالت فرزندآوری

اطّالعات مندرر در جدول  2از عمومیّت باری عدم تمایل به فرزنادآوری در گاروههاای
میهبی مورد بررسی حکایت دارد .بااین وجود ،تمایل به فرزندآوری در میاان زناان اهال
سنّت چرار واحد درصد بیشتر از زنان شیعهمیهب است .تحلیلهای بیشتر 2نشاان داد
 .2اطّالعات در جدول ارائه نشده است.

1. Children Surviving
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که در هر دو گروه میهبی ،نسبت قابلتوجری از زنان اررار داشتهاناد کاه تمایال دارناد
فق یک فرزند دیگر به فرزندان در قید حیاتشان ارافه کنند .این نسبت در میاان زناان
سنّی و شیعه به ترتیب  66/4درصد و  62درصد است.
جدول  .2توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تمایل به فرزندآوری
در گروههای میهبی شیعه و سنّی،

تمایل به فرزندآوری
دارد
ندارد
جمع

فراوانی
محلق
100
150
250

شیعه

درصد
40
60
100/0

فراوانی
محلق
110
140
250

سنّی
درصد
44
56
100

تحلیل همگروه 1تمایالت فرزندآوری زنان شیعه و سنّی نیز نشاان داد کاه در هار دو
گروه میهبی زنان متعلّق به گروههای همدورة ازدواجی دهة  1360و پیش از آن و دهاة
 1370در مقایسه با زنان متعلّق به گروه همدورة ازدواجی دهاة  1380تمایال کامتاری
برای فرزندآوری دارند .این ورعیّت ناشی از این واقعیّت است که این گروه از زنان شامار
فرزندان ایدهآل خود را به دنیا آورده و به شامار فرزنادان محلاوب و دلخواهشاان دسات
یافته اند .بنابراین ،تردیدی باقی نمیماند که برنامهها و سیاستهای جمعیّتی دولت برای
افزایش موالید باید معحوف به زنان و زورهای جوانی باشد که تمایل به فرزندآوری دارند
ولی به دریل مختل آن را به تعویق میاندازناد .بناابراین ،نمایتاوان امیادوار باود کاه
بستههای تشویقی برای افزایش موالید ،زناان متعلّاق باه گاروههاای هامدورة ازدواجای
مختل را یکسان تحت تأثیر قرار داده و به افزایش موالید در میاان هماة زناان واقاع در
دامنة سنّی تولیدمثل منجر شود.
مشخّصههای اقتصادی  -اجتماعی ،فرهنگی و جمعیّتی زنان شیعه و سنّی

بر اساا نتای این بررسی ،میانگین سنّ زنان شیعه و سنّی در هنگام بررسی باه ترتیاب
 32/61و  32/54سال است .میانگین سنّ ازدوار زنان هر دو گروه میهبی نیز حدود 20
1. Cohort Analysis
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سال بوده است .متوسّ زندهزایی نکاحی در میان زنان سنّی میهب ( 2/12فرزند) کمای
بیشتر از زنان شیعه ( 2/06فرزند) است .اگرچه میانگین شمار فرزنادان در قیاد حیاات
زنان گروه های میهبی مورد بررسی تفاوت معناداری باهم ندارد ( 1/92فرزند برای زناان
شیعه در مقابل  2/01فرزند در میان زنان اهال سانّت) ،ولای  62/8درصاد زناان شایعه
اررار داشتهاند که دارای یک یا دو فرزند در قیاد حیاات مایباشاند .در مقابال ،نسابت
بیشتری از زنان اهل سنّت ( 29/2درصد در مقابال  24/4درصاد) گفتاهاناد کاه شامار
فرزندان در قید حیات آنها سه فرزند و بیشتر است (جدول .)3
جدول  .3توزیع فراوانی زنان شیعه و سنّی برحسب برخی
مشخّصههای جمعیّتی و پایگاه اقتصادی  -اجتماعی

