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چکيده
شناخت کنشها و ایدهآلهای فرزندآوری در بین گروههای قومی-مذهبی در جوامع
چندقومی و تعیینکنندههای آن ،نقش مهمی در درک خصوصیات ویژۀ فرهنگهای باروری،
ساختار و ترکیب جمعیت خواهد داشت .هدف این مقاله ،بررسی عوامل مؤثر بر تعداد
ایدهآل فرزندان در استان سیستان و بلوچستان است .روش تحقیق ،پیمایشی بوده و دادهها
با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شده است .جامعه آماری شامل زنان و مردان  18-65ساله
استان سیستان و بلوچستان در سال  1397بوده که از بین آنها ،تعداد  413نفر با استفاده از
روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند .یافتهها نشان
میدهند که بیشتر افراد ،تعداد ایدهآل فرزندان خانواده را دو فرزند میدانند ،و این تعداد در
بین پاسخگویان غیربلوچ ( 41درصد) بیشتر از بلوچ ( 28درصد) است .نتایج حاصل از
رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که در مدل نهایی ،متغیرهای استفاده از رادیو و تلویزیون
و روزنامه ،نگرش جنسیتی مدرن ،تأثیر منفی و معنیدار ،و متغیرهای سن ،هزینه خانوار،
قومیت و بُعد مناسکی دینداری اثر مثبت و معنیدار بر تعداد ایدهآل فرزند دارند .همدنین
تأثیر سایر متغیرها بر تعداد ایدهآل فرزند ،تحت تأثیر متغیر دینداری (بُعد مناسکی) است.

کليدواژهها :خانواده ،تعداد ایدهآل فرزند ،دینداری ،قومیت ،نگرش جنسیتی ،استان
سیستان و بلوچستان.
استادیار جامعه شناسی ،گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول).
E-mail: mohammadreza.hasani63@yahoo.com

کارشناس ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه گیالن و مدرس دانشگاه پیام نور.
E-mail: mohammadzadehhamideh@yahoo.com

کارشناس ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه مازندران و مدرس دانشگاه پیام نور.
E-mail: mohammadzadeh.f@gmail.com
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مقدمه
طی دهههای گذشته ،تغییرات گستردهای در ساختار و کنشهای جمعیتی خانوادهها ،بهویژه در
کنشهای باروری 1و تمایالت فرزندآوری 2در سطح جهان رخ داده است .جامعه ایران نیز از
این تغییر و تحوالت تأثیر پذیرفته است .تمایالت باروری و تغییر در رفتار و تعداد ایدهآل
فرزندان ،یکی از مقولههایی است که عالوه بر نقش مهم در تغییرات سطوح باروری و تأثیر قاطع
بر میزان رشد جمعیت ،بر ترکیب و ساختار جمعیت نیز تأثیر خواهد گذاشت .بنابراین ،برای
شناخت بهتر رفتار باروری و پیامدهای متعاقب آن ،الزم است ایدهآلهای فرزندآوری افراد و
تعیین کنندههای آن مورد بررسی قرار بگیرد .ایدهآلهای فرزندآوری ،بازتاب انگیزههای فردی،
ویژگیهای شخصیتی ،ارزشها ،نگرشها ،باورهای افراد و ترجیحات سبک زندگی آنان در
خصوص شمار فرزندان در خانواده است (میلر226 :1994 ،3؛ حکیم.)364 :2003 ،4

بونگارتز5

( )2002معتقد است با شناخت ایدهآلهای باروری میتوانیم درک خود را از خصوصیّات ویژۀ
فرهنگهای باروری در جوامع مختلف توسعه دهیم (بونگارتز.)2002 ،

بهنظر پژوهشگران اجتماعی ،رفتار باروری بر اساس محرکها ،فرآیند تصمیمگیری و نگرش-

های مرتبط میتواند به عنوان رفتاری که در یک محیط اجتماعی و تعامالت اجتماعی با سایر
افراد حادث میشود ،در نظر گرفته شود .روابط اجتماعی بین اعضای یک جامعه و تعامل با آنها
میتواند ارزشها و هنجارهای مرتبط با رفتار باروری را سازمان دهد؛ رفتاری که تنها در والدین
شدن یا قصد باروری خالصه نمیشود؛ بلکه تمامی جنبههای فرزندآوری نظیر ازدواج ،عالقه به
داشتن فرزند و نگرشها نسبت به محرکها برای تنظیم باروری را دربر میگیرد (بونگارتز و

واتکینز1996 ،٦؛ کهلر و بهلر2001 ،۷؛ برنادری2003 ،۸؛ محمودیان.)148 :1379 ،

در سه دهه گذشته ،باروری در ایران بهطور چشمگیری کاهش پیدا کرده است و این فرآیند
در تمام مناطق جغرافیایی و برای همۀ زیرگروههای اجتماعیرجمعیتی صورت گرفته است .اما
1. Fertility
2. Childbearing
3. Millre
4. Hakim
5. Bongaarts
6. Watkins
7. Kohler & Bühler
8. Bernardi
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از آنجایی که ایران سرزمینی با تنوع قومیرمذهبی است ،این کاهش در بین گروههای
قومیرمذهبی مختلف ،شکلهای متفاوتی را نشان میدهد؛ در حالیکه گروههای قومی کُرد ،لُر
و ترک تقریباً به پایان مرحله انتقالی باروری رسیدهاند و باروریشان در سطح جانشینی و حتی
زیر سطح جانشینی است ،اما بلوچها در مرحله انتقالی قرار دارند و باروری باالی سطح جانشینی
دارند (عباسیشوازی و همکاران .)2009 ،طبق نتایج مطالعات مختلف ،سطح توسعه یافتگی
استانها در این زمینه نقش مؤثری داشته است ،اما با توجه به مطالعات صورتگرفته در کشور،
گروههای قومی ،هرچند سطوح متفاوت باروری داشته اما روندهای باروری مشابهی را با
روندهای ملّی و اکثریت تجربه کردهاند ،همدنین پویایی الگوهای باروری در ایران حول سه
محور عمدۀ مذهب ،قومیت و شرایط اقتصادیراجتماعی است (عباسیشوازی و صادقی1385 ،؛
عباسیشوازی و حسینی.)1386 ،
استان سیستان و بلوچستان ،دومین استان پهناور کشور است .جمعیت این استان بر اساس
سرشماری سال  1395برابر با  2775014نفر بوده است ( 50/5درصد مرد و  49/4درصد زن؛
 47/4درصد ساکن در نقاط شهری و  52/5درصد ساکن در نقاط روستایی) (مرکز آمار ایران،
 .)1395این استان در سال  ،1395باالترین نرخ رشد ساالنه جمعیت و میزان باروری کل در
کشور را داشته و میانگین باروری آن باالتر از متوسط کل کشور بوده است .این استان ناهمگن
از نظر قومیرمذهبی ،گرچه در مقایسه با سایر استانها با تأخیر زمانی نسبتاً طوالنی وارد دوره
گذار باروری شده ،اما کاهش باروری آن ،کمتر از کاهش متناظر در مقیاس ملی و همدنین در
مقایسه با استانهای همگن از نظر قومی-مذهبی بوده است .بنا بر آمارهای منتشر شده ،این استان
در سه دهۀ اخیر ،از باالترین نرخ رشد ساالنه جمعیت کشور برخوردار بوده است؛ بهطوری که
در چهار بازه زمانی  1390-1385 ،1385-1375 ،1375-1365و  ،1390-1395متوسط رشد
ساالنه جمعیت آن ،بهترتیب برابر با  1/05 ،3/40 ،3/71و  1/83درصد بوده که از متوسط رشد
این شاخص در کشور بیشتر بوده است( 1مرکز آمار ایران .)1395 ،1390 ،1385 ،1375 ،همدنین
این استان طی این مدت ،باالترین میزان باروری را داشته و میزان باروری آن باالتر از سطح

 .1متوسررط نرخ رشررد سرراالنه جمعیت برای کل کشررور در بازههای زمانی یاد شررده ،به ترتیب برابر،1/62 ،1/96 :
 1/24 ،1/29بوده است.
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جانشینی بوده است .بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 1390و ،1395
میزان باروری کل در این استان به ترتیب برابر با  3/60و  3/96فرزند بوده است که بیشتر از
میزان باروری کل کشور در این سالها که برابر با  1/8و  2/01فرزند بوده ،میباشد( 1مرکز آمار
ایران .)1395 ،1390 ،نتایج مطالعات گویای این واقعیت است که استان سیستان و بلوچستان بر
اساس شاخصهای توسعه ،توسعهنیافتهترین استان کشور است (شیخ بیگلو94 :1390 ،؛ زنگنه،
 150 :1395و  ،)157که این امر در کنار ناهمگن بودن استان از نظر قومیرمذهبی ،بر باال بودن
رشد ساالنه جمعیت و میزان باروری کل آن تأثیر مستقیم دارد.
با توجه به اینکه کسب شناخت از کنشها ،ایدهآلها و تمایالت فرزندآوری و باروری
گروههای قومی و تعیین کنندههای آن ،نقش مهمی در درک پویاییهای جمعیّت و روندهای آن
دارد ،مقاله حاضر در پی آن است که تعداد ایدهآل فرزند در استان سیستان و بلوچستان و عوامل
مؤثر بر آن را بررسی کند.
چارچوب نظری
نظریهها و رویکردهای گوناگونی برای تبیین متغیرهای تأثیرگذار بر تعداد ایدهآل فرزند و
رفتارهای باروری ارائه شده که هر کدام از دیدگاه خاصی به موضوع نگریسته و به تبیین تغییرات
باروری پرداختهاند .این نظریات در دو قالب کلی تقسیمبندی شدهاند :نظریههای انتخاب عقالنی
و تبیین ساختاری (نظریههای اقتصادی باروری ،برابری جنسیتی و )...و نظریههای مرتبط با تبیین
هنجاری و فرهنگی (نوگرایی و جهانیشدن ،تأثیر قومی-فرهنگی و( )...حسینی .)90 :1383 ،از
دیدگاه صاحبنظران این دیدگاه ،عوامل فرهنگی و تغییر ایدهها دارای نقش بنیادین در تبیین
الگوهای فرزندآوری و رفتارهای باروری هستند .در این پژوهش ،با توجه شرایط جامعه مورد
مطالعه به ترکیبی از این نظریهها برای تبیین عوامل مؤثر بر تعداد ایدهآل فرزندان در استان سیستان
و بلوچستان استفاده شده است.

