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ناامنی اقتصادی و ایدهآلهای ازدواج و باروری :مطالعه دو نسل مادران و
فرزندان در شهرستان سنندج
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محمدجالل عباسیشوازی  ،سعيد خانی
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چکيده
صاحب نظران اقتصادی رفتار باروری زوجین در بسترهای مختلف را از دیدگاه اقتصادی تبیین نمودهاند.
نظریههای جدیدتر برخاسته ا ز مدل اقتصاد خُرد باروری ،باروری پاایین را ناشای از شارایط نااامن
اقتصادی و واکنشی به فاصله بین واقعیات و انتظارات اقتصادی دانستهاند .بطور ویژه ،طرفداران نظریه
اجتناب از خطر ،تأخیر در ازدواج و نگرشهای کمفرزندی را مکانیسم مدیریت رفتاری افراد با توجه به
شرایط و یا انتظارات اقتصادی خویش می دانند .مقاله حاضر ،رابطهی ناامنی اقتصادی و ایدهآلهاای
ازدواج و باروری را در میان دو نسل مادران و فرزندان در شهرستان سنندج بررسی کرده است .دادههای
تحقیق از پیمایش ایدهآلها و رفتارهای باروری سنندج در سال  1393اخذ شده و اطالعات مربوط به
 210نفر از نسل مادران و  210نفر از نسل فرزندان جوان  15- 29ساله هرگز ازدواجنکردهی خانوارهای
پیمایش مذکور است .نتایج مطالعه ،ضمن نشان دادن تفاوت در ویژگیهای زمینهای و ایدهآلهاای
ازدواج و باروری دو نسل ،رابطه معنیدار ناامنی اقتصادی با این ایدهآلها را آشکار ساخت .نتایج تحلیل
چند متغیره نیز نشان داد که ناامنی اقتصادی همراه با متغیرهای سن ،محل سکونت و تحصیالت افراد
تبیینکننده ایدهآلهای ازدواج و باروری پایین در میان دو نسل است .نتیجه سیاستی مقاله آن استکه
به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر ایدهآلها و در نتیجه پیشگیری از شکلگیری باروری بسیار پایین،
سیاستهای جمعیتی بایستی با توجه به وضعیت اقتصادی جوانان در سن ازدواج و زوجین در سنین
باروری تنظیم شوند ،و برنامه های حمایتی که امنیت اقتصادی جوانان را تضمین نموده و تسهیلکنندهی
تحقق ایدهآلهای ازدواج و فرزندآوری میباشند ،در اولویت قرار گیرند.
واژگان کليدی :سن ایدهآل ازدواج ،تعداد فرزند ایادهآل ،نااامنی اقتصاادی ،فاصاله باین واقعیاات
و انتظارات اقتصادی.

 - 1مقاله حاضر بخشی از نتاایج رسااله دکتارای نگارناده دوم مایباشاد کاه باا حمایات ماالی مؤسساه مطالعاات و
مدیریت جامع و تخصصای جمعیات کشاور انجاام شاده اسات .بادینوسایله از حمایات ماالی مؤسساه و نظارات
پیشنهادی آقایان دکتر علی اصغر سعیدی ،دکتر غالمعلی فرجادی و داوران مجله تشکر و قدردانی بهعمل میآید.
 استاد گروه جمعیتشناسی دانشگاه تهران ،محقق مؤسسه سیاساتهاای عماومی دانشاگاه ملای اساترالیا و رئایس
موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشورmabbasi@ut.ac.ir ،
 دکترای جمعیتشناسی ،گروه جامعهشناسی دانشگاه کردستانs.khani63@gmail.com ،
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مقدمه
در طول دهه های گذشته ،نهاد خانواده در ایران در پاسخ باه تحاوتت اجتمااعی  -فرهنگای،
سیاسی و اقتصادی سال های قبل و بعد از انقالب اسالمی تغییارات متعاددی را تجرباه کارده
است .یکی از این تغییرات ،کاهش سریع باروری بهویاژه از نیماه دوم دهاه  1360شمسای و
همچنین ،رفتارها و انگارههای مرتبط با ازدواج و فرزندآوری پایین استکاه بارای ساالهاای
متمادی موضوع مطالعات مختلف بوده و هست .جالب آنکاه ،علایرغام وجاود تفااوتهاای
قومی ،مذهبی و فرهنگی در نقاط مختلف ایران ،ایان تغییارات باهشاکلی کاموبایش مشاابه،
خصیصه ای فراگیر بوده است.
در استان کردستان (که قلمرو مکانی تحقیق حاضر در آن واقع شده است) مشابه با سایر نقاط
ایران میزان باروری حدوداً بیش از یک دهه است که به زیر سطح جایگزینی و کمتر از  2فرزند
رسیده است (محمودیان و رضایی 1391؛ عباسی شوازی و مک دونالد  2005 1؛ مرکز آمار ایاران
 .)1385بر مبنای سرشماری  ،1390نرخ باروری کل استان ،در حدود  1/9فرزند برآورد گردیده
است (عباسیشوازی و حسینیچاوشی .) 1392 ،همچنین ،میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان
و زنان این استان ،در سرشماری  1385بهترتیب  25/8و  23/2سال ،و ارقام متناظر در سرشماری
 1390بهترتیب به  26/9و  23/6سال افزایش یافته است (مرکز آمار ایران 1385 ،و .)1390بطور
خالصه ،شواهد ،حکایت از سطح باروری پایین و نگرشهای تغییریافته به سمت ازدواجهاای
دیرهنگام دارد.
در کنار یا مالزم با تغییرات فوق ،در چند سال اخیر ،جامعه ایران همانند بسیاری از نقاط دنیا
مسائل اقتصادی خاصی همچون رکود تورمی  ،2نسبتهای باتی بیکاری و فشارهای اقتصاادی
بسیاری را پیشروی خود دیده است (نشریه آیندهنگر 4 :1391 ،؛ مردانتبار 1391 ،؛ مرکز آمار
ایران .) 1375 - 90 ،استان کردستان در این بستر ،عالوه بر موارد فوق ،باا محرومیات و عادم
توسعهیافتگی نیز مواجه است .در حالیکه کردستان در سال  1390حدود  2درصد از جمعیت
کشور را در برگرفته (مرکز آمار ایران ،) 1390 ،اما سهم ناچیزی از کل تولید ناخالص داخلی