متغیّر

سحو متغیّر

دو فرزند

95

38/0

سه فرزند و
بیشتر

61

24/4

73

250

100

250

100

81

32/4

88

35/2

250

100

250

100

53

21/2

34

13/6

بار

61/2
6/4

بدون فرزند

12

دو فرزند

130

52/0

سه فرزند و
بیشتر
جمع

27/2
29/2

16

یک فرزند

14/0

74

پایین

متوّس

12/8

35

درصد

29/6

153

جمع

شمار فرزندان ایدهآل

62

24/8

68

بدون فرزند

جمع

پایگاه اقتصادی  -اجتماعی

فراوانی

درصد

فراوانی

32

یک فرزند

شمار فرزندان در قید حیات

شیعه

سنّی

4/8

140
22

17

56

8/8
6/8

165

66

55

22/0

34

13/6

250

100

250

100
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بر پایة اطّالعات مندرر در جدول  ،3در هر دو گروه میهبی ،نسبت درصد بیشتاری
از زنان از پایگاه اقتصادی  -اجتماعی پایینی برخوردارند .هرچند میانگین شمار فرزنادان
ایدهآل زنان شیعه و سنّی در زماان بررسای باه ترتیاب باا  2/03و  1/92فرزناد تفااوت
معناداری باهم ندارد ،امّا توزیع زنان گروههای میهبی برحسب مقولههای شمار فرزنادان
ایدهآل نشان میدهد که نسبت درصد زنان شیعهای که سه فرزناد و بایشتار را ایادهآل
میدانند ( 22درصد) بهمراتب بیشتر از نسبت متنارر ( 13/6درصد) در میان زنان اهال
سنّت است.
جدول  ،4توزیع جمعیّت نمونه (شیعه و سانّی) را برحساب برخای از مشخّصاههاای
اقتصادی  -اجتماعی و فرهنگی نشان میدهد .نتای حاکی است کاه زناان هار دو گاروه
میهبی به میزان تقریباً یکسانی از وسایل ارتباطجمعی استفاده میکنند .نمرات شااخص
در دامنهای دستکم بین  0و حادّاکثر  20نوساان دارد .چنان اه پاساخگویی نمارة 20
کسب کند ،از وسایل ارتباطجمعی بیشترین میزان استفاده را میکند .همانطور کاه در
جدول  4میبینید ،میانگین نمرة شاخص در هر دو گروه میهبی تقریباً برابر است.
جدول  .4میانگین ،حدّاقل و حدّاکثر برخی از شاخصهای
متغیّر

اقتصادی  -اجتماعی و فرهنگی برحسب میهب

وسایل ارتباطجمعی
گرایش به ترجی جنسی
نگر

نسبت به منافع
فرزندان

تقدیرگرایی در رفتار باروری
استقالل زنان

میهب

میانگین

حدّاقل

حدّاکثر

سنّی

4/0

0

13

22/82

9

45

15/17

6

20/16

6

شیعه

3/8

شیعه

24

شیعه

16/05

شیعه

19/98

شیعه

37/23

سنّی
سنّی
سنّی
سنّی

37/40

0
9
7

10
39
26

27

7

30

24

54

22

30
44
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اطّالعات جدول  4نشان میدهد میانگین نمرة شاخصهای قومی  -فرهنگای در هار
دو گروه میهبی نزدیک به هم تفاوتها چشمگیر نیست .این نتیجه میتواند ناشی از این
واقعیّت باشد که زنان گروه های میهبی مورد بررسای ،ازنظار قاومی خاساتگاه یکساانی
دارند و هر دو کُرد میباشند .اگرچه تفاوت چشامگیاری باین میاانگین نمارههاای ایان
شاخص ها وجود ندارد ،امّا میانگین نمرة شاخصهای گرایش به ترجی جنسی و نگار
نسبت به منافع فرزنادان در میاان زناان شایعه بایشتار و در مقابال ،میاانگین نمارات
شاخصهای تقدیرگرایی در رفتار باروری و استقالل زناان در خاانواده بارای زناان سانّی
اندکی بیشتر از زنان شیعه است .تحلیل همگروه مشخّصههای فرهنگی نشان داد که در
همة شاخص ها تفاوت آماری معناداری بین متولّدین هم دورة دهة  1340با همتایانشاان
در دهههای  1350و  1360و بعدازآن وجود دارد.
تحلیل چندمتغیّره