 .1در بین ا ستانهای ک شور ،در سر شماری سال  ،1395حداقل میزان باروری کل ،مربوط به ا ستان گیالن با رقم
 1/38و بعد از آن مازندران و تهران و حداکثر آن بعد از استان سیستان و بلوچستان استانهای خراسان جنوبی،
خراسان شمالی ،و هرمزگان است (مرکز آمار ایران .)1395
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نظریه اقتصادی باروری
در نظریههای اقتصادی باروری ،فرزندان بهعنوان کاالی اقتصادی بادوام تلقی میشوند و تقاضا
برای فرزند ،مبتنی بر عقالنیت اقتصادی و تابع منافعی است که والدین از فرزندان خود انتظار
دارند .صاحبنظران نظریه اقتصادیراجتماعی فرزندآوری ،بر این باورند که جهت تبیین باروری
باید ترکیبی از عوامل اجتماعی را بهکار گرفت .از نظر گری بکر ،)1960( 1خانوادهها به فرزند
بهعنوان کاالی مصرفی بادوام مینگرند که طی زمان منفعت دارد .بهنظر وی تابع مطلوبیتی که
خانواده در مورد این کاال در نظر دارد ،شامل تعداد فرزندان زنده ،کیفیت بده و کاالهای متداول
و خدمات است (گیلیس 2و همکاران .)304 :1385 ،استرلین 3در نظریه عرضه و تقاضا معتقد
است که تمایالت ،ترجیحات و سطح باروری در یک جامعه ،بهوسیله انتخابهای زوجین،
هنجارها ،ارزشها و نگرشها در زمینه فرهنگی و خانوادگی صورت میگیرد .والدین سعی
میکنند تا تعادلی را بین قابلیت عرضه فرزند یعنی توان فیزیکی زاد و ولد زنان و تقاضا برای
بده که همان شمار کودکان زنده ایدهآل است برقرار نمایند .براساس این نظریه ،چنانده فرزند
بهعنوان کاال در نظر گرفته شود ارزشهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه در
تعیین شمار مطلوب فرزندان نقش تعیین کننده دارد .در این ارتباط ،دو متغیر حائز اهمیت است:
اول ،مخارج فرزندان که جنبه اقتصادی دارد و دوم تمایالت ذهنی والدین که در ارتباط با
مجموعهای از عوامل اجتماعیر فرهنگی و روانی همراه است (ویکس ،140 :2002 ،4به نقل از
حسینی97 :1383 ،؛ شاپیرو و تامباش .)3254 :2017 ،5لیبنشتاین )1975( 6بر فرآیند تصمیمگیری
عُقالیی زوجین در مورد داشتن فرزند با توجّه به منافع و هزینههای فرزندان تأکید میکند .در
نظر او ،منفعت و هزینۀ فرزندان ،عواملی هستند که بر تصمیمگیری والدین در مورد شمار
فرزندان تأثیر میگذارند .والدین ،سبک سنگین میکنند و به ارزیابی هزینهها و مخارج فرزندان
میپردازند .چنانچه منافع داشتن بده بیشتر از هزینهها یا مخارج فرزندان باشد ،نگرش والدین
مثبت خواهد بود (حسینی.)94 :1383 ،
1. Gary Becker
2. Gillis
3. Easterlin
4. Weeks
5. Shapiro & Tambashe
6. Leibnestein
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برابری جنسيتی
تا دهه  ،1970جنس مذکر ،نانآور خانواده محسوب شده ،درآمد خانواده از طریق کار در بیرون
از خانه بهدست آمده و مسئولیت نگهداری بدهها برعهده مادر بوده است .بنابراین ،اصل کلی،
ایجاد تمایز بین مرد و زن برقرار بوده است (مکدونالد .)430 :2000،1اما با تغییر نگرش نقش
جنسیتی زن و مرد که بهترتیب ،خانهداری و نانآوری بود ،زن بودن و مرد بودن ،از نظر وظایف
و هویتهایی که ایجاب میکند ،معنای روشن و مشخص ندارد و امروزه زنان در چارچوب
سرنوشتی که به واسطه نقش آنها از پیش تعیین شده است ،دیگر زندگی نمیکنند (گیدنز:1384 ،2
 .)125با افزایش ورود زنان به بازار کار و تغییرات چشمگیر در موقعیت آنان ،جایگاه زنان و
مردان روابط میان آنها هر چه بیشتر برابر شده است (حکیم )349 :2003 ،و تغییر در ساختار
قدرت و افقیشدن این هرم ،ساختار جدیدی به خانوادهها بخشیده است (گیدنز.)96 :1384 ،
در برابری جنسیتی ،برابری بین دو جنس مفروض است .برابری در آموزش ،اشتغال ،مشارکت
اجتماعی و غیره با توجه به این دیدگاه ،زنان در زمینه فرصتهای شغلی ،آموزشی و غیره ،گام
به گام مردان پیش میروند (تستا.)29 :2014 ،3
نظریههای جهانیشدن
جهانیشدن بهواسطه فناوریهای نوین اطالعاتی ر ارتباطی ،نظامهای ارزشی ،معنایی و شیوهها
و سبک زندگی ،جوامع را دگرگون کرده است و بر تجربه افراد و افکار عمومی تأثیر و نفوذ
گستردهای دارد .فرهنگسازی از طریق رسانه به معنای انتقال محتویات فرهنگی ،شامل اعتقادات،
تصاویر ،برداشتها و ارزشهایی است که بر رفتار و سبک زندگی افراد در جامعه تأثیر میگذارد
(کارلسون 4و همکاران .)126 :2008 ،گیدنز( )1389این وضعیت را تا حد زیادی در نتیجه ظهور
برد بینالمللی ارتباطات مدرن میداند و معتقد است که ارتباطات جمعی دربرگیرنده بسیاری از
جنبههای زندگی و فعالیت اجتماعی است .در حقیقت ،در اوضاع و احوال کنونی ،گرایشهای
جهانیساز نهادهای مدرن پابهپای تحوالت و دگرگونیهای متعدد در حوزههای گوناگون زندگی

1. McDonald
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روزمره اجتماعی حرکت کرده و در نهایت ،حتی بر حوزه فعالیتهای شخصی و خصوصی افراد
نیز تأثیر عمیقی برجای میگذارند .برای مثال ،در گذشته ،مردم در جوامع کشاورزی ،فرزند زیاد
و فامیل گسترده را افتخاری برای خود میدانستند ،اما در جهان مدرن امروزی که عصر اطالعات
نام گرفته است ،افراد با کسب آگاهی در زمینههای تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری ،بهدنبال
ایدهآل های زندگی ،رفاه بیشتر و در نتیجه ،فرزند کمتر هستند .این فرایند کسب آگاهی ،از راه
فناوریهای جدید ارتباطی که ساختار روابط اجتماعی را در راستای پهنههای محدود
زمانیرمکانی گسترش میدهد ،رخ میدهد .گیدنز در این رابطه از اصطالح تجربه واسطهای
استفاده میکند که منظور از آن ،فناوریهای مدرن پیامرسانی مانند اینترنت ،شبکههای ماهوارهای
و رسانههای جمعی چون روزنامه ،تلویزیون و نظایر آن است (گیدنز.)653-652 :1389 ،
کالدول )2006( 1در توضیح اثرات جهانیشدن و اشاعه ایدهها و آگاهی در گذار جمعیتی
مدرن ،بر قدرت رسانههای ارتباطی همدون شبکههای ماهوارهای ،در تبلیغ و توسعه ارزشهای
طبقه متوسط غربی و پیامدهای آن برای کاهش اندازه خانواده و پذیرش وسایل جلوگیری ،تأکید
میکند (کالدول .)228 :2006 ،گذار جمعیتی در کشورهای درحال توسعه تا حد زیادی در نتیجه
اشاعه ایدهها و دانش مرتبط با تنظیم باروری صورت گرفته است .در عصر کنونی ،رسانههای
جمعی در اشاعه ایده پیشگیری از حاملگی نقش مهمی را بازی میکنند (عباسیشوازی و
همکاران .)10 :2009 ،بنابراین ،امروزه رسانهها ،بهویژه رسانههای فراملی ،نقش و تأثیر عمدهای
بر ایدهها و الگوهای رفتاری و سبک زندگی و انتخاب و تصمیمگیریهای افراد در تمامی امور
زندگی ،بهخصوص الگوی باروری و فرزندآوری دارند ،هم مستقیم با القای تعداد ایدهآل خانواده
و هم غیرمستقیم از طریق تغییر در ارزشهای فرزندآوری.
نظریههای تفاوتهای قومی باروری
از نظر محققان و نظریهپردازان ،فرهنگ محلی و سنتها ،مهمترین عوامل مؤثر بر فرزندآوری
است (پین .)4 :2004 ،2فرهنگ قومی ،دربرگیرنده شیوه کلی زندگی ،زبان ،ایدهها ،اعتقادات،
ارزشها و الگوی رفتاری است (حسینی .)106 :1383 ،در رویکرد تأثیر قومی فرهنگی ،فرض