3

1- Abbasi-Shavazi and M cDonald
2- Stagflation
)3- Gross Domestic Production (GDP
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(همراه با نفت تنها  1/2و بدون نفت  1درصد) در اختیار داشته ،و از این نظر ،جز  8استان رده
پایین قلمداد میشود (حسینزاده و فرهادی .)1393 ،همچنین ،با  40/69میلیون ریاال تولیاد
ناخالص داخلی سرانه ،جز  5اس تان آخر کشور ،و در کنار استانهای خراسان شمالی ،لرستان،
گلستان و سیستان وبلوچستان قرار داشته است (همان) .میزان بیکاریِ جمعیت فعال در این استان
نیز ،در سالهای  1385و  1390از میزان مشابه در کل کشور بیشتر بوده است .در حالیکه نسبت
بیکاری جمعیت فعال کل کشور در سالهای  1385و  1390بهترتیب  12/8و  12/3درصد بوده،
نسبتهای متناظر آن در استان کردستان بهترتیاب  20/2و  14درصاد باوده اسات (خاانی و
همکاران .) 1391 ،افزون براین ،بر پایه اندازه شاخص قیمت کاتها و خدمات مصرفی خانوارهای
شهری (برحسب سال پایه  ،)1376در طول سالهای  1376تا  ، 1384قیمت کاتها و خادمات
مصرفی برای خانوارهای شهری کردستان بیش از دیگر استانهای کشور بوده و نزدیک به 3/5
برابر شده است؛ که بیانگر متوسط افزایش ساتنه  16/8درصد در قیمت کاتها و خدمات مصرفی
خانوارهای شهری این استان است .بزرگ(تر) بودن اندازه این شاخص ،نشان دهنده بیشتر بودن
فشار افزایش قیمتها در طول دورهی مورد نظر بر خانوارهاست (مرکز تحقیقات استراتژیک،
 .)9 :1386بنابراین ،شاخص فوق نشان دهنده تداوم شدت فشار نسبی قیمت کاتها و خدمات
مصرفی خانوارها در خانوارهای استان کردستان است.
مطالعات انجامگرفته ،محرومیت و عدم توسعهیافتگی استان کردستان بهلحاظ اجتماعی و اقتصادی
را نشان میدهند (پوراصغر سنگاچین و همکاران1391 ،؛ فطرس و بهشتیفر1385؛ کالنتری و گنجی
 .) 1384شرایط فوق باعث شده که منابع اقتصادی و پتانسیلهای رشد اقتصادی محدودی در استان
وجود داشته باشد .در نتیجهی محدودیت منابع ،که خود ناشی از فقدان یا کمبود سرمایهگذاریهای
زیربنایی است ،بسیاری از ساکنان ،در شرایط دشوار اقتصادی و با درآمدی بسیار پایین زندگی میکنند
(محمدپور و ایمان.)1387 ،
در ادبیات جدید اقتصاد و باروری ،مشخصاً بر ناامنی اقتصادی  1بهع نوان یک عامل باالقوه
مؤثر در روندهای کاهشی باروری و رواج ایدهآلهای باروری پایین در بسیاری از مناطق دنیاا
تأکید شده اسات(ویلر  2011 ،2؛ اُرساال و گلدساتین  2010 ،1؛ ماک دونالاد و ماویلی  2010 ،2؛
1- Economic Insecurity
2- Wheeler
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مک دونالد 2008 ،؛ کوهلر و همکاران  .) 2006 ،3در چناین شارایطی ،تبیاین کااهش بااروری،
افزایش سن ازدواج و رواج ایدهآلهای فرزندآوری پایین در جامعهی مورد مطالعه با توجه باه
شرایط اقتصادی موضوعی مهم و قابلتوجه است .بدین ترتیاب ،مقالاهی حاضار در راساتای
پاسخ به سؤاتتی از این قبیل سازمان مییابد :ویژگیهاای جمعیتای و ایادهآلهاای ازدواج و
باروری دو نسل مادران (زن  15 - 49ساله دارای همسار خاانوار) و فرزنادان (جاوان هرگاز
ازدواجنکرده  15 - 29ساله خانوار) چگونه است آیا تفاوت معنی داری در ایدهآلهای دو نسل
دیده می شود اگر تفاوتی وجود دارد ،مربوط به کدامیک از عوامل زمینه ای است و در نهایت
اینکه ،آیا ایدهآلهای ازدواج و باروری دو نسل را میتوان با ناامنی اقتصادی تبیین کرد
مطالعهی حاضر از چند منظر حائز اهمیت است؛ اول اینکه ،ایدهآلهای فرزندآوری ارزش
پیشبینیکننده دارند و ممکن است بیانگر این باشند که افراد می خواهند چگونه و در چه سنی
ازدواج کنند و چه تعداد فرزند داشته باشند (بهنقل از هین و همکاران  .)131 :2011 ،4در اینزمینه،
گلدستین و همکاران  )480 :2003( 5اظهار میکنند که حتی اگر ایدهآلهای باروری بطور دقیق
سطوح واقعی باروری را پیش بینی نکنند ،ممکن است دربارهی روندهای باروری اطالعاتی در
اختیار ما قرار دهند و این دلیل قانعکنندهای برای مطالعه ایدههای باروری است .دوم اینکه ،با توجه
به تغییرات رفتاری و نگرشی خانواده ایرانی در چند دههی اخیر ،توجه به این تغییرات در میان
نسلها اهمیت دارد ،زیرا آنها به طور متفاوتی در معر