اکنون میخواهیم به ایان پرساش پاساخ دهایم کاه پایشبینای کننادههاای تماایالت
فرزندآوری زنان شایعه و سانّی در منحقاة ماورد بررسای کاداماناد؟ آیاا نقاش عوامال
اقتصادی -اجتماعی ،جمعیّتی و فرهنگی در پیشبینی احتمال تمایل زنان شیعه و سانّی
به فرزندآوری یکسان است؟ برای این منظور ،با توجّه به ساح سانجش متغیّار وابساته
(اسمی دووجری) ،از تکنیک رگرسیون لجساتیک اساتفاده شاد .بارای زناان هار گاروه
میهبی سه مدل برآورد شد .این مادلهاا ،احتماال پایشبینای هار یاک از متغیّرهاای
مستقلّی را که شارای ورود باه معادلاه را داشاتند بار تمایال زناان شایعه و سانّی باه
فرزندآوری نشان میدهد (جدول  .)5در مدل  ،1متغیّرهاای اقتصاادی  -اجتمااعی وارد
تحلیل رگرسیونی شدند .سپ  ،متغیّرهای فرهنگی و جمعیّتی به ترتیب وارد مدلهاای
 2و  3شدند تا تأثیر همزمان مجمو متغیّرهاای ماورد بررسای در پایشبینای احتماال
1
تمایل زنان شیعه و سنّی باه فرزنادآوری ارزیاابی شاود .جادول ( )5کسارهای برتاری
بهدستآمده از اجرای مدل رگرسیون لجستیک را نشان میدهد.
در مدل  ،1تأثیر همزمان پایگاه اقتصاادی  -اجتمااعی و میازان اساتفاده از وساایل
ارتباطجمعی بر احتمال تمایل زنان به فرزندآوری بررسی شده اسات .نتاای گویاای آن
است که متغیّر پایگاه اقتصادی  -اجتماعی احتمال تمایل به فرزندآوری را در میان زناان
1. Odds Ratio
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شیعه و سنّی تحت تأثیر قرار میدهد .کسر برتری متغیّار پایگااه اقتصاادی  -اجتمااعی
نشان میدهد که زنان شایعه باا پایگااه اقتصاادی  -اجتمااعی باار  2/027و باا پایگااه
اقتصادی  -اجتماعی متوسّ  2/21برابر و زنان سنّی با پایگاه اقتصادی  -اجتمااعی باار
 3/029برابر بیش از زنان طبقة مرجع احتمال دارد که عالوه بر فرزنادانی کاه در زماان
بررسی داشاتهاناد ،فرزناد دیگاری باه دنیاا بیاورناد .متغیّار میازان اساتفاده از وساایل
ارتباطجمعی ،تأثیر متفاوتی در پیشبینی احتمال تمایل باه فرزنادآوری در میاان زناان
شیعه و سنّی دارد .این تأثیر تنرا در میان زنان شیعه معناادار اسات .هماانطاور کاه در
جدول  5میبینید  ،قرار گارفتن زناان سانّی در هار یاک از طبقاات اساتفاده از وساایل
ارتبااطجمعای احتماال تمایاال بااه فرزنادآوری را تغییاار نمایدهاد .آن دسااته از زنااان
شیعهمیهب که به میزان زیاد و متوسّ از وسایل ارتباطجمعای اساتفاده مایکنناد ،باه
ترتیب  3/029برابر و  2/879برابر بیشتر از زنانی که کمتر اساتفاده مایکنناد احتماال
دارد فرزند دیگری به دنیا بیاورند.
در مدل  ،2استقالل زنان وارد تحلیل رگرسیونی شد .در مقایسه با مدل اوّل ،تغییری
در سح معناداری مشخّصههای اقتصادی  -اجتماعی به وجاود نیاماد .البتّاه ،بار مقادار
کسر برتری آنها افزوده شده و زنان شیعه با پایگاه اقتصادی  -اجتمااعی باار و متوسّا
به ترتیب  2/263و  2/691برابر و با اساتفاده از وساایل ارتبااطجمعای در ساح باار و
متوسّ باه ترتیاب  2/635و  2/35برابار و در میاان زناان سانّی باا پایگااه اقتصاادی -
اجتماعی بار 3/067 ،برابر بیشتر از طبقة مرجع احتمال دارد که تمایل باه فرزنادآوری
داشته باشند .نتای نشان میدهد که در کنار ویژگیهای اقتصادی  -اجتمااعی ،اساتقالل
زنان تأثیر معناداری در پیشبینی احتمال تمایل به فرزندآوری زنان هر دو گروه مایهبی