1. Caldwell
2. Payne
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بر این است که اعضای یک گروه معین ،هنجارها ،ایدهآلها و تجربیات اقتصادیراجتماعی
مشترکی دارند که متمایز از ویژگیهای اعضای دیگر جامعهای است که این گروه بخشی از آن
بهشمار میرود .بنابراین ،رفتارهای باروری گروههای قومی ممکن است پاسخ منطقی آنها به
شرایط موقعیتی ،تبعیضهای گروهی و عدم امنیت روانیراجتماعی ،یا تفاوت در ارزشها و
هنجارهای خرده فرهنگی باشد (همان .)107-106 :بهعبارت دیگر ،هر گروه قومی بهدلیل
ارزشهای فرهنگی خاص خود ،رفتارهای باروری متفاوتی را تجربه میکند (شاپیرو و تامباش،
 .)3254 :2017در رابطه با قومیت و باروری ،سه فرضیه شامل :تبیین ساختاری یا مشخصهها،
هنجارهای خردهفرهنگی و موقعیت گروه اقلیت مطرح است ،که در زیر بهطور مختصر به هرکدام
اشاره شده است.
فرضیه تبیین ساختاری:
با توجه به شالوده اساسی این رویکرد ،تفاوتهای قومی باروری ،بازتاب و نمایانگر توزیع
نابرابر شاخصهای توسعهای و نابرابری قومی است .این دیدگاه با تأکید بر مفهوم نابرابری قومی،
بیان میکند که وابستگی قومی بهتنهایی ،تأثیری مستقل بر باروری ندارد ،بلکه تفاوت گروههای
قومی در ترکیب مشخصههای اقتصادیراجتماعی و ساختارها ،عمدتاً موجب تفاوتهای قومی
مشاهده شده در باروری میشود (آبو )28 :2010 ،1و این تفاوتها نشاندهنده موقعیت نسبی
گروههای قومی در سیستم طبقاتی جامعه است (شاپیرو و تامباش .)3254 :2017 ،این فرضیه،
رفتار باروری را به مشخصههای اقتصادیراجتماعی ،درآمد ،شغل ،تحصیالت و محل اقامت
(شهر یا روستا) نسبت میدهد؛ بدین معنی که میزان باالتر باروری یک گروه قومی ،پیامد وضعیت
اقتصادیراجتماعی پایینتر و فقیر بودن آنها نسبت به گروه اکثریت است (گلدشایر1971 ،2؛ به
نقل از پاالمولنی .)72 :2014 ،3طبق این فرضیه ،امروزه بهدلیل گسترش ارتباطات اجتماعی و
نوسازی ،قومیت تأثیر مستقل و معنیداری بر رفتار باروری ندارد ،بلکه آنده که ممکن است
ناشی از تأثیر قومیت باشد ،اغلب بازتاب این واقعیت است که اعضای هر گروه قومی ،جایگاه
متفاوتی در ساختارهای اقتصادیراجتماعی دارند (حسینی106 :1383 ،؛ چانگ.)65 :2003 ،4
1. Abuov
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فرضیه هنجارهای خردهفرهنگی:
در این فرضیه ،گروههای قومیرمذهبی به خاطر ارزشهای فرهنگی و مذهبی خاص خود،
رفتارهای باروری متفاوتی را تجربه میکنند و هنجارها و ارزشهای منحصر به فرد مربوط به
تشکیل خانواده ،بازتابی از تاریخ ،فرهنگ و باورهای مشترک اعضای گروه اقلیت ،بدون توجه
به موقعیت اقتصادیراجتماعی آنها است .در فرهنگ بعضی گروههای قومیرمذهبی ،ممکن است
فرزند دارای ارزش زیادی باشد ،افراد در رفتارهای باروری ،بهشدت تقدیرگرا باشند ،یا اینکه
روشهای معینی از کنترل موالید در میان آنها ممنوع شده باشد .بنابراین ،انتظار میرود گروههای
قومی ،حتی با ویژگیهای اقتصای و اجتماعی یکسان ،سطوح باروری متفاوتی را تجربه کنند
(لوپز و صباغ .)1415 :1978 ،1از نظر همل ،)1990( 2فرهنگ تبیین میکند که چرا افراد در
جوامعی که به ظاهر از نظر اقتصادی در شرایط یکسانی به سر میبرند ،اما از نظر آداب و رسوم
و زبان متفاوتند ،عملکردهای جمعیتی متفاوتی ندارند .فرهنگ میتواند توضیح دهد چرا با وجود
تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی ،جمعیت یک منطقه در طول زمان از نظر جمعیتشناختی
یکسان عمل میکند .بهکارگیری فرهنگ بهعنوان مبنای تحلیل ،میتواند زمینههای تبیین را به
سطحی باالتر انتقال دهد (همل1990 ،؛ به نقل از حسینی.)108 :1383 ،

فرضیه موقعیت گروه اقلیت:
هنجارها و ارزشهای فرهنگی ،عوامل بسیار مهمی در تعیین سطح باروری در بین گروه اقلیت
هستند (آبو .)28 :2010 ،بنا بر فرضیه موقعیت گروه اقلیت ،موقعیت این گروه مبتنی بر دینامیک
روابط میان گروه های اقلیت و اکثریت است ،که طبق آن ،گروه اقلیت ،رفتار باروریاش را با
توجه به دستیابی یا عدم دستیابی به تحرک اجتماعی تنظیم میکند و باروری پایین را بهعنوان
مکانیزمی برای دستیابی حفظ موقعیت اقتصادیراجتماعی باال در نظر میگیرد .گلدشایدر و
اولنبرگ بر این باورند که باروری پایینتر گروه اقلیت ناشی از تعامل موقعیت گروه اقلیت و
موفقیت اقتصادی و اجتماعی آنها است .عضویت در گروه اقلیتی که دارای نظام هنجاری مشوق
خانواده بزرگ نیست و استفاده از روشهای مؤثر جلوگیری از حاملگی را منع یا تشویق نمیکند،
سبب میشود تا باروری گروه اقلیت به پایینتر از گروه اکثریت تقلیل یابد .چنانده در صورت
1. Lopez & Sabagh
2. Hammel
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همانندی اقتصادی و اجتماعی ،تفاوتهای قومی در ایستارها و رفتارهای باروری از بین نرفت،
باروری پایینتر گروه های اقلیت ممکن است ناشی از عدم امنیت مربوط با موقعیت آنها باشد
(گلدشایدر و اولنبرگ370-369 :1970 ،؛ کلو و هانیمین .)1445-1446 :2016 ،1بین و

ماکوم2

معتقدند ،چنانچه هنجارها و قوانین موافق با افزایش موالید در جامعه وجود نداشته باشد ،عدم
امنیت روانی ر اجتماعی و موقعیت حاشیهای گروههای اقلیت سبب میشود تا آن دسته از اعضای
این گروه که در تالش برای تحرک اجتماعی هستند ،باروریشان را کاهش دهند؛ زیرا باروری
پایین را بهعنوان ابزاری برای رسیدن به پیشرفت و ترقی اجتماعی میدانند .برعکس ،عدم امنیت
سیاسی ،در حاشیه بودن و فقدان تحرک صعودی مرتبط یا موقعیت گروه اقلیت ،استفاده از
وسایل پیشگیری از حاملگی و رفتار باروری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .گروه اقلیتی که
شانس ضعیفی برای تحرک اجتماعی رو به باال دارد ،چنانده بخواهد ضمن حفظ موجودیت
خود ،قدرتش را افزایش دهد ،کمتر احتمال دارد که از وسایل پیشگیری از حاملگی استفاده کند.
بنابراین ،سطح باروری اقلیتها باالتر از گروه اکثریت خواهد ماند (عباسیشوازی و حسینی،
 .14-15 ،1386حسینی.)111 :1383 ،
دینداری
مذهب بهعنوان عامل فرهنگی ،از طریق هنجارهای مرتبط با اندازه خانواده ،تعداد فرزندان و سن
ازدواج و هنجارهای مرتبط با متغیرهای بینابینی بر باروری تأثیر میگذارد (چمی3 :1981 ،3؛ به
نقل از محمودیان و نوبخت .)198 :1389 ،در مورد چگونگی تأثیر مذهب بر باروری سه رویکرد
مهم وجود دارد :رویکرد ویژگیها و خصایص ،رویکرد موقعیت گروه اقلیت ،رویکرد الهیات
ویژه (لوکاس و میر.)118 :1384 ،
رویکرد ویژگیها و خصایص ،اختالف الگوهای باروری را براساس تفاوتهایی که در
ویژگیهای اقتصادیراجتماعی افراد وجود دارد ،تبیین میکند .این رویکرد اختالفات باروری را
ناشی از تفاوتهایی میداند که در ویژگیها و خصایص اقتصادیراجتماعی افراد با گرایشهای
مذهبی مختلف نهفته است .بر اساس این رویکرد ،مذهب بالذات تأثیرگذار نیست؛ بلکه این
1. Kulu &Hannemann
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ویژگیها و خصایص اقتصادیراجتماعی (مانند بیسوادی ،روستانشینی ،موانع دسترسی به
وسایل کنترل موالید ،مزایای فرزندان زیاد در اقتصاد کشاورزی سنتی) گروههای مذهبی هستند
که بر باروری تأثیر میگذارند (چمی1971 ،؛ به نقل از محمودیان و نوبخت198 :1389 ،؛ کافمن
و اسکایربک 2012 ،1به نقل از فروتن و رضایی.)80 :1397 ،
رویکرد ویژگیها و خصایص ،تأثیر مذهب بر باروری را کاذب میداند و باروری گروههای
مذهبی را با لحاظ کردن مشخصههای اقتصادیراجتماعی تبیین میکند .رویکرد دوم نیز معطوف
به وضعیت و موقعیت گروههای مذهبی ،بهعنوان یک گروه اقلیت است .از این دیدگاه ،موقعیت
گروههای مذهبی بهعنوان یک گروه اقلیت به دو شکل میتواند رفتار فرزندآوری آنان را تحت
تأثیر قرار دهد .حالت اول ،به حفظ ارزشها و هنجارهای گروههای مذهبی اشاره میکند .حالت
دوم نیز معطوف به عدم امنیت و در حاشیه بودن گروههای مذهبی بهعنوان یک گروه اقلیت
است .باالخره ،رویکرد سوم ،مبتنی بر آموزههای مذهبی و باورهای فرهنگی دینی گروههای
مذهبی است .بهعقیده لوکاس و میر ،ایدئولوژی دینی در برخی گروههای مذهبی به گونهای است

که فرزندآوری زیاد را تجویز و تقویت میکند .بهعنوان مثال ،مطابق باورهای دینی برخی گروه-
های مذهبی ،ازدواج در سنین پایین تشویق میشود ،استفاده از وسایل کنترل موالید و سقط جنین
را ناشایست و حرام تلقی میکنند یا اساساً داشتن فرزندان زیاد را یک ارزش میدانند (لوکاس
و میر .)118 :1384 ،مطابق با نظر همل ( ،)1990افرادی با شرایط اقتصادیراجتماعی مشابه اما
با اعتقادات مذهبی متفاوت و یا متعلق به گروههای مختلف مذهبی ،ممکن است رفتارهای
باروری متفاوتی را بروز دهند .ممکن است برخی از گروههای مذهبی اهمیت بیشتری به تشکیل
خانواده و تعداد زیاد فرزند بدهند و یا افرادی که مذهب نقش اساسی و پررنگی در زندگیشان
دارد ،رفتارها و تمایالت متفاوت با سایرین در خصوص فرزندآوری داشته باشند (به نقل از
حسینی.)108 :1383 ،
هر کدام از دیدگاههای نظری انتخاب عقالنی و تبیین ساختاری و نظریههای مرتبط با تبیین
هنجاری و فرهنگی سعی کردهاند از دیدگاه خاصی به عوامل و سازوکارهای تأثیرگذار بر
تغییرات خانواده ،کنشها و تمایالت فرزندآوری بپردازند ،با توجه به اینکه عوامل ساختاری و

1. Kaufman & Skirbekk
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ایدئولوژیک بهطور بنیادی در کنشها و ایدهآلهای فرزندآوری افراد مؤثرند ،تبیین تحوالت و
نیات فرزندآوری افراد نه بهتنهایی ،بلکه از مسیر تعامل بین این دو رویکرد نظری محقق میشود.
اما تأثیر این عوامل و فرایندها در میان جوامع و گروههای مختلف ،متفاوت است و نیازمند
بررسی و تبیین نوع اثرگذاری آنها با توجه به بستر و شرایط هر جامعه و ارزشها و باورهای
حاکم بر معانی ذهنی و تفاسیر افراد آن جامعه در کنشهایشان است .بنابراین ،تحقیق حاضر
تالش میکند ،با ترکیبی از نظریههای انتخاب عقالنی و تبیین ساختاری و نظریههای مرتبط با
تبیین هنجاری و فرهنگی ،مهمترین عوامل مؤثر بر تعداد ایدهآل فرزند در استان سیستان و
بلوچستان (جامعهای ناهمگن از نظر قومیرمذهبی) را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد .در این
راستا ،مدل تحلیلی تحقیق با استفاده از مباحث نظری یاد شده ارائه گردیده است.
استفاده از
رسانههای جمعی