تغییرات بوده و بالطبع تغیی رات اجتماعی

را بهگونه ای متفاوت درک ،باور و عملیاتی کردهاند (عسکری ندوشن و همکاران .)1388 ،بنابراین،
درک تفاوتهای نسلی میتواند به شناخت تغییرات رخ داده در خانواده و همچنین پیش بینی
پتانسیل موجود برای تغییرات آینده خانواده کمک کند (همان) .رازقی نصرآباد و سرایی ( )1393نیز
بیان میکنند که مطالعه ارزشها ،نگرشها و ایدههای فرزندآوری از آنرو مهم است که روناد
تغییرات باروری بستگی به چگونگی و نوع تغییر این فرایند دارد .از اینرو ،مطالعه حاضر میتواند

1- Örsal and Goldstein
2- M oyle
3- Kohler, Billari and Ortega
4- Hin, Gauthier, Goldstein and Buhler
5- Goldstein, Lutz and Testa
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وضعیت ایدهآلهای خانواده در استان مرزی و متفاوت از بافت قومی  -مذهبی جامعه ایران ،یعنی
کردستان را تاحدودی روشن کند.

چارچوب نظری
موضوع اقتصاد و باروری ،موضوعی محوری از دید جمعیتشناسان از زمان مالتوس  1به بعد بوده
است .اگرچه رویکردهای اقتصادی باروری ،مخصوصاً به دلیل عدم سنجشپذیری و انطباق با دادهها
یا ارائه فر

های غیرواقعگرایانه دربارهی اینکه افراد چگونه در زمینه باروری تصمیمگیری و رفتار

میکنند در سالهای گذشته مورد انتقاد بودهاند ،اما با ظهور و گسترش رفتار و ایدهآلهای باروری
پایین ،دوباره مورد توجه قرار گرفته اند (ویلر .)56 :2011 ،چارچوب نظری این مقاله برگ رفته از
نظریههای اقتصاد خُرد باروری ،بی اطمینانی ( 2ناامنی) اقتصادی و فاصلهی بین آرمانها (انتظارات) و
واقعیات اقتصادی است.
فر

اساسی مدلهای اقتصاد خُرد این استکه تصمیمگیرندگان ،کنشگرانی عقالنی هستند

(ویلر .)59 :2011 ،رکودها و مشکالت اقتصادی میتواند ب ر افزایش درآمدها ،امنیت شاغلی و
ارائه خدمات دولتی تأثیر منفی داشته،که این امر ،افراد را دربارهی آیناده باا عادم قطعیات و
بی اطمینانی مواجه میکند (وایات و واگنار  1995 ،3؛ کالادول و شایندلمایر  .)2003 ،4محققاان
جمعیتی با اتکا بر این فر

 ،استدتل میکنند که در درون خا نوار بارای افاراد یاا زوجاین

انتخاب عقالنی ،آن خواهد بود که در مواجهه با بی اطمینانی اقتصادی ،ازدواج را به تأخیر ،یا
فرزندآوری را محدودتر کرده و یا بهتعویق بیاندازند.
یکی از نظریههایی که بر ناامنی اقتصادی تأکید میکند ،نظریهی اجتناب از خطار  5اسات.
نظریه اجتن اب از خطر از نظریه انتخاب عقالنی و اقتصاد خُرد خانوار ریشه میگیرد (فیوری و
همکاران  .)375 :2013 ،6این نظریه بُعد بی اطمینانی اقتصادی را بهفرایند تصمیمگیری اضاافه