دارد .مقدار کسر برتری متغیّر استقالل زنان بیانگر آن اسات کاه تغییارات آن در جرات
مخال با تغییرات متغیّر وابسته است؛ بدین معنی که با افزایش استقالل زناان ،احتماال
تمایل به فرزندآوری کاهش مییابد .آن دسته از زنان شیعه که دارای استقالل متوسّ و
زیادی در خانواده هستند ،به ترتیب  0/292و  0/263برابر کمتار از زناانی کاه اساتقالل
کمی دارند احتمال دارد که فرزندآوری را ادامه دهند .نتیجة مشابری در میان زنان سنّی
به دست آمد ،با این تفاوت که تأثیر این متغیّر تنرا در میان زنان دارای میزان زیاادی از
استقالل معنادار است.
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در مدل  ،3دو متغیّر جمعیّتای سانّ زن در اوّلاین ازدوار و شامار فرزنادان در قیاد
حیات وارد تحلیل رگرسیونی شدند .با ورود این دو متغیّر به تحلیال ،پایگااه اقتصاادی -
اجتماعی و میزان استفاده از وسایل ارتبااطجمعای کاه در مادل  2تاأثیر معنااداری در
پیشبینی احتمال تمایل به فرزندآوری داشتند ،معناداری خود را در میاان زناان هار دو
گروه میهبی از دست دادند .بااین وجود ،متغیّر استقالل زنان هم نان تأثیر معناداری در
پیشبینی کسر برتری متغیّر وابسته دارد .در کنار مشخّصههای اقتصاادی  -اجتمااعی و
فرهنگی ،متغیّر جمعیّتی سنّ ازدوار تأثیر معناداری در پیشبینای کسار برتاری متغیّار
وابسته ندارد .شمار فرزندان در قید حیات تنرا متغیّر جمعیّتی است که تاأثیر آن در هار
دو گروه شیعه و سنّی معنادار است .بهبیاندیگر ،با افزایش شمار فرزندان در قید حیاات،
احتمال تمایل به فرزندآوری در میان زنان شیعه و سنّی به ترتیب  0/094و  0/073برابر
کاهش مییابد.
بهطور کلّی ،آن ه از نتای تحلیل چندمتغیّره برمیآید این اسات کاه مشخّصاههاای
اقتصادی  -اجتماعی بهتنرایی قادر به پیشبینی احتمال تمایل باه فرزنادآوری نیساتند.
مقدار آمارة  Nagelkerk R Squareدر مادل  0/111( 1و  )0/094گویاای آن اسات کاه
مشخّصه های اقتصادی  -اجتماعی به تنرایی  11/1درصد و  9/4درصد تغییرات تمایل به
فرزندآوری را به ترتیب در میان زنان شیعه و سنّی تبیین مایکنناد .ایان امار دو دلیال
عمده دارد؛  )1همة مشخّصه های اقتصادی  -اجتماعی تبیینکنندة تمایالت فرزنادآوری
زنان تنرا محدود به متغیّرهایی نمیشود که در این مقاله به آنها پرداختاه شاده اسات؛
 )2نمیتوان منکر تأثیر تعیاینکننادههاای فرهنگای و جمعیّتای در کناار ویژگایهاای
اقتصادی  -اجتماعی در تبیین تمایالت فرزندآوری زنان بود .مقادار آماارة Nagelkerk R
 Squareدر مدلهای  2و  3نشان مایدهاد کاه ترکیبای از مشخّصاههاای اقتصاادی -
اجتماعی ،فرهنگی و جمعیّتی تبیین برتری به دست میدهد ،باهطاوریکاه در مادل 2
مقدار این آماره در میان زنان شیعه و سانّی باه ترتیاب  20/1و  13/1درصاد تغییارات
تمااایالت فرزناادآوری زنااان را تبیااین م ایکننااد .در ماادل  3نیااز مجمااو متغیّرهااای
بررسیشده توانستهاند به ترتیب  59/9و  67/4درصد تمایالت فرزندآوری زناان شایعه و
سنّی را تبیین کنند .این نتای  ،همسو باا نتاایجی اسات کاه حساینی و بگای (،)1392
حسینی ( ،)1387عبّاسی شوازی و حسینی ( )1388در تبیین تمایالت فرزندآوری زناان
به دست آوردند .استدرل همة آنها این بود که اتّخاذ یک رویکرد ترکیبی بارای تبیاین