تعداد ایدهآل

متغيرهای فردی

فرزند

دینداری

نگرش جنسيتی

شکل  :1مدل مفهومی تحقيق

فرضيههای تحقيق
 .1بین متغیرهای فردی و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد؛  .2بین استفاده از رسانههای
جمعی و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد؛  .3بین نگرشهای جنسیتی و تعداد ایدهآل فرزند
رابطه وجود دارد؛  .4بین دینداری و تعداد ایدهآل فرزند رابطه وجود دارد.
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پيشينه تحقيق
در زمینه ایدهآلهای فرزندآوری ،تحقیقات داخلی و خارجی بسیاری انجام یافته است .بیشتر
پژوهشها ،عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی بسیاری را در این امر دخیل دانستهاند که در
ادامه به بررسی آنها میپردازیم .در پژوهش چانگ ( )2003در کشور چین ،متغیرهای سن و
پایگاه اجتماعیراقتصادی گروههای اقلیت ،همبستگی قوی با باروری در بین سی گروه اقلیتی
مهم داشتهاند که نشان میدهد قدرت جامعه و خرده فرهنگها تأثیر بسیاری بر تصمیمات زنان

درباره تعداد فرزندان دارد .همدنین جداسازی قومی و آموزشی و بیسوادی تأثیر منفی و معنی-

داری بر باروری زنان نشان داده است .مطابق پژوهش براناس گارازا و نیومن ،)2007( 1تماشای
مراسم مذهبی در دوران کودکی ،اثر عمیقی بر گرایش زنان به فرزندآوری میگذارد .در اسپانیا،
زنانی که مادرانشان بسیار به کلیسا میروند ،بهطور میانگین ،یک فرزند کمتر از کسانی که مادر
کمتر به کلیسا میرود ،داشتهاند .پدران خیلی مذهبی هم دخترانشان فرزندان بیشتری داشتهاند.
در ایتالیا ،مادران مذهبی ،دخترانی با بدههای کمتر داشته و دینداری پدران ،ارتباطی با تعداد
فرزند دختران بازگو نکرده است .رابطۀ دینداری فرد با تعداد فرزندان ،معنیدار نبوده و بین
دینداری و باروری رابطه معنیدار وجود نداشته است.
یافتههای پژوهش ژانگ ،)2008( 2در ایاالت متحده نشان داد که دینداری بهخصوص در
بُعد اعتقادی اثر مثبتی بر باروری داشته ،اما تفاوتی بین زن و مرد در این مورد بهدست نیامده
است .هی فورد و مورگان )2008( 3نیز در پژوهشی با استفاده از دادههای پیمایش ملی رشد
خانواده در ایاالت متحده نشان دادند که با باال رفتن سطح دینداری ،تمایالت افراد به داشتن
فرزند ،بیشتر میشود .مطابق پژوهش ادهیکاری )2010( 4در کشور نپال ،تفاوتهای قابل
مالحظهای در میانگین تعداد کودکان متولد شده با توجه به محیطهای فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی زنان وجود دارد .محل اقامت ،مذهب و رسانههای جمعی ،مهمترین متغیرهای
تبیینکننده تغییرات باروری است .رابرتس 5و همکارانش ( )2011در مطالعه خود در بین مردان
1. Branas-Garza & Neuman
2. Zhang
3. Heyford & Morgan
4. Adhikari
5. Roberts
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کانادایی نشان دادند که هرچقدر سطح تحصیالت افزایش یابد ،تمایل به داشتن فرزند کمتر
میشود .بر اساس تحقیق سودبرگ 1و همکارانش ( )2013در میان زنان سوئدی که هنوز مادر
نشده اند با افزایش سطح تحصیالت زنان ،تمایل آنها به فرزندآوری کمتر میشود .رکونا و
ساالزار ،)2014( 2در تحقیقی با استفاده از دادههای سرشماری سال  1991اسپانیا و با بررسی
روی چندین نسل از زنان متولد شده در نیمه اول قرن بیستم نشان دادند که با افزایش تحصیالت،
تمایل به ازدواج و باروری در بین زنان کمتر میشود .نتایج پژوهش گتو 3و همکارانش ()2015
در هفده کشور اروپایی نشان داده است که بین نگرش جنسیتی و تمایل به فرزندآوری رابطه
مستقیمی وجود ندارد؛ ولی دینداری نقش مؤثری در تمایل به فرزندآوری دارد .بهخصوص در
جوامع سنتی ،هر چقدر افراد مذهبیتر باشند ،تمایل به فرزندآوری در بین آنها بیشتر است .پری
رتم )2016( 4در مطالعهای نسلی در بین زنان بریتانیایی ،فرانسوی و هلندی به این نتیجه رسیده
است که مذهب و اعمال مذهبی نقش تعیینکنندهای در باروری دارد ،همدنین افراد دارای
تحصیالت باالتر ،میزان باروریشان پایین است.
در پژوهش شرفلر )2016( 5در ایالت متحده ،زنانی که دارای موقعیت شغلی بهتر هستند،
تمایل به فرزندآوری کمتری دارند ولی با باال رفتن سن ،تمایل به فرزندآوری در بین آنها زیاد
میشود .مطابق نتایج پژوهش شاپیرو و تامباش ( )2017در خصوص باروری ،قومیت و
تحصیالت در جمهوری دموکراتیک کنگو ،با افزایش تحصیالت ،میزان باروری کاهش و با
افزایش سن میزان باروری افزایش مییابد .همدنین گروههای قومی مختلف ،رفتارهای باروری
متفاوتی از خود نشان میدهند.
در پژوهش محمودیان و نوبخت ( )1389در بین زنان ازدواج کرده (از دو گروه مذهبی شیعه
و سُنی) شهر گلهدار استان فارس ،میانگین تعداد ایدهآل فرزند در بین پاسخگویان شیعه و سُنی
برابر با  2/35و 3/72فرزند بوده و با باال رفتن سطح تحصیالت در هر دو گروه شیعه و سُنی
تعداد ایدهآل فرزندان کاهش یافته است .مطابق پژوهش قدرتی و احمدی ( )1390در بین زنان
متأهل  20-40ساله شهر سبزوار ،بین متغیرهای سطح تحصیالت و منطقه محل سکونت و متغیر
1. Söderberg
2. Requena & Salazar
3. Guetto
4. Peri-Rotem
5. Shreffler
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تعداد فرزند ،رابطه معکوس و معنیداری وجود داشته است .در مطالعه ادیبیسده و همکارانش
( )1390در میان طایفه کُرد ساکن اندیمشک ،میزان تحصیالت ،رابطه معکوس و معنیداری با
میزان باروری نشان داده است ،اما تأثیر میزان درآمد معنیدار نبوده است .مطالعه سروش و
بحرانی ( ،)1392در زمینه رابطۀ دینداری ،نگرش به نقشهای جنسیتی و نگرش به فرزند ،با
تعداد واقعی و ایدهآل فرزند در بین زنان متأهل شیراز ،نشان دادند که متغیر میزان تحصیالت،
تأثیر معکوسی بر تعداد ایدهآل فرزند داشته و بهتنهایی تعیینکنندۀ  40درصد از تغییرات واریانس
این متغیر بوده است ،اما متغیر دینداری ،تأثیر مثبتی بر تعداد فرزند ایدهآل داشته است .بر اساس
نتایج تحقیق محمودیان و محمودیانی ( )1393در شهر کرمانشاه ،نشان دادند که سطح تحصیالت
مردان بر تعداد فرزندان دلخواه آنها اثر معنیدار دارد؛ اما در آزمون چندمتغیره با کنترل سایر
متغیرها ،فقط تأثیر سن ازدواج زنان معنیدار است و بین نگرش افراد با ویژگیهای اقتصادی ر
اجتماعی مختلف نسبت به باروری ،تفاوت معنیدار وجود ندارد.
عباسیشوازی و خانی ( ،)1394در مطالعهای در شهرستان سنندج به این نتیجه رسیدند که
با وجود نقش تعدیلکننده متغیرهای تحصیالت ،فاصلۀ بین واقعیات و انتظارات اقتصادی و سن
زنان ،تأثیر معنیدار ناامنی اقتصادی بر باروری همدنان پایدار است .نتایج پژوهش چمنی و
همکارانش ( )1395در شهر تهران ،بر تأثیر معکوس و معنیدار متغیرهای تحصیالت و میزان
استفاده از رسانههای جمعی و تأثیر مستقیم و معنیدار دینداری بر متغیر ایدهآل باروری اشاره
دارد .پژوهش عباسیشوازی و همکارانش ( )1397در خصوص تأثیر جهتگیری ارزشی ر

نگرشی بر ایدهآلهای فرزندآوری در ایران با استفاده از دادههای پیمایش ملی ارزشها و نگرش-
های ایرانیان در سال  1394نشان داد که  48/1درصد پاسخگویان ،دو فرزندی و  43درصد آنها
سه فرزندی و بیشتر را ایدهآل فرزندآوری اعالم کردهاند .بررسی متغیرهای اقتصادی اجتماعی

سطح سواد و وضعیت شغلی نشان داده که با افزایش سطح تحصیالت از ایدهآلهای فرزندآوری
کاسته میشود ،هر چه دینداری افراد باالتر باشد ،ایدهآلهای فرزندآوری نیز باالتر است ،همدنین
متغیرهای ارزشی-نگرشی ،برابری جنسیتی و دینداری ،بیشترین تأثیر را بر ایدهآل فرزندآوری
دارند .فروتن و میرزایی ( )1397در مطالعه خود در بین گروههای قومی ترک ،ترکمن ،کُرد،
گیلک ،لُر ،لک ،و مازنی نشان دادند که بیشترین ترجیح فرزند در بین گروههای قومی مورد
مطالعه معطوف به الگوی دو فرزند است .تفاوت بین مردان و زنان در زمینه ترجیحات

 106دوفصلنامه مطالعات جمعیتی ،دوره  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان 1398

فرزندآوری بسیار ناچیز است و ترجیحات فرزندآوری اغلب گروههای قومی ،تابعی از محل
سکونت آنها است .سن و سطح تحصیالت نیز دارای تأثیرات معنیداری بر فرزندآوری گروههای
قومی بوده و به موازات افزایش سطح تحصیالت ،تمایل به فرزندآوری کاهش مییابد .متغیر
دینداری نیز تأثیر معنیداری بر ترجیحات فرزندآوری نشان داده است.
بر اساس نتایج تحقیق عنایت و پرنیان ( )1392در بین زنان و دختران  15-24ساله شهر
شیراز ،متغیرهای فناوری نوین دادهای و ارتباطاتی ،استفاده از تلفن همراه و مشتقات آن و
فردگرایی ،با گرایش به فرزندآوری رابطه منفی و معنیداری نشان دادهاند .در پژوهش رسولزاده
و همکارانش ( )1394در میان دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،بین میزان استفاده از
رسانههای خارجی (اینترنت ،شبکههای اجتماعی مجازی و شبکههای ماهوارهای) و گرایش به
فرزندآوری رابطه معکوس و معنیدار وجود نمایان شده است ،اما در مورد رسانههای داخلی
این رابطه معنیدار نبوده است .در مطالعه صادقی ( )1395در شهر تهران ،بهغیر از تلویزیون ،با
افزایش میزان استفاده از اینترنت و ماهواره ،میانگین باروری مطلوب (تعداد فرزندان دلخواه)
کاهش یافته است و اثر استفاده از روزنامه و مجالت معنیدار نبوده است .مطابق نتایج پژوهش
سفیری و همکارانش ( )1396در بین زنان شهر ایالم ،نگرش مثبت به فرزند در بین زنان در حد
متوسط بوده و متغیرهای نقش منفی ماهواره و نقش مثبت تلویزیون بیشترین سهم را در تبیین
میزان نگرش مثبت به فرزند داشتهاند.