1- Tomas R. M althus
2- Economic Uncertainty
3- Witte and Wagner
4- Caldwell and Schindlmayr
5- Risk Aversion Theory
6- Fiori, Rinesi, Pinnelli and Prati
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میکند .بر این اساس ،ممکن است افراد درک ضعیفی از فرصتهاا و هزیناههاای مارتبط باا
انتخابهایی که برای آینده در نظر میگیرند داشته باشند (فیوری و همکاران 2013 ،؛ سوبوتکا
و همکاران  .)2010 ،1لذا ،آنها به نحوی تصمیم میگیرند که جریان آیندهی زنادگی خاود را
تغییر دهند و از اینرو ،تصمیمات آن هاا (در ماورد فرزنادآوری و اماور دیگار) بساتگی باه
جهتگیریهایشان خواهد داشت (مک دونالد.)388 :1996 ،
طبق نظریه اجتناب از خطر ،با افزایش ناامنی (و بی اطمینانیِ) اقتصادی ،افراد سرمایهگذاری
بر اموری همچون تحصیالت ،دستیابی به بازار کار ،ساعتهای طوتنیِ کار و پاس اناداز  -کاه
موجد امنیت اقتصادی هستند  -را در فکر مایپرورانناد (باک  1999 ،2؛ فیاوری و همکااران،
 .) 2013در واقع ،تالش برای افزایش سرمایه انسانی بهعناوان یاک اساتراتژی مطلاوب بارای
اجتناب از خطر  3در شرایطی استکه بازار کار آن ،بسیار رقابتی و ناپایدار است (مک دونالاد،
 .) 2008تغییر ساختارهای اقتصادی و نسبتهای باتی بیکاری ،انگیزهی افراد برای ماندن در
تحصیالت و تداوم آن را افزایش می دهد (کوهلر و همکاران .)2006 ،بهقول کراودال ،)1994( 4
درگیر تحصیالت بودن با فقدان استقالل اقتصادی همراه است ،و این مسأله ،در ظاهر ورود به
اشتغال و بنابراین پذیرش هر نوع رفتار مرتبط با آن را به تأخیر می اندازد (ص .)258از اینرو،
در حالیکه بی اطمینانی اقتصادی بهانه ای عقالنی برای سرمایهگذاری روی تحصایالت اسات،
بطورهمزمان دستاویزی برای تأخیر در تشکیل خانواده نیز میشود (مک دونالد.)2008 ،
مک دونالد ( ،)2006 ، 2002 ، 1996یکی از محققانی استکه به بسط نظریه اجتناب از خطر
پرداخته است .به اعتقاد وی ،جهانی شدن و افزایش سریع سطح تحصیالت ،توقعات اقتصادی
خانوادهها ،به ویژه جوانان را بات برده است .بطور همزمان ،رقابتی شدن باازار کاار منجار باه
تغییرات گسترده ای در درآمدها و ثبات شغلی آنان شده است .تجربهی باتی بیکاری افراد باا
پسا ندازهای پایین و فقدان موقعیت در بازار کار رقابتی و افزایش احساس ناامنی همراه است.
قرار گرفتن در این شرایط به شدت احساس ریسک را بات بارده و ،افاراد مسایرهایی (مانناد

1- Sobotka, Skirbekk and Philipov
2- Beck
3- Risk Aversion
4- Kravdal
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تحصیالت و تجربه بازار کار) را دنبال میکنند که با خطر کمتری همراه بوده و در واقع ،مسیر
مناسبی برای اجتناب از خطر (تشکیل خانواده و فرزنادآوری) بشامار مایرود .بناابراین ،در
حالیکه تشکیل خانواده و فرزندآوری هدف عمده ای برای اکثر مردم اسات ،در سارمایه داریِ
جدید مبتنی بر فرصتها و ریسکهای موجود ،تاحدی تمایل به آن کاهش مییابد؛ در نتیجه،
باروریِ واقعی پایینتر از ترجیحات و امیال فرزندآوری قرار میگیرد.
ناامنی و بی اطمینانی اقتصادی میتواند توانایی افراد برای برآورده ساختن آرمانها و انتظارات
شخصی آن ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد .مطابق نظریه ایساترلین  ،1جواناان مای خواهناد باه
استانداردهایی از زندگی که در نظر دارند دست یابند .بهعبارت دیگر ،آنها می خواهند دستکم
به جایگاهی که والدین شان دارند برسند ،بنابراین ،تأکید این نظریه بر درآمد جوانان ،نسبت به
پدرانشان (درآمد نسبی  )2است (بالو و همکاران  .) 2002 ،3در چنین شرایطی ،افراد در واکنش به
شرایط اقتصادی پیشرو بهمنظ ور دستیابی به استانداردهای مطلوب زندگی خود ،ازدواج را به
تأخیر انداخته و آنهاییکه وارد بازار کار و زندگی خانوادگی میشوند ترجیحات بااروری یاا
زمان بندی آن را تعدیل می کنند .بطور خالصه ،ایده اساسی در نظریه فاصله باین انتظاارات و
واقعیات اقتصادی یا شکاف بین آمال و منابع  4ایسترلین ( ،)1976آن استکه اگر مردان جوان- ،
نانآوران بالقوه خانوار  -بدست آوردن پول کافی برای استقرار زندگی ایدهآل و واقعی خود یا
همسران آینده را آسان ببینند ،ازدواج کرده و فرزندآوری تشویق خواهد شد .از طرف دیگر ،اگر
بدست آوردن پول کافی برای پش تیبانی از سبک مطلوب و مد نظر زندگی سخت باشد ،فشاار
اقتصادی موجود منجر به تعویق ازدواج خواهد شد ،و برای آنهاییکه هم اکناون ازدواجکارده
هستند ،منجر به استفاده از وسایل پیشگیری برای اجتناب از فرزندآوری میشود .مطابق با دیدگاه
ایسترلین ( ،)1978درآمد نسبی تحت تأثیر ساختار سنی جمعیت واقع در سن کار نیز هسات.
به عنوان مثال ،یک نسل عظیمی که وارد بازار کار میشود (در صورتیکه عرضه نیروی کار بیش
از تقاضا باشد) ،باعث تنزل دستمزدها می شود .در شرایط کنونی ایران ،عالوه بر موارد یاد شده

1- Easterlin
2- Relative Income
3- Blau, Ferber and Winkler
4- Conflict between Aspirations and Resources Theory