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رفتارهای باروری گروههای قاومی  -فرهنگای و مایهبی ،تبیاین برتاری در مقایساه باا
رویکرد همانندی مشخّصهها و رویکرد هنجاری  -فرهنگی به دست میدهد.
جدول  .5پیشبینی احتمال تمایل به فرزندآوری با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک
برای زنان شیعه و سنّی ساکن در مناطق روستایی شررستان کامیاران
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تحوّرت جمعیّت ایران در طول چند دهة گیشته ،بهویژه در ساالهاای پا از پیاروزی
انقالب اسالمی ،گسترده و چشمگیر بودهاست .بررسیها حاکی از آن اسات کاه بااوجود
تنوّ در شرای اقتصادی  -اجتماعی و فرهنگی اساتان هاای ایاران ،ناوعی همگرایای در
رفتارهای باروری به وجود آمدهاست .برآوردها نشان میدهد که امروزه در ایاران بااروری
زیر سح جایگزینی فراگیر شدهاست .درواقع ،میتوان گفت هدف برنامة تنظیم خاانواده
در زمینة تعادیل نارر رشاد جمعیّات ساارنه و کنتارل موالیاد ،حتّای زودتار از زماان
پیشبینیشده ،محقّق شدهاست .اگرچه بازنگری در سیاست جمعیّتی مصوّب ساالهاای
اواخر دهة  1360و اوایل دهة  1370در دستور کار سیاستگیاران و برناماهریازان قارار
گرفتهاست ،امّا هنوز بهطور رسمی هیچ هدف جمعیّتی جدیاد و مشخّصای بارای آیناده
تعیین و ترسیم نشدهاست! درواقع ،میان صاحبنظران ،سیاساتگایاران و برناماهریازان
هنوز در مورد اینکه چه جمعیّتای باا چاه ویژگایهاایی محلاوب ایان سارزمین اسات
اختالفنظر وجود دارد .بهبیاندیگر ،هنوز نقحة عزیمت سیاساتگایاران ازنظار تحاوّرت
جمعیّتی مشخّص نیست .درنتیجه ،پرسشی که خود را با آن مواجه میبینیم ایان اسات:
سیاست جمعیّتی مناسب برای جامعة ایران ،در شرای کنونی ،کدام است؟
بیتردید ،هرگونه برنامهریزی و اقدام عملی برای جلوگیری از کاهش بیشتر بااروری
و ارتقای آن تا بارتر از سح جایگزینی ،باا توجّاه باه زمیناههاای قاومی  -فرهنگای و
میهبی جامعة ایران و نیز این واقعیّت که این گروهها باا پایشآمادگیهاای متفااوت در
معرض تأثیر نیروهای نوسازی و توسعة اقتصاادی  -اجتمااعی قارار گرفتاهاناد ،مساتلزم
بررسی تمایالت فرزندآوری زنان و تعیینکنندههای آن در بسترهای گوناگون اقتصادی -
اجتماعی و فرهنگی است.
شررستان کامیاران نیز ،همانطور که گفتاه شاد ،بااروری زیار ساح جاایگزینی را
تجربه میکند .ترکیب قومی و میهبی ایان شررساتان ،آن را باه بساتر مناسابی جرات
بررسی تمایالت فرزندآوری زنان گروههای قومی و میهبی تبدیل کردهاست .ایان مقالاه،
باهدف بررسای و تبیاین تماایالت فرزنادآوری زناان شایعه و سانّی سااکن در منااطق
روستایی شررستان کامیاران سازماندهی شد .نتای نشان داد که تمایل باه فرزنادآوری
در هر دو گروه میهبی پایین است ،ولی زنان سنّی میهب در مقایسه با همتایاان شایعه
تمایل بیشتری به فرزندآوری دارند .در میان زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند ،در هر
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دو گروه میهبی بیشترین نسبت اررار داشتهاند که تمایل دارند یک فرزند دیگر داشاته
باشند ( 66/4درصد اهل سنّت در مقابل  62درصد اهل تشیّع) .تمایل باه فرزنادآوری در
گروههای همدورة ازدواجی اخیرتر (گروه همدورة ازدواجی دهة  )1380در هار دو گاروه
میهبی بیشتر است .بر اساا این نتای  ،اگرچه نوعی همگرایی در تمایل به فرزنادآوری