مطابق پژوهش عسکری ندوشن و همکارانش ( )1394در زمینه بررسی تطبیقی عوامل تعیین-

کننده ایدهآلهای باروری زنان ُکرد شاغل و غیرشاغل شهر سنندج ،بیشتر پاسخگویان مورد
بررسی ،تعداد دو فرزند را ایدهآل میدانند .بر اساس نتایج این مطالعه ،در بین زنان مورد بررسی،
متغیرهای تقدیرگرایی در رفتار باروری و نگرش نسبت به هزینه فرزندان ،با متغیر تعداد ایدهآل
فرزندان  ،رابطه معنیدار داشته است .همدنین در بین زنان غیرشاغل ،متغیر پایبندی به ارزشهای
خانواده بزرگ ،تأثیر مستقیم و معنیدار بر تعداد ایدهآل فرزندان داشته است .نتایج تحقیق
ارجمندسیاهپوش و برومند ( ،)1395در زمینه عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش به
فرزندآوری در بین زنان متأهل شهر اندیمشک نشان داد که از رابطه منفی و معنیدار بین پیروی
از سنتها ،میزان تحصیالت و پایگاه اقتصادی ر اجتماعی با گرایش به فرزندآوری زنان است.
نتایج مطالعه فروتن و کرمی ( )1395در بین زنان و مردان  15ساله و باالتر ساکن در نقاط شهری
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و روستایی در شهرستانهای اهواز ،بابلسر ،بجنورد ،گنبدکاووس ،محمودآباد و همدان نشان داد
که تمایالت فرزندآوری مردان و زنان بسیار به هم شبیه و تفاوتها در زمینه تمایالت فرزندآوری
بهطور چشمگیری تحت تأثیر نحوه نگرش جنسیتی مانند نگرش به الگوی سنتی مرد نانآور
خانواده و اشتغال زنان بوده است.
مطابق نتایج پژوهش راد و ثوابی ( )1394در بین زنان متأهل شهر تبریز ،باورهای مذهبی
بهعنوان مهمترین عامل ،بیشترین سهم را در میزان گرایش به باروری زنان داشته است ،همدنین
متغیر سن زن ،بیشترین و متغیر پایگاه اجتماعی ،کمترین اثر را بر میزان گرایش به باروری زنان
نشان داده است .پژوهش پیلتن و رحمانیان ( )1394در شهر جهرم ،حاکی از معنیدار بودن رابطه
بین متغیر دینداری با تعداد ایدهآل فرزند و تمایل به فرزندآوری است .نتایج مطالعه خلفی
( )1395در بین زنان همسردار شهر یزد ،بیشتر پاسخگویان داشتن دو فرزند را ایدهآل دانستهاند.
بر اساس نتایج این مطالعه ،متغیرهای فعالیت مذهبی و پایبندی دینی برتعداد ایدهآل تأثیر نداشته،
اما با افزایش سطح تحصیالت ،میانگین تعداد ایدهآل فرزندان زنان کاهش یافته است .مدیری
( )1396در مطالعهای در بین زنان و مردان متأهل شهر تهران ،نشان داد که تعداد فرزندان قصد
شده در هر دو جنس ،متأثر از دینداری و نگرشهای جنسیتی بوده و دینداری تأثیر بیشتری
داشته است .بر اساس نتایج پژوهش فروتن و رضایی پاشا ( )1397در بین زنان و مردان  15ساله
و باالتر ساکن در نقاط شهری و روستایی در شهرستانهای اسفراین ،اهواز ،بابلسر ،بجنورد،
خرمآباد ،گنبدکاووس ،محمودآباد و همدان ،تمایالت فرزندآوری ،بهطور معنیداری تحت تأثیر
سطح دینداری بوده است .مطابق یافتههای تحقیق فروتن و همکارانش ( )1395در شهرستانهای
بجنورد و گنبدکاووس الگوی خانواده دو فرزندی ،برجستهترین تمایل فرزندآوری در بین هر
دو گروه شیعی و سُنی مذهب بوده است .یافتههای تطبیقی این مطالعه نیز نشاندهنده نقش
بهمراتب مهمتر متغیرهای جنسیت و محل سکونت در تمایالت فرزندآوری بوده است.
بررسی نتایج مطالعات ارائه شده نشان میدهد که عوامل ساختاری و فرهنگیر هنجاری
بسیاری بر تعداد ایدهآل فرزند تأثیرگذارند و برای درک و پیش بینی وضعیت باروری مهم است
تا روابط میان این عوامل و تأثیر آنها بررسی و تبیین شود .نتایج بیشتر تحقیقات داخلی و خارجی
حاکی از آن است که با افزایش سطح تحصیالت و استفاده از رسانههای خارجی ،تعداد ایدهآل
فرزند کاهش مییابد و رسانههای داخلی ،بهغیر از تلویزیون ،تأثیری بر تعداد ایدهآل فرزند
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ندارند .همدنین یافتههای بیشتر مطالعات حاکی از تأثیر مثبت دینداری ،مذهب و اعمال مذهبی
و قومیت بر تعداد ایدهآل فرزند است ،گرچه در برخی تحقیقات این رابطه معنیدار نیست.
تحقیق حاضر تالش میکند با توجه به پیشینههای بررسی شده و بافت اجتماعیرفرهنگی جامعه
مورد مطالعه ،عوامل مؤثر بر تعداد ایدهآل فرزند را بررسی کند.
روش تحقيق
پژوهش حاضر ،از نظر روش ،پیمایشی ،از نظر هدف ،یک بررسی کاربردی ،از نظر وسعت،
پهنانگر و از لحاظ زمانی ،یک بررسی مقطعی است .واحد تحلیل فرد و جامعه آماری آن شامل
زنان و مردان  18-65ساله 1استان سیستان و بلوچستان در سال  1397بوده است که بر اساس
نتایج حاصل از سرشماری سال  ،1395برابر با  2775014نفر است (مرکز آمار ایران ،)1395 ،از

این میان  440نفر از طریق فرمول کوکران ،انتخاب و به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحله-
ای 2مورد مطالعه قرار گرفتند .شیوه نمونهگیری بدین ترتیب بود که ابتدا ،استان بر اساس
معیارهای فرهنگی (نظیر قومیت ،مذهب و )...و معیارهای اکولوژیک (مختصات جغرافیایی و
اقلیمی) به چهار خوشه تقسیم و سپس از بین هر خوشه ،یک شهر و چند روستا بهطور تصادفی
انتخاب شدند (جدول  .)1در خوشه اول ،شهر زاهدان و دو روستای نورآباد و سیاه دک ،در
خوشه دوم ،شهر زابل و دو روستای قائم آباد و کول ،درخوشه سوم ،شهرهای سراوان و ایرانشهر
و روستاهای هوشک و دامن ،آبادان و خیرآباد و در خوشه چهارم ،شهر چابهار و روستاهای
زهراب و صفرزهی انتخاب شدند .حجم نمونه به روش نمونهگیری متناسب با حجم تعیین شده
است .بهطوری که تعداد نمونه انتخابی در هر شهر و روستا ،متناسب با جمعیت آن شهر و روستا
در هر کل جمعیت استان بوده است .انتخاب نمونهها نیز به شیوه نمونهگیری تصادفی سیستماتیک
بوده است .در پیمایش حاضر ،به روش نمونهگیری چندمرحلهای ،در وهله اول بر اساس مناطق
مختلف هر شهر ،یک منطقه انتخاب و سپس از بین محلههای این منطقه ،چند محله بهطور
تصادفی انتخاب گردید .سپس هر محله به بلوکها و کوچهها تقسیم و در کوچهها خانههایی
بهطور تصادفی برگزیده شدند .آنگاه پرسشگر با سرپرست خانواده و در صورت حضور نداشتن،
 . 1نظر به اینکه هدف اصررلی تحقیق حاضررر ،مطالعه نگرش جمعی و گروهی و نه یک دسررته یا زیرگروه خاص
بوده ،سعی شده نمونهگیری از گروههای مختلف سنی باشد و محدود به یک گروه سنی خاصی نباشد.