70

دوفصلنامه مطالعات جمعیت ی ،دوره ،2شماره ،2پاییز و زمستان 1395

مکانیزمهای دیگری همچون افزایش رقابت در بازار کار ،حرکت اقتصاد بهسمت خصوصیسازی
و افزایش مشاغل موقت ،موجب کاهش دستمزدها و در نتیجه تأخیر بیشتر برنامههای ازدواج و
فرزندآوری جوانان میشود.
البته ،بسیاری از محققان اظهار کردهاند که رابطه بین شرایط اقتصادی و ازدواج یا داشتن فرزند
ممکن است عمومی ت نداشته باشد .بعبارت دیگر ،تأثیر شرایط اقتصادی نمیتواند جدای از دیگر
عوامل مؤثر بر باروری ،همچون نظامهای هنجاری و ارزشیِ مرتبط با والدین و فرزندان ،یا زمینه -
های نهادی و فرهنگی ،و یا فشارهای اجتماعی دیده شود (برناردی ،کیم و لیپه  2007 1؛ برناردی،
کالرنر و لیپه  2008 2؛ راسیر و برناردی  2009 ،3؛ آنخو ،بوش و رابری  2010 ،4؛ میلز و بالسفلد ،5
 .)2005بنابراین ،ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی  -اقتصادیِ افراد میتواند رابطهی بین شرایط
اقتصادی و رفتار و ایدهآلهای باروری وازدواج را تعدیل کند.

پيشينه تحقيق
در خارج از ایران ،تحقیقات فراوانی ،موضوع ناامنی اقتصادی و نقش آن در شکلگیری رفتار و
ایدهآلهای ازدواج و باروری را بررسی کرده اند که به چند نمونه از آنها اشاره میشود .دیتنگ و
همکاران  )2014( 6در هلند تأثیر ناامنیهای کالن اقتصادی و ناامنی شغلی فردی بر تأخیر تشکیل
خانواده و به دنیا آوردن فرزند اول را بررسی کرده اند .آنها دریافتند که ناامنی کالن اقتصادی عامل
تعیینکننده ای برای تأخیر در تشکیل خانواده است ،اما تأثیری بر تأخیر تولد فرزند اول ندارد .البته،
روابط یاد شده برحسب ناامنی شغلی فردی معنی دار نبوده است.
فیوری و همکاران ( )2013در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که در ایتالیا ،نظریه اجتناب
از خطر بهویژه در شکل دادن به مقاصد و نیّات کوتاهمدتِ باروری تبیینکننده است .لیتابالیر و
سالیس  ) 2013( 7تأثیر ناامنی اقتصادی را بر تشکیل خانواده و باروری در میان جوانان دو کشور
1- Bernardi, Keim and Lippe
2- Bernardi, Klarner and Lippe
3- Rossier and Bernardi
4- Anxo, Bosch and Rubery
5- M ills and Blossfeld
6- De Lange, Wolbers, Gesthuizen and Ultee
7- Letablier and Salles
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آلما ن و فرانسه مورد بررسی قرار دادهاند .آنها دریافتند که در فرانسه ،ناامنی در موقعیت شغلی و
مالی اثر ناچیزی بر نیّات باروری و تحقق آنها دارد ،در حالیکه در آلمان بهشدت اثرگذار است.
محققان یاد شده ،اثرگذاری متفاوت ناامنی اقتصادی بر برنامههای باروری را با تفاوتهای موجود
در بُعد جنسیتی ،حمایتهای دولت ،هزینهها و فشارهای مراقبت از کودک در دو کشور تبیین
کرده اند ،که حکایت از نقش تعدیلکنندگی نهادهای اجتماعی و فرهنگی دارد.
مودنا و همکاران  )2012( 1در مطالعهی خود تفاوت بین رفتار و ایادهآلهاای بااروری در
ایتالیا را مورد بررسی قرار دادند .آنها در تأیید نظریه اجتناب از خطر به این نتیجه رسیدند که
بی ثباتی وضعیت شغلی زنان و ناامنی در ثروت خانوار بطور معنی داری بر تأخیر و حتی توقف
فرزندآوری اثرگذار است .میلز و بالسفلد ( ) 2003با تأکید بر افزایش بی اطمیناانی اقتصاادی
ناشی از جهانی شدن در جریانهای زندگی جوانانِ  14کشور توسعهیافته ،دریافتند که جوانان
با توجه به بافت نهادی و ساختاری جامعهی خویش ،در برابر بی اطمینانی یاد شده بهصاورت
عقالنی واکنش نشان داده اند .بعنوان مثال ،با استراتژیهایی همچون ماندن در تحصیالت ،ورود
دیرهنگام به بازار کار و به تعویق انداختن تشکیل خانواده ،گذار به بزرگسالی را دیرتار تجرباه
می کنند .یا برای تأمین منابع مالی تداوم تحصیالت خویش ،و همچنین برای هموار کردن ورود
خود به بازار کار ،همزمان با تحصیل ،به کار پارهوقت نیز میپردازند؛ و یا به جاای برگزیادن
رو ابط زناشویی پایدار  -که مستلزم زمان بیشتر و منابع مالی مطمئنتار اسات  -همخاانگی  2را
انتخاب میکنند .البته ،راهبردهای جوانان در مقابل بی اطمینانیها برحسب جنسایت متفااوت
بوده است.
در ایران ،مطالعات اندکی در این حوزه انجام گرفته اند .عباسی شوازی و همکاران ()1383
دریافتند که حدود 10/5و  65درصد از زنان ایرانی ،بهترتیب یک و دو فرزند را برای زوجین ایدهآل
دانستهاند .همچنین ،از کل زنانیکه یک یا دو فرزند را برای یک زوج ایدهآل دانسته بودند ،بهترتیب
 68/5و  62/5درصدشان ،دلیل اصلی خود برای این ایدهآلها را افزایش هزینههای زندگی عنوان کرده
بودند .همچنین ،عباسی شوازی و همکاران  )2009( 3نشان دادند که در نگرشهای افراد درباره داشتن
1- M odena, Rondinelli and Sabatini
2- Cohabitation
3- Abbasi-Shavazi, M cDonald and Hosseini-Chavoshi
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تعداد اندک فرزند یا نداشتن فرزندان زیاد ،انگیزههای اقتصادی برجسته هستند ،و زوجین ،دتیل ایده -
آل بودن دو فرزند را به مسائلی چون افزایش هزینههای خانواده و فرزندان و کیفیت فرزندان نسبت
می دهند .آنها افزایش مسائل اقتصادی و آمال و انتظارات اقتصادی خانوادهها را یکی از دتیل احتمالی
تأخیر در ازدواج و فرزندآوری و همچنین تداوم کاهش باروری در ایران دانستهاند.
ایگل و صالحی اصفهانی  )2010( 1نیز ،در مطالعه خود دریافتند که در گذار جوانان ایرانی
به ازدواج ،ثبات شغلی مهمترین تعیینکنندهی سن ازدواج است .شایدانی ( )1392در مطالعاه
خود به تأثیر معنی دار متغیرهای اقتصادی از قبیل فقدان درآمد کافی ،ناامنی شغلی و اعتقاد به
وضعیت بد اقتصادی کشور ،بر روی گرایش به تعداد فرزند کمتر در میان زنان  15 - 49سااله
دارای همسر ساکن تهران دست یافت .معینی و همکارانش ( 1391و  )2014نیز ،در مطالعهی
خود به این نتیجه رسیدند که باتتر بودن سرانه حقیقی مخارج تحصیلی خانواده و باتتر بودن
هزینه اجاره مسکن در هر دو سطح خانواده و استان ،از عوامل مهم مؤثر بر عدم تقاضای فرزند
دوم در خانوادههای ایرانی است.
مطالعه ی حاضر ضمن اینکه از نظر مالحظات نظری ،روشی و داده ای از تحقیقات پیشین
بهره تزم را برده است ،بطور ویژه به بررسی رابطه بین ناامنی اقتصادی حاکم بار خاانوار و
ایدهآلهای ازدواج و باروری زنان و جوانان هرگز ازدواج نکرده در شهرستان سنندج میپردازد.
این مطالعه از آنجا اهمیت دارد که در جامعه ایران به ناامنیهای اقتصادی در سطح خاانوار و
ارتباط آن با ایدهآلهای ازدواج و باروری بهویژه در مقیاس نسلی کمتر توجه شده است.