پایین در میان زنان شیعه و سنّی کامیاران شکل گرفته است ،ولی تمایل باه فرزنادآوری
در میان زنان اهل سنّت بیشتر از زنان شیعهمیهب است.
نتای تحلیل چندمتغیّره نشان داد که ترکیبی از مشخّصههای فرهنگای ،اقتصاادی -
اجتماعی و جمعیّتی مورد بررسی نقش تعیینکننده و معناداری در پایشبینای احتماال
تمایل به فرزندآوری در میان زنان دارند ،باهطاوریکاه درمجماو  59/9و  67/4درصاد
واریان تمایالت فرزندآوری زنان شیعه و سانّی را باه ترتیاب ترکیبای از ایان متغیّرهاا
تبیین میکند .بر اساا این یافتهها ،مشخّصههای اقتصاادی  -اجتمااعی تاأثیر مساتقل
معناداری در تمایالت فرزندآوری ،دستکام در نموناة ماورد بررسای ،ندارناد .بناابراین،
تبیین تمایالت فرزندآوری زنان در زمینههای گوناگون اقتصادی  -اجتماعی بدون توجّاه
به عوامل قومی  -فرهنگی و جمعیّتی نمیتواند تبیین درست و دقیقی از واقعیّت محالعه
شده بهدست دهد .هرچند برنامة تنظیم خانواده نقش مؤثّری در سرعت کاهش باروری و
استمرار آن از نیمة دهة  1360به بعد داشته است ،امّاا فرآیناد گایار بااروری در ایاران
متناسب با تحوّرتی بودهاست که در ابعاد مختل اقتصاادی  -اجتمااعی و نیاز برخای از
ابعاد سنّتی خانواده به وقو پیوسته و به تغییراتی در ایساتارهای مارتب باا ازدوار و در
نرایت ،رفتار ،ایدهآلها و تمایالت فرزندآوری مردم منجر شده اسات (عبّاسای شاوازی و
حسینی1388 ،؛ حسینی و عبّاسی شوازی.)57 :1388 ،
سح باروری ،پایین یا بار ،از زمینههای اقتصادی  -اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز
ایدهآلها و تمایالت فرزندآوری زورها ،بهویژه زنان ،تأثیر میپییرد .بنابراین ،پرسش این
است :آیا دولت میتواند برای این خصوصیترین وجه زندگی زورها سیاستگیاری کناد
و تعیین نماید که آنها چه تعداد فرزناد داشاته باشاند؟ در پاساخ بایاد گفات :اگرچاه
تصمیم برای فرزندآوری ،شمار فرزندان و فاصلهگیاری بین آنها امری شخصی است کاه
متناسب با شرای و مقتمیات زندگی زورها صورت میگیرد ،ولی ایان تصامیمهاای در
سح خُرد پیامدهایی در سح کالن خواهد داشت که غفلت از آنها ممکن اسات بارای
جامعه هزینه تولید کند .تداوم باروری پایین سبب تسریع سالخوردگی جمعیّت ،حرکات
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به سمت رشد جمعیّت صفر و منفی ،گرفتارآمادن در تلاة جمعیّتای و درنتیجاه کااهش
حجم و رشد جمعیّت ملّی خواهد داشت (حسینی.)32 :1394 ،
با توجّه به آن ه گفته شد ،دولت ناگزیر بایستی تدابیری برای جلاوگیری از اساتمرار
باروری پایین و ارتقای آن تا بارتر از سح جایگزینی بیندیشد .برنامهها و سیاساتهاای
دولت باید همسو با خواستهها و منافع زنان و خانوادهها باشد .اتّخاذ سیاستهای همساو
و موافق با خواستهها و تمایالت زور ها احتمال موفقیّت دولات را بارای ارتقاای بااروری
بیشتر میکند.
منابع
حسینی ،حاتم (" .)1383قومیّت و باروری :بررسی و مقایسة رفتار گروههای قومی و مایهبی در
مناطق روستایی شررستان قروه" ،مقالة ارائهشده در همایش ملّی بررسی مسائل جمعیّتای
ایران با تأکید بر جوانان ،دانشگاه شیراز.
_____ ( .)1387قومیّت و باروری :تبیین رفتارهای بااروری زناان کُارد و تارک در شررساتان
ارومیه ،رسالة دکترای جمعیّتشناسی ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه ترران.