2. Cluster Multistage Sampling
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با همسر وی مصاحبه ساختیافته انجام داده و پرسشنامه را تکمیل مینمود .درصورتیکه
پاسخگو در منزل حضور نداشت یا حاضر به مصاحبه نمیشد ،فردی از خانه دیگری در همان
کوچه انتخاب میگردید و مورد مصاحبه قرار میگرفت .پرسشنامهها در مناطق مختلف شهر و
روستاهای اطراف ،توسط کارشناس علوم اجتماعی که سابقه پرسشگری داشته ،تکمیل شده
است.
دادههای مطالعه به شیوه میدانی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه گردآوری شده است .پس
از جمعآوری پرسشنامهها ،در نهایت 413 ،پرسشنامه قابل تحلیل شناخته شد.
جدول  :1تعداد نمونهها به تفکيک شهرها و روستاهای مورد بررسی
خوشه
خوشه اول
خوشه دوم
خوشه سوم
خوشه چهارم

تعداد نمونه

شهر/روستا

نام شهر/روستا

شهر

زاهدان

66

روستا

نورآباد و سیاه دک

37

شهر

زابل

40

روستا

قانم آباد و کول

40

شهر

سراوان و ایرانشهر

62

روستا

هوشک ،دامن ،آبادان و خیرآباد

68

شهر

چابهار

30

روستا

زهراب و صفرزهی

70

متغيرهای تحقيق
متغیرهای مستقل تحقیق عبارتند از:
متغیرهای فردی :جنس ،قومیت و محل سکونت (با سطح سنجش اسمی) ،سطح تحصیالت
(با سطح ترتیبی) و سن و هزینه خانوار (با سطح سنجش فاصلهای).
رسانههای جمعی :برای سنجش متغیر میزان استفاده از رسانههای جمعی از پنج شاخص
رادیو و تلویزیون ،سایتهای اینترنتی ،شبکههای ماهوارهای ،شبکههای اجتماعی و روزنامهها
استفاده گردید .هر گویه بر روی طیف لیکرت پنج درجهای («خیلی زیاد»« ،زیاد»« ،تاحدی»،
«کم»« ،خیلی کم») مطرح شده است.
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نگرشهای جنسیتی :برای سنجش نگرشهای جنسیتی از دو بُعد سنتی و مدرن استفاده شده

است .در بُعد سنتی از سه شاخص "لزوم پیروی زن از مرد"" ،تقسیم کار سنتی" و "ضرورت

اداره امور مهم جامعه توسط مردان" و در بُعد مدرن از دو شاخص "برابری زن و مرد" و "اشتغال
و مشارکت زن در جامعه" در مقیاس لیکرت پرسیده شده است .برای اندازهگیری شاخص

"تقسیم کار سنتی" از دو گویه «خانهداری اولویت اول زن محسوب میشود» و «بهتر است مرد
برای معاش خانواده تالش کند و زن فرزندان را در خانه تربیت کند» ،در مقیاس لیکرت پرسیده
شده است.
دینداری :دینداری یعنی دینی بودن ،پایبندی دینی و داشتن التزام دینی بهنحوی که نگرش،
گرایش و کنشهای فرد را متأثر سازد (شجاعیزند .)36-35 :1384 ،با توجه به اهداف تحقیق
حاضر ،از دو بُعد اعتقادی و مناسکی برای سنجش سطح دینداری استفاده شده است .بُعد اعتقادی
باورهایی را دربر میگیرد که انتظار میرود پیروان آن دین ،به آنها اعتقاد داشته باشند .بُعد
مناسکی اعمال دینی مشخص ،مثل :عبادت ،نماز ،شرکت در آیینهای مقدس خاص و غیره را
که انتظار میرود پیروان هر دین بهجا آورند ،در برمیگیرد (توسلی و مرشدی-104 :1385 ،
103؛ سراجزاده و همکاران .)125 :1383 ،برای سنجش بُعد اعتقادی از شاخصهایی همدون

"اعتقاد به خدا"" ،اعتقاد به روز جزا"" ،اعتقاد به وحی" ،و ، ...و برای سنجش بُعد مناسکی نیز
از شاخصهایی نظیر "شرکت در مراسم مذهبی"" ،انجام واجبات دینی مثل نماز و روزه"،

"رفتن به زیارت امکان مذهبی" و ...استفاده و در مقیاس لیکرت پرسیده شده است.

متغیر وابسته تحقیق ،تعداد ایدهآل فرزند است که با پرسیدن تعداد ایدهآل فرزندان برای هر
خانواده ،در سطح سنجش نسبی مورد سنجش قرار گرفته است.
در این تحقیق ،برای بررسی اعتبار ابزار اندازهگیری از اعتبار محتوا و اعتبار سازه استفاده شد.
به این معنا که برای طراحی پرسشنامه ،از گویهها و سؤاالت استفاده شده در تحقیقات مشابه و
متناسب با موضوع تحقیق حاضر ،استفاده شد (گویههای نگرش جنسیتی از تحقیق سراجزاده و
جواهری 1385 ،و سروش و بحرانی ( ،)1392و گویههای دینداری از تحقیق توسلی و مرشدی،
 1385و سراجزاده و همکاران .)1383 ،ارزیابی پایایی تحقیق نیز با استفاده از آلفای کرونباخ و
با معیار همسازی درونی گویهها با معیار  0/7انجام شده است (جدول  .)2بعد از تکمیل پرسشنامه
به شیوۀ حضوری ،یعنی مراجعۀ پرسشگر به پاسخگو و گردآوری دادهها ،توصیف و تحلیل آنها
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به کمک نرم افزار  SPSSانجام شده است.
جدول  :2ضریب پایایی گویهها
ردیف

خرده مقياسها

تعداد گویهها

ضریب آلفای کرونباخ

1

نگرش جنسیتی سنتی

3

0/88

2

نگرش جنسیتی مدرن

4

0/72

3

دینداری مناسکی

6

0/79

4

دینداری اعتقادی

4

0/68

جدول  2نشان میدهد که تمامی خرده مقیاسها از ضریب پایایی قابل قبولی برخوردارند.
الزم به ذکر است که آلفای کرونباخ که به معنای همسازی درونی بین گویهها است ،برای متغیر
رسانههای جمعی بیمعنا است ،به همین جهت ،برای این متغیر ضریب آلفا محاسبه نشده است،
بهعبارتی ،استفاده از رادیو و تلویزیون همبستگی با استفاده از سایر رسانهها ندارد.
یافتهها
یافتههای توصيفی
از  413نمونه بررسیشده 48/7 ،درصد را زنان و  51/3درصد را مردان تشکیل میدهند که در
دامنۀ سنی  18-65سال قرار دارند .هزینه خانوار حدود  12درصد پاسخگویان زیر یک میلیون،
 58درصد بین یک تا دو میلیون 26 ،درصد بین دو تا سه میلیون و  4درصد باالتر از سه میلیون
درآمد داشتهاند .سطح تحصیالت  10درصد پاسخگویان بیسواد 15 ،درصد راهنمایی 30 ،درصد
دیپلم 10 ،درصد کاردانی 25 ،درصد کارشناسی و  10درصد کارشناسی ارشد و باالتر است.
قومیت  62/2درصد پاسخگویان بلوچ و  37/8درصد غیربلوچ است .محل سکونت  51/8درصد
پاسخگویان روستا و  48/2درصد شهر است .بنا بر یافتهها ،میانگین میزان استفاده از رادیو و

تلویزیون در بین پاسخگویان  ،2/17سایتهای اینترنتی  ،2/27شبکههای ماهوارهای  ،1/78شبکه-
های اجتماعی  1/99و روزنامه نیز  1/40است .حدود  34/1درصد افراد دارای نگرش جنسیتی
سنتی کم 28/6 ،درصد دارای نگرش جنسیتی سنتی متوسط و حدود  37/3درصد نگرش جنسیتی
سنتی زیاد هستند .همدنین نگرش جنسیتی مدرن  15/7درصد پاسخگویان کم ،در حدود 15/5
درصد متوسط و  68/8درصد در حد زیاد است .همدنین میانگین بُعد نگرش جنسیتی سنتی در
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بین پاسخگویان برابر با  14/02و میانگین بُعد نگرش جنسیتی مدرن  15/54است .میزان دینداری
مناسکی  6/5درصد پاسخگویان کم 29/1 ،درصد متوسط و  64/4درصد پاسخگویان باال است.
همدنین میزان دینداری اعتقادی  9/2درصد افراد کم 44/8 ،درصد در حد متوسط و  46درصد
پاسخگویان زیاد است .میانگین بُعد مناسکی در بین پاسخگویان ( )22/11بیشتر از ُبعد اعتقادی
( )16/07است.
جدول  :3توصيف متغيرهای تحقيق
جنس (درصد)

هزینه خانوار (درصد)

سطح تحصیالت (درصد)

محل سکونت

قومیت (درصد)

(درصد)

بیسواد10 :
زیر یک میلیون12 :

راهنمایی15 :

زن48/7 :

یک تا دو میلیون58 :

دیپلم30 :

مرد 51/3:

دو تا سه میلیون26 :

کاردانی10 :

بیشتر از سه میلیون4 :

کارشناسی25 :

بلوچ62/2 :

روستا51/8 :

غیربلوچ37/8 :

شهر48/2 :

کارشناسی ارشد و باالتر10 :
ابعاد (مولفهها)

کم

متوسط

زیاد

رادیو و تلویزیون

ميانگين انحراف معيار

19/1

44/6

36/3

2/17

0/72

میزان استفاده از سایتهای اینترنتی

27/8

17

55/2

2/27

0/86

رسانههای جمعی شبکههای ماهوارهای

47

27/6

25/4

1/78

0/82

شبکههای اجتماعی

35/4

29/5

35/1

1/99

0/84

روزنامهها

66/6

25/9

7/5

1/40

0/62

نگرش جنسیتی سنتی

34/1

28/6

37/3

14/02

4/41

نگرش جنسیتی مدرن

15/7

15/5

68/8

15/54

3/99

مناسکی

6/5

29/1

64/4

22/11

5/46

اعتقادی

9/2

44/8

46/0

16/07

3/32

نگرش جنسیتی
دینداری

اطالعات مندرج در جدول  ،4توزیع جمعیت نمونه را بر حسب متغیر وابسته (تعداد ایدهآل
فرزند) به تفکیک قومیت و جنسیت نشان میدهد .مطابق نتایج ،در هر یک از دو گروه قومی و
جنسی بیشتر افراد دو فرزند را بهعنوان تعداد ایدهآل فرزند بیان کردهاند؛  41درصد پاسخگویان
غیربلوچ و  28درصد پاسخگویان بلوچ ،داشتن دو فرزند را ایدهآل میدانند ،اما در بین غیربلوچها
این تعداد ایدهآل به نسبت بیشتر است .در بین پاسخگویان غیربلوچ ،ایدهآل تکفرزندی مورد
پذیرش و رایجتر است .بهگونهای که  23/7درصد پاسخگویان غیربلوچ آن را الگوی ایدهآل
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میدانند .همدنین در بین پاسخگویان بلوچ ،بعد از دو فرزندی ،ایدهآل چهار فرزندی بیشتر است،
 21درصد پاسخگویان غیربلوچ چهار فرزندی و بیشتر را ایدهآل میدانند ،در حالیکه در بین
غیربلوچها این ایدهآل بهمراتب کمتر است .هیچ کدام از پاسخگویان تمایلی به بیفرزندی
نداشتند .همدنین بر اساس یافتهها ،با توجه به جنسیت پاسخگویان ،ایدهآل دوفرزندی در بین
زنان غیربلوچ و بلوچ بیشتر از مردان غیربلوچ و بلوچ است .ایدهآل تکفرزندی ،در بین مردان
غیربلوچ بیش از زنان غیربلوچ است ( 27/1درصد در مقابل  19/7درصد) .همدنین ایدهآل داشتن
چهار فرزند ،در بین مردان بلوچ بیشتر از زنان بلوچ است ( 24/4درصد در مقابل  17/7درصد).
بنابراین میانگین تعداد ایدهآل فرزندان پاسخگویان بلوچ و غیربلوچ توزیع همانندی نداشته و
دامنه تفاوتها برحسب قومیت و جنسیت پاسخگویان یکسان نیست.
جدول  :4توزیع درصدی تعداد ایدهآل فرزند ،به تفکيک قوميت و جنس
بلوچ
تعداد ایدهآل فرزند