روش تحقيق و دادهها
دادههای این مطالعه برگرفته از "پیمایش ایدهآلها و رفتارهای باروری سانندج" اسات کاه در
پاییز سال  1393انجام گرفت .پیمایش مذکور بهشیوهی میدانی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه
محقق ساخته در میان خانوارها انجام شد و در هر خانوار دستکم دو پاساخگو (سرپرسات و
زن  15 - 49ساله د ارای همسر سرپرسات و در صاورت وجاود جاوان  15 - 29سااله هرگاز
ازدواج نکرده) را در برگرفته است .تزم به ذکر اسات کاه پرسشانامههاای پیماایش باا کماک

1- Egel and Salehi-Isfahani
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پرسشنامههای مطالعات قبلی  1طراحی و تادوین شاد .بعاالوه ،در میادان تحقیاق باهصاورت
مقدماتی به اجرا درآمد .در پیمایش ماذکور ،جامعاه آمااری تحقیاق شاامل کلیاه خانوارهاای
معمولی ساکن در نقاط شهری و روستایی شهرستان سنندج ،و مطابق با نتایج سرشماری 1390
برابر با 126861 ،خانوار بود (مرکز آمار ایران .)1390 ،حجم نمونهی پیمایش باا اساتفاده از
فرمول کوکران بهتعداد  500خانوار ( 336خاانوار شاهری و  164خاانوار روساتایی) بارآورد
گردید  ،و خانوارهای نمونه با ترکیبی از روشهای طبقاه ای متناساب و نامتناساب ،خوشاهای
یکمرحله ای و تصادفی سیستماتیک برگزیده شدند.
در مقاله حاضر و به اقتضای موضوع مورد مطالعه ،برای انجام تحلیلها ،صرفاً زیرنمونهای
از زنان واجد شرایطیکه دار ای حداقل یک فرزند (اعم از پسر و دختر) ،هرگز ازدواجنکردهی
واقع در سنین  15 - 29ساله بوده اند ،انتخاب شدند .به ایان ترتیاب 210 ،ماادر و  210جاوان
هرگز ازدواج نکرده که امکان همتا نمودن و پیوند زدن اطالعات آنها در فایل دادههای اصلی
پیمایش وجود داشت ،انتخاب گردی د و به بررسی رابطه ناامنی اقتصادی و ایدهآلهای ازدواج و
باروری دو نسل پرداخته شد.