_____ ( .)1392جمعیّت شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده ،چاا پانجم ،ویراسات
دوّم ،همدان :انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
_____ ( .)1394گیار جمعیّتشناختی و الزامات سیاستی آن در ایران :بهسوی یاک سیاسات
جمعیّتی جدید ،مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمروری.
حساینی ،حاااتم و باالل بگاای (« .)1393تعیاینکنناادههاای اقتصااادی ،اجتمااعی ،فرهنگاای و
جمعیّتشناختی تمایالت فرزندآوری زنان همسردار مراجعهکنناده باه مراکاز برداشاتی -
درمانی همدان ( ،»)1391ماهنامة علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشاکی کرمانشااه ،ساال
هیجدهم ،شمارة اوّل :صص .35-43
حسینی ،حاتم ،بالل بگی (" .)1392فرهن و فرزندآوری :بررسی تماایالت بااروری زناان کُارد
شرر مراباد" ،مجلّة محالعات راهبردی زنان (کتاب زنان) ،سال پانزدهم ،،شمارة  :58صاص
.121-161
حسینی ،حاتم ،محمّدجالل عبّاسی شوازی (" .)1388تغییرات اندیشهای و تأثیر آن بار رفتاار و
ایدهآلهای باروری زنان کُرد و تُرک" ،پژوهش زناان (زن در توساعه و سیاسات) ،دورة ،7
شمارة  :2صص .55-84