غیربلوچ

زن

مرد

کل

زن

مرد

کل

1

12/3

16/5

14/4

19/7

27/1

23/7

2

31/5

24/4

28/0

43/7

38/8

41/0

3

20/8

11/8

16/3

12/7

17/6

15/4

 4و باالتر

17/7

24/4

21/0

12/7

10/5

11/5

5

3/8

6/3

5/1

9/8

2/4

5/9

6

7/7

8/7

8/2

1/4

2/4

1/9

 7و باالتر

6/2

7/9

7/0

0/0

1/2

0/6

کل

100

100

100

100

100

100

نتایج تحليل چندمتغيره
در این پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون سعی گردید تا نقش و تأثیر متغیرها بهصورت
خالص و با کنترل کردن تأثیر سایر عوامل مشخص گردد و همدنین متغیرهای مختلف در طی
مدلهای مختلف وارد معادله رگرسیونی شوند تا بتوان به مقایسه نقش و سهم انواع متغیرها در
تبیین تعداد ایدهآل فرزندان در خانواده پرداخت .بدین منظور ،متغیرهای شناساییشده تحقیق ،به
چهار گروه تقسیم شدند :متغیرهای فردی (جنس ،قومیت ،محل سکونت ،1سن ،سطح تحصیالت،
 .1در پژوهش حاضرررر ،منغیرهای جنس (زن  = 0و مرد = ،)1قومیت (غیربلوچ = و بلوچ = )1و محل سرررکونت
(شهر  = 0و روستا = )1بهعنوان متغیر تصنعی در نظر گرفته شدهاند.
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هزینه خانوار) ،متغیر میزان استفاده از رسانههای جمعی (رادیو و تلویزیون ،شبکههای ماهوارهای،
سایتهای اینترنتی ،شبکههای اجتماعی و مطبوعات) ،متغیر نگرش جنسیتی (سنتی و مدرن) و
متغیر دینداری (مناسکی و اعتقادی) .هریک از این چهار گروه متغیرها ،طی مدلهای چهارگانه
وارد معادله رگرسیونی شدند .بدین ترتیب که مدل یکم ،فقط شامل تعیین نقش متغیرهای فردی
بود .در مدل دوم ،عالوه بر متغیرهای فردی ،متغیر میزان استفاده از رسانههای جمعی (رادیو و
تلویزیون ،شبکههای ماهوارهای ،سایتهای اینترنتی ،شبکههای اجتماعی و مطبوعات) نیز وارد
معادله شدند .در مدل سوم ،عالوه بر تمامی متغیرهای موجود در مدل قبل ،متغیر نگرش جنسیتی
(سنتی و مدرن) نیز به معادله اضافه شدند .در نهایت ،در مدل چهارم ،عالوه برتمامی متغیرهای
موجود در مدل سوم ،متغیر دینداری نیز به معادله افزوده شد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی
برای مدلهای چهارگانه در جدول  5آمده است.
جدول  .5مدل رگرسيونی برای پيشبينی تعداد ایدهآل فرزند در خانواده (ضرایب بتا)
متغیرهای مستقل

مدل اول

مدل دوم

مدل سوم

مدل چهارم

جنس

-0/001

-0/008

-0/03

-0/01

سن

**0/28

**0/29

**0/30

**0/24

هزینه خانوار

**0/12

**0/15

**0/14

**0/15

تحصیالت

**-0/23

-0/11

-0/05

-0/02

قومیت

**0/13

**0/15

**0/14

*0/11

محل سکونت

**0/15

**0/18

**0/17

0/10

رادیو و تلویزیون

-

*-0/11

*-0/80

*-0/11

سایتهای اینترنتی

-

0/06

0/08

0/07

شبکههای ماهوارهای

-

**-0/16

*-0/11

-0/08

شبکههای اجتماعی

-

-0/03

-0/03

0/02

روزنامهها

-

**-0/12

**-0/14

**-0/18

نگرش جنسیتی سنتی

-

-

-0/05

-0/04

نگرش جنسیتی مدرن

-

-

**-0/23

**-0/22

دینداری مناسکی

-

-

-

**0/23

دینداری اعتقادی

-

-

-

0/008

ضریب تعیین R2

0/27

0/31

0/35

0/38

*

**معنیدار در سطح  ،0/01معنیدار در سطح 0/05
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در مدل اول رگرسیونی ،برای تبیین تعداد ایدهآل فرزند ،از متغیرهای فردی استفاده شده
است .مدل اول ،داللت بر این دارد که از بین عوامل فردی ،متغیرهای سن ،هزینه خانوار ،سطح
تحصیالت ،قومیت و محل سکونت ،تأثیر معنیداری بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده دارند .به
این نحو که با افزایش سن ،بر تعداد ایدهآل فرزند افزوده شده است؛ افراد دارای تحصیالت
باالتر ،تمایل کمتری به افزایش تعداد ایدهآل فرزند در خانواده دارند (بهعبارتی با افزایش سطح
تحصیالت ،تعداد ایدهآل فرزند در خانواده کاهش مییابد)؛ پاسخگویان بلوچ ،بیشتر از غیربلوچ
به افزایش تعداد ایدهآل فرزند در خانواده تمایل داشته و با افزایش هزینه خانوار ،تعداد ایدهآل
فرزندان در خانواده اضافه میشود؛ تعداد ایدهآل فرزند در بین ساکنان مناطق روستایی ،بیشتر از
مناطق شهری است؛ بهعبارت دیگر ،تمایل به فرزندآوری در بین روستانشینان ،بیشتر از
شهرنشینان است .در مدل اول ،متغیرهای زمینهای در مجموع ،قادر بودهاند  27درصد از تغییرات
واریانس تعداد ایدهآل فرزند در خانواده را تبیین نمایند.
در مدل دوم ،متغیرهای مربوط به رسانههای جمعی به معادله افزوده شده است .از بین
متغیرهای مربوط به رسانههای جمعی ،مصرف رادیو و تلویزیون ،شبکههای ماهوارهای و
روزنامهها تأثیر منفی و معنیدار بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده داشتهاند .بهعبارت دیگر ،از
نظر تأثیرگذاری رسانههای جمعی بر تمایل به فرزندآوری ،تفاوتی مابین رسانههای داخلی و
خارجی دیده نمیشود و این نشانگر تأثیرات مشابه رسانههای جمعی و افکار و تمایالت افراد
در زمینه مورد بررسی است .با افزودن متغیر میزان استفاده از رسانههای جمعی به معادله ،تأثیر
سطح تحصیالت بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده دیگر معنیدار نیست .این نشان میدهد که
اثرگذاری متغیر تحصیالت بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده ،تحت تأثیر متغیر رسانههای جمعی
است .با اضافه شدن متغیر میزان استفاده از رسانههای جمعی به مدل ،متغیرهای سن ،هزینه
خانوار ،قومیت و محل سکونت همدنان تأثیر معنیداری بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده دارند.
با افزوده شدن متغیرهای رسانههای جمعی ،قدرت تبیین مدل به  31درصد افزایش یافت .به بیان
دیگر ،این متغیرها به همراه متغیرهای فردی توانستند  31درصد از تغییرات واریانس تعداد ایدهآل
فرزند در خانواده را تبیین نمایند.
در مدل سوم ،متغیرهای مربوط به نگرش جنسیتی (سنتی و مدرن) به معادله افزوده شده
است .از این بین ،متغیر نگرش جنسیتی مدرن ،تأثیر معنیدار کاهندهای بر تعداد ایدهآل فرزند در
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خانواده داشته است .بدین معنی که افزایش نگرش جنسیتی مدرن در افراد باعث کاهش تعداد
ایدهآل فرزند آنها در خانواده میشود .مجموع متغیرهای موجود در مدل سوم ،یعنی متغیرهای
فردی (سن ،هزینه خانوار ،قومیت و محل سکونت) ،رسانههای جمعی (مصرف رسانههای
داخلی ،شبکههای ماهوارهای و روزنامه) و متغیرهای نگرش جنسیتی مدرن و سنتی 35 ،درصد
از تغییرات واریانس تعداد ایدهآل فرزند در خانواده را تبیین میکنند.
در مدل چهارم ،متغیر دینداری با دو بُعد مناسکی و اعتقادی به معادله اضافه شده است .بُعد
دینداری مناسکی تأثیر مستقیم معنیدار بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده نشان میدهد .اما بُعد
اعتقادی دینداری تأثیر معنیداری نداشته است .با ورود این متغیرها به معادله ،متغیر محل سکونت
و از بین متغیرهای رسانههای جمعی تأثیر معنیدار شبکههای ماهوارهای دیگر تأثیر معنیداری
بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده نشان نمیدهند .این یافته گویای این مطلب است که اثرگذاری
متغیر محل سکونت و شبکههای ماهوارهای بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده از طریق بُعد
مناسکی دینداری صورت میگیرد .بهعالوه ،از تأثیر مثبت متغیرهای سن ،هزینه خانوار و قومیت
تا حدی کاسته و بر تأثیر منفی متغیرهای مصرف رادیو و تلویزیون ،روزنامهها افزوده شده است.
این نشان میدهد که اثرگذاری متغیرها بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده ،تحت تأثیر متغیرهای
دینداری است .در مجموع ،متغیرهای موجود در مدل نهایی توانستند  38درصد از تغییرات
واریانس تعداد ایدهآل فرزند در خانواده را تبیین کنند.
بحث و نتيجهگيری
هدف اصلی تحقیق حاضر ،بررسی عوامل مؤثر بر تعداد ایدهآل فرزند در استان سیستان و
بلوچستان بود که باالترین نرخ باروری در کشور را دارد .بدین منظور ،با بهرهگیری از نظریههای

انتخاب عقالنی و تبیین ساختاری (نظریههای اقتصادی باروری ،برابری جنسیتی و )...و نظریه-
های مرتبط با تبیین هنجاری و فرهنگی (تأثیر قومی فرهنگی و )...به بررسی عوامل مؤثر بر این