مفاهيم و متغيرهای مطالعه
ناامنی اقتصادی عینی و ذهنی افراد خانوار ،فاصله باین واقعیاات و انتظاارات اقتصاادی،
ایدهآلهای ازدواج و باروری و ویژگیهای جمعیتای زن و جاوان خانوارهاای ماورد مطالعاه،
مفاهیم و متغیرهای اصلی این مطالعه بهشمار میروند که در جداول  1تا  ، 4تعریف عملیاتی و
نحوهی سنجش آنها آمده است.
 .1ناامنی اقتصادی عینی :2وسترن و دیگران ( ،)2012در مقالاه ای ضامن تعریاف نااامنی
3

اقتصادی با عنوان " خطر زیان اقتصادی پیشروی افراد و خانوارها بهطوریکه آنها با وقایعی
غیر قابلپیش بینی در زندگی اجتماعی مواجه میشوند"  ،به ارائه چارچوبی چهاربخشی بارای

 - 1این مطالعات عبارت بودند از :طارح تحاوتت بااروری در ایاران  ،1381پیماایش ملای جواناان  ،1392بررسای
ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی ایران  ، 1389و طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی  -اقتصادی خانوار .1383
2- Objective Economic Insecurity
3- Western, Bloom, Sosnaud and Tach
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مطالعه ناامنی اقتصادی پرداخته اند .در این مطالعاه باا الهاام از چاارچوب مطالعاه وساترن و
همکارانش ،در سطح خانوار ،ناامنی اقتصادی را هم از بُعد عینی و هام از بُعاد ذهنای ماورد
بررسی قرار دادهایم.
در بُعد عینی برای خانوار ،ابتدا با سؤال از شغل دقیق سرپرست خانوار ،جایگاه شغلی وی
به سه طبقه بات ،متوسط و پایین تقسیم شد .وضعیت شغلی زن نیز ،در دو گروه عمده شاغل و
غیرشاغل مشخص شد .سپس ،با ترکیب جایگاه شغلی سرپ رست و وضعیت شغلی زن ،متغیر
سطح ناامنی شغلی در سه مقوله پایین (شامل زن شاغل  -سرپرست در جایگاه شغلی بات و یاا
زن شاغل  -سرپرست در جایگاه شغلی متوسط) ،متوساط (شاامل زن شااغل  -سرپرسات در
جایگاه شغلی پایین ،زن غیرشاغل  -سرپرسات در جایگااه شاغلی باات ،و یاا زن غیرشااغل -
سر پرست در جایگاه شغلی متوسط) و بات (شامل زن غیرشاغل  -سرپرست در جایگاه شاغلی
پایین و یا سرپرست غیرشاغل  -زن شاغل و غیرشاغل) مشخص شده و خانوارها به ایان ساه
طبقه نسبت داده شده اند.
بُعد دیگر ناامنی اقتصادی عینی ،سنجش توانایی کلی خانوار ،برای مقابله با حوادث نامساعدِ
اقتصادیِ احتمالی در آینده است .در این زمینه ،به سه جنبه متمایز سطح قدرتِ خرید ،وضعیت
مالکیت مسکن و میزان دریافت حمایت از شبکه خانواده توجه کاردیم .جنباه اول از ترکیاب
پاسخهای داده شده بهسؤاتتی غیرمستقیم شامل« :طی چند سال گذشته ،هزینههای زندگیتان چه
تغییری کرده است » و « اگر افزایش یافته است ،آیا ناشی از رشد درآمدتان بوده است یا ناشی از
افزایش تورم و گرانی »  ،و سؤال مستقیم شامل" :به طور کلی ،قدرت خرید شما در شرایط کنونی
نسبت به قبل چگونه است "  ،سنجیده شد .وضعیت مالکیت مسکن نیز ،که بهعنوان شکل دیگری
از تضمین (امنیت) در برابر ریسکهای اقتصادی دیده می شود ،مورد پرسش قرار گرفت و پاسخها
در سه مقوله مالکیت شخصی ،مجانی و سازمانی ،و استیجاری طبقهبندی گردید .جنبه سوم ،توانایی
کلی خانوار برای مقابله با حوادث نامساعد اقتصادی ،سنجش میزان حمایت دریافتی از شبکه
خان واده (خانواده والدین) بود .این متغیر حاصل ترکیب اطالعات گردآوری شده از سؤالی بدین
صورت بود که زوجین در کدام یک از موارد (در هنگام مضیقه مالی ،در کارهای منزل ،و  )...از
اطرافیان ،بهویژه خانواده والدین (والدین خود و همسر) کمک دریافت کرده یا میکنند همچنین،
نظر به احتمال متفاوت بودن وزن ابعاد ناامنی اقتصادی عینی در شهر و روستا ،از پنج تن از اساتید
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حوزه علوم اجتماعی ،برای اولویت بندی ابعاد و وزن دهی مقولهها در کُدگذاری و شاخصسازی
نهایی کمک گرفته شد (نگاه شود به بخش اول جدول .)1
برای سنجش وضعیت ناامنی اقتصادی عینیِ جوان هرگز ازدواجنکرده خانوار نیز ،از دو سؤال
در ارتباط با "وضع فعالیت" و " بیشترین نگرانی جوان در حال حاضر" استفاده کردیم و شاخص
نهایی ناامنی اقتصادی عینی جوان ازدواج نکرده ،مشابه با رویکرد فوق ایجاد گردید (نگاه شود به
بخش دوم جدول .)1
نحوه سنجش و عملیااتی کاردن متغیار نااامنی اقتصاادی عینای خاانوار و جاوان هرگاز
ازدواج نکرده ،وزن دهی مقوله ها براساس نظر متخصصان و دامنه تغییرات متغیار در جادول 1
آورده شده است.