بررسی تطبیقی تمایالت فرزندآوری زنان ُکرد شیعه و س ّنی در مناطق روستایی ...

83

رحیمینژاد ،ناهید ( .)1390بررسی رفتار و تمایالت فرزندآوری زوجاین در شررساتان روانسار،
پایاننامة کارشناسی ارشد جمعیّت شناسی ،دانشکدة علوم اجتماعی و ارتباطاات ،دانشاگاه
عالّمه طباطبایی.

صادقی ،رسول ( .)1383قومیّت و بااروری :تحلیال رفتاار بااروری گاروههاای قاومی در ایاران،

پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه ترران.

عبّاسی شوازی ،محمّد جالل ،میمنت حسینی چاوشی ،پیتر مکدونالاد و برارام درور (.)1383
تحوّرت باروری در ایران با شواهدی از چراار اساتان منتخاب ،وزارت برداشات ،درماان و
آموز پزشکی ،چا اوّل ،ترران.
عبّاسی شوازی ،محمّدجالل و میمنت حسینی چاووشی ( )1392تحاوّرت بااروری در ایاران در
چرار دهة اخیر :کاربرد و ارزیاابی رو فرزنادان خاود در بارآورد بااروری باا اساتفاده از
دادههای سرشماری  1365تا  ،1390تراران :پژوهشاکدة آماار ،گاروه پژوهشای آمارهاای
اقتصادی.
عبّاسی شوازی ،محمّدجالل ،حاتم حسینی (" .)1388تفاوتهای قومی باروری در ایران :روندها
و عوامل مؤثّر بر آن" ،مجلّة جامعهشناسی ایران ،دورة هشتم ،شمارة  :4صص .3-36
عباسی شوازی محمادجالل و عبااا عساکری ندوشان (" .)1384تغییارات خاانواده و کااهش
باروری در ایران :محالعه موردی استان یزد" ،نامه علوو اجتمواعی ،شاماره  ،25صاص

.25-75

عنایت ،حلیمه و لایال پرنیاان (" .)1392محالعاة رابحاة جراانیشادن فرهنگای و گارایش باه
فرزندآوری" ،فصلنامة زن و جامعه ،سال چرارم ،شمارة  :2صص .109-136
مرادی ،ناهید ( )1393عوامل مؤثّر بر تمایالت باروری زنان  15-49سالة سنّی و شیعة ساکن در
نقاط روستایی شررستان کامیاران ،پایاننامة کارشناسی ارشاد جمعیّاتشناسای ،دانشاگاه
یزد ،دانشکدة علوم اجتماعی.
 Abbasi-Shavazi, M.J. and P McDonald (2005). National and Provincial LevelFertility Trends in Iran, 1972-2000, Working Papers in Demography, No.
94, Canberra: Australian National University.
Berrington, Ann (2008). Perpectual postponers? Women's, Men's, and
Couple's, fertility intentions and subsequent fertility behavior.
Population Trends, 117, 9 -19.

1395  بهار و تابستان،1  شمارة،4 دورة

مطالعات زن و خانواده

84

Bongaarts J and S.C, Watkins (1996). Social interactions and contemporary
fertility transitions, Population and Development Review, 22(4): 639682.
Day, L.H (1984). Minority group status and fertility: A more detailed test of
the hypothesis. The Sociological Quarterly 25: 456-472.
Fischer, N.A and J.P. Marcum (1984). Ethnic integration, socioeconomic
status and fertility among Mexican-Americans, Social Science Quarterly
65(2): 583-593.
Goldscheider, C and P.R. Uhlenberg (1969). Minority group status and
fertility. The American Journal of Sociology Vol. 74: 361-372.
Hammel, E.A (1990). A theory of culture for demography, Population and
Development Review, 16(3): 455-485.
Johnson, N.E (1979). Minority group status and the fertility of black
Americans 1970: A New Look, American Journal of Sociology 84(6):
1386-1400.
Kertzer, D. I., White, M. J., Bernardi, L., & Gabrielli, G (2009). Italy’s path to
very low fertility: The adequacy of economic and second demographic
transition theories. European Journal of Population, 25(1), 89-115.
Lopez, D.E and G, Sabagh (1978). Untangling Structural and Normative
Aspects of the Minority Status Fertility Hypothesis, American Journal of
Sociology, 83(6): 1491-1497.
McQuillan, K (2004). When Dose Religion Influence Fertility?, Population
and Development Review, 30(1): 25-56.
Poston JR, Dudley L, C.F, Chang and H, Dan (2006). Fertility differences
between majority and minority nationality groups in china, Population
Research and Policy Review, 25: 67-101.
Ritchy, P.N (1975). The effect of minority group status on fertility: An reexamination of concepts, Population Studies, 29(2): 249-257.
Rosemary, S.C, L.H, Rogler and Enda Schroder (1981). Puertorican fertility:
An examination of social charactristics, assimilation and minority status
variables, Social Forces, 59(4): 1094-1113.
Spenshade, T.J, and W, Ye (1994). Differential fertility within an ethnic
minority: The effect of "Trying Harder" among Chinese-American
women, Social Problem, 41(1): 97-113.