پدیده پرداخته شد.
طبق یافتههای توصیفی تحقیق ،در هر یک از دو گروه قومی و جنسی بیشتر پاسخگویان دو
فرزندی را تعداد ایدهآل فرزند اعالم کردهاند که این تعداد ،پایینتر از میزان باروری کل استان
سیستان و بلوچستان در حال حاضر است که  3/96فرزند میباشد .همدنین تعداد ایدهآل فرزند
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در بین هر دو گروه قومی بلوچ و غیربلوچ یکسان نمیباشد ،درحالیکه در بین غیربلوچها ایدهآل
دو فرزندی بیشتر از بلوچها است .داشتن دو فرزند ،هنجاری ایدهآل در بیشتر پژوهشهای انجام
شده در ایران است (از جمله محمویان و محمودیانی1393 ،؛ پیلتن و رحمانیان1394 ،؛ سروش
و بحرانی1392 ،؛ راد و ثوابی1394 ،؛ عباسیشوازی و خانی1394 ،؛ عسکری ندوشن و همکاران،
1394؛ خلفی1395 ،؛ فروتن و همکاران1395 ،؛ چمنی و همکاران1395 ،؛ فروتن و کرمی،
1395؛ فروتن و میرزایی1397 ،؛ عباسیشوازی و همکاران 1397 ،و .)...همدنین یافتهها نشان
میدهد که با توجه به جنسیت پاسخگویان ،ایدهآل دو فرزندی در بین زنان بیشتر از مردان است.
مردان غیربلوچ در مقایسه با زنان ،بیشتر تکفرزندی را ایدهآل میدانند ،درصورتیکه مردان بلوچ
نسبت به زنان بلوچ ،چهار فرزندی را ایدهآل میدانند و این نشان میدهد که مردان بلوچ خواهان
داشتن تعداد فرزندان بیشتری هستند.
نتایج حاصل از تحلیل چندمتغیره تحقیق نشان داد که با باال رفتن سن پاسخگویان بر تعداد
ایدهآل فرزند افزوده میشود .این نتیجه تا حدی مؤید یافتههای محمودیان و محمودیانی (،)1393
عباسیشوازی و خانی ( ،)1394فروتن و کرمی ( ،)1395فروتن و میرزایی ،)1397( ،چانگ
( ،)2003شرفلر ( )2016و شاپیرو و تامباش ( )2017است .متغیر سطح تحصیالت ،تأثیر معکوس
معنیداری بر تعداد ایدهآل فرزند دارد ،بهعبارتی با افزایش سطح تحصیالت ،تعداد ایدهآل فرزند
در خانواده کاهش مییابد .اما با توجه به نتایج رگرسیون ،با افزوده شدن متغیرهای رسانههای
جمعی به معادله ،تأثیر سطح تحصیالت بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده ،معکوس اما معنیدار
نیست و اثرگذاری این متغیر بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده تحت تأثیر متغیر رسانههای جمعی
است.
همدنین یافتهها نشان داد که در بین پاسخگویان بلوچ تمایل به افزایش تعداد ایدهآل فرزند
بیشتر از غیربلوچها است .قومیت ،بهعنوان یک عنصر فرهنگی ،بستری است که رفتار در آن
شکل میگیرد و تعلق قومی میتواند هم از طریق تسهیل و تقویت و اشاعۀ ایدههای جدید مرتبط
با باروری و هم با تأکید بر حفظ ارزشها و هنجارهای قومی و ممانعت از پذیرش ایدههای
جدید بهصورت دوگانه و در جهات مختلف رفتار و ایدهآلهای باروری را تحت تأثیر قرار دهد
(حسینی و عباسیشوازی .)5 :1386 ،در رویکرد تأثیر قومی فرهنگی ،فرض بر این است که
اعضای گروه قومی ،هنجارها ،ایدهآلها و تجربیات اقتصادیراجتماعی مشترکی دارند که متمایز
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از ویژگیهای جامعه است .بنابراین ،رفتارهای باروری گروههای قومی ممکن است پاسخ منطقی
آنها به شرایط و موقعیتهای اقتصادیراجتماعی و نابرابری قومی و تفاوت در ارزشها و

هنجارهای خرده فرهنگی باشد (حسینی .)106 :1383 ،بهعبارتی هر گروه قومی بهدلیل ارزش-
های فرهنگی خاص خود ،رفتارهای باروری متفاوتی را تجربه میکند (شاپیرو و تامباش:2017 ،
 )3254و رفتار گروه های قومی مورد مطالعه در این مقاله ،در چنین بستری قابل فهم و قابل
توضیح است.
هزینههای خانوار ،تأثیر مثبت معنیداری را بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده نشان داد .این
امر میتواند نشان دهنده تأثیر نوسانات اقتصادی و درآمد خانواده بر تعداد ایدهآل فرزند باشد.
مطابق نظریههای اقتصاد باروری ،تصمیمگیری در مورد اندازه خانواده ،تحت تأثیر وضعیت
اقتصادی خانواده قرار دارد (حسینی .)94 :1383 ،زمینهها و شرایط اقتصادی جامعه بهطور کلی

و خانوادهها بهطور خاص ،همواره یکی از تعیین کنندههای مهم باروری بوده است (عباسی-
شوازی و خانی .)34 :1394 ،کالدول نیز معتقد است در شرایطی که فرزند مهمترین منبع امنیت
اقتصادی است ،باروری باال یکی از ویژگیهای جامعه خواهد بود (لوکاس و میر.)90 :1387 ،
در استان سیستان و بلوچستان ،مردان تأمینکننده اصلی نیازهای اقتصادی خانوار هستند و شرایط
اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که رفتار باروری و تعداد ایدهآل فرزند در خانواده را شکل
میدهد.
بر اساس نتایج بهدست آمده ،در استان سیستان و بلوچستان ،تعداد ایدهآل فرزند در بین
ساکنان مناطق روستایی ،بیشتر از شهرنشینان است؛ بهعبارتی دیگر ،تمایل به فرزندآوری در بین
ساکنان مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است ،اما با توجه به نتایج رگرسیون ،متغیر محل
سکونت بهطور مستقیم ،تأثیر معنیداری بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده ندارد و اثرگذاری این
متغیر بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده از طریق بُعد مناسکی دینداری صورت میگیرد.
درباره تأثیر میزان استفاده از رسانههای جمعی بر تعداد ایدهآل فرزند ،بنابر نتایج مشخص
شد که با افزایش میزان استفاده از رسانهها (مصرف رسانههای داخلی و مطالعه روزنامهها) در
بین پاسخگویان ،تعداد ایدهآل فرزند در خانواده کاهش مییابد .یافتههای این یافته تحقیق همسو
با پژوهش چمنی و همکاران ( )1395و برخالف پژوهشهای رسولزاده و همکاران (،)1394
صادقی ( ،)1395سفیری و همکاران ( )1396و ادهیکاری ( )2010بوده است.
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بنابر یافتهها ،مشخص گردید متغیر نگرش جنسیتی مدرن ،تأثیر معنیدار کاهندهای بر تعداد
ایدهآل فرزند در خانواده دارد .بدین معنی که هر چه نگرش جنسیتی مدرنتر باشد ،تعداد ایدهآل
فرزند کمتر خواهد بود .این نتیجه تاحدی همسو با پژوهشهای عنایت و پرنیان ( ،)1392مدیری
( )1396و برخالف پژوهش سروش و بحرانی ( ،)1392گتو و همکاران ( )2015است.
براساس یافتهها ،بُعد اعتقادی دینداری تأثیر معنیداری بر تعداد ایدهآل فرزند در بین
پاسخگویان ندارد .این نتیجه برخالف پژوهشهای براناس گارازا و نیومن ( )2007و ژانگ
( )2008و همسو با نتایج سروش و بحرانی ( )1392است .اما بُعد مناسکی دینداری تأثیر مستقیم
معنیدار بر تعداد ایدهآل فرزند در خانواده دارد .بهعبارتی هرچه میزان بُعد مناسکی دینداری در
بین پاسخگویان باال میرود ،تعداد ایدهآل فرزند در خانواده افزایش میشود .این نتیجه ،همسو
با یافتههای سروش و بحرانی ( ،)1392ادهیکاری ( ،)2010چمنی و همکاران ( ،)1395فروتن و
رضایی ( ،)1397فروتن و میرزایی ( ،)1397براناس گارازا و نیومن ( ،)2007هی فورد و مورگان
( )2008و گتو و همکاران ( )2015است که مؤید این است که با باالرفتن دینداری ،تمایل افراد
به داشتن فرزند بیشتر سوق مییابد.
در جوامع متکثر از لحاظ فرهنگی همدون سیستان و بلوچستان ،هویت قومی و قومیت عامل
تعیینکنندۀ اساسی در کنشها و ایدهآلهای باروری و عامل بازدارندۀ قوی بر سر راه همگرایی
جمعیتشناختی است و گروههای قومی با تأکید بر این کنشها و تمایالت ،تالش مینمایند تا
منافع و موقعیت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی خود را تقویت کرده و بهبود بخشند .هرچند
باروری در اکثر گروههای قومی در ایران کاهش یافته ،تفاوتهایی در سطح و میزان باروری در
بین آنان بهویژه در بین قوم بلوچ وجود دارد که بهنظر میرسد بخشی از این تفاوتها وابسته به
محیط اجتماعی و فرهنگی آن منطقه و ناشی از خردهفرهنگهای قومیرمذهبی است .بدین معنی
که وقتی فرهنگ گروه حاکم در میان گروه اقلیت پذیرفته نشود ،به دلیل تمایل گروه اقلیت به
حفظ هویت فرهنگی خود ،نوعی خرده فرهنگ موافق با افزایش باروری در میان آنان ایجاد
میشود .بخشی هم در ارتباط با جایگاه متفاوت توسعهای و شرایط اقتصادیراجتماعی گروه
اقلیت (ازجمله در استان سیستان و بلوچستان) است .بنابراین ،ضروری است هرگونه
سیاستگذاری در مورد روند جمعیتی استان سیستان و بلوچستان با آگاهی و شناخت از کنشهای
فرزندآوری از جمله تعداد ایدهآل فرزند و عوامل مؤثر بر آن صورت بگیرد و تمامی تالشها در
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راستای تحقق تعداد ایدهآل فرزند صورتبندی شود .زیرا مطالعه و بررسی این ایدهآلها تا
حدودی میتواند روندهای آتی تحوالت خانواده را شناسایی و ترسیم کند .همدنین الزم است
سیاستگذاران و برنامهریزان بر اتخاذ ،تدوین و اجرای موفق سیاستهای جمعیّتی منعطفی متمرکز
شوند که در آن وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گروههای قومیرمذهبی ساکن استان در
نظر گرفته شود .همدنین میبایست بر اتخاذ سیاستهایی مناسب و متناسب با مکانیسمهایی که
منجر به ایجاد تعادل و بهبود در شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه میشود ،تأکید شود تا زمینه
و بستری فراهم گردد که خانوادهها بتوانند با توجه به اینکه فرزندآوری کماکان در فرهنگ و
اقتصاد جامعه ایران یک ارزش و تمایل محسوب میشود ،ایدهآلها و خواستههای فرزندآوری
خود را محقق کنند.
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