جدول  : 1نحوه سنجش و عملياتی کردن متغير ناامنی اقتصادی عينی افراد خانوار ،پيمایش رفتار و ایدهآلهای باروری سنندج 1393
مقوله ها و ميانگين وزن هر یک براساس نظر متخصصان
مفهوم

بُعد سنجش

نحوه سنجش و ایجاد متغير

متوسط

2/8

بات

4/9

بات

1

متوسط

2/5
5
1/5
2/6
5

 - 2قدرت خرید

پایین

1/2

1

طرح سه سؤال از سرپرست در مورد
تغییر یا عدم تغییر هزینه های زندگی
نسبت به قبل و علت آن ،و سؤال مستقیم
در مورد توان خرید امکانات و نیازهای
ضروری و مقولهبندی مجدد پاسخها

پایین

 - 3مالکیت
مسکن

ناامنی اقتصادی عينی خانوار

 - 1شغلی

سؤال از شغل سرپرست و رتبهبندی
آن در جایگاه بات ،متوسط ،پایین،
همچنین سؤال در مورد وضعیت
شغلی زن (شاغل و غیر شاغل) و
ترکیب وضعیت شغلی سرپرست و زن

مقولهها

شهر

روس
تا

سؤال از سرپرست در مورد وضعیت
مالکیت مسکن و مقولهبندی مجدد
پاسخها

شخصی
مجانی و سازمانی
رهنی و اجارهای

متغير فرعی

متغير نهایی و دامنه تغييرات

 2سطح ناامنی شغلی از ترکیب چهار متغیر فرعی
شاخص ناامنی اقتصادی عینی
5
خانوارها در مقیاس فاصلهای
ایجاد شد .در شهر حداقل
1/4
مقدار ( ،) 5/75حداکثر مقدار
سطح قدرت خرید ( ) 18/95و دامنه تغییرات متغیر
2/4
( ،) 13/2و در روستا بهترتیب
خانوار
( ) 17( ،) 6/15و ( ) 10/85بوده
4/5
است.
2
وضعیت مالکیت
3
مسکن
3/5

 - 4دریافت حمایت

سؤال از زن در مورد دریافت یا عدم
عدم دریافت یا فقط دریافت حمایت غیر مالی
دریافت حمایت از خانواده والدین در
دریافت حمایت مالی
مواردی از قبیل مضیقه مالی ،کارهای
دریافت حمایت مالی و غیر مالی
منزل ،و  ...و مقولهبندی مجدد پاسخها

 - 2نگرانی شغلی ،مالی،
تحصیلی و ...

ناامنی اقتصادی عينی جوان ازدواجنکرده

 - 1شغلی

شاغل یا دارای درآمد بدون کار یا سایر (پایین )
سؤال از شغل جوان و مقولهبندی آنان
محصل /دانشجو یا خانهدار (متوسط )
در سه وضعیت جدید
بیکار در جستجوی کار (بات )
عدم نگرانی یا سایر مشکالت (پایین )
نداشتن چشمانداز روشن در زمینه اشتغال،
سؤال در مورد مهمترین نگرانی جوان ازدواج و  ،...مشکالت تحصیلی ،خانوادگی و
سایر (متوسط )
و مقولهبندی آنان در سه وضعیت
نداشتن شغل یا شغل مناسب ،مسائل مالی و
اقتصادی ،مشکل مسکن و سایر مشکالت (بات )

 1/7دریافت حمایت از
شبکه خانواده
2/9
4

2
3
4

1
3/6
5
0/5

4/3

سطح ناامنی شغلی

از ترکیب دو متغیر فرعی شاخص
یا میزان ناامنی اقتصادی عینی
جوانان در مقیاس فاصلهای ایجاد
شد .حداقل مقدار شاخص
( ،) 1/5حداکثر مقدار آن ()15/35
سطح نگرانی و دامنه تغییرات متغیر () 13/85
شغلی ،مالی و  ...بوده است.

10/3

 .2ناامنی اقتصادی ذهنی ( 1احساس ناامنی اقتصادی)  :از بُعد ذهنی ،ناامنی اقتصادی خانوار را با طرح  17گویه دربارهی ساطح نگرانای افاراد
(سرپرستان خانوار) در مورد امور هزینهها ،مالی و درآمدی ،شغلی و مسکن مورد بررسی قرار دادیم .در واقع ،از آنان خواستیم که در هر کادام از
ابعاد و گویه های مورد سنجش سطح نگرانی خود را مشخص کنند .در مرحله بعد ،با جمع نمرهی گویهها ،شاخص ناامنی اقتصادی ذهنی خانوارها
در مقیاس فاصله ای ایجاد شد (بخش اول جدول .)2
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جدول  : 2ابعاد ،گویهها ،مقولهها و مي انگين وزن گویه های هر بُعد برای سنجش متغير ناامنی اقتصادی ذهنی
سرپرست و جوان هرگز ازدواجنکرده خانوار ،پيمایش رفتار و ایدهآلهای باروری سنندج1393 ،
مقوله ها و ميانگين وزن آن ها براساس نظر متخصصان
ابعاد ناامنی

گویه ها

اقتصادی ذهنی

بسيار نگرانم اندکی نگرانم

خيلی نگران

اصالً نگران

نيستم

نيستم

شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا
 ) 1ازدست دادن شغل در آینده نزدیک) 2 ،
بُعد شغلی

امکان عدم تمدید قرارداد در شغل از سوی
کارفرما ) 3 ،اخراج از شغل فعلی و  ) 4نیافتن

4/8

4/5

4/4

4

2/6

2

1/3

1/5

شغل در صورت از دست دادن
بُعد

 ) 5تأمین هزینههای ضروری زندگی  ) 6 ،تأمین

هزینههای هزینههای فرزند یا فرزندان  ) 7تأمین هزینه -
سرپرست خانوار

زندگی های پزشکی خود یا یکی از اعضای خانواده

5

4/8

3/5

3/7

2/1

2/3

1

1/2

در هنگام بیماری
 ) 8عدم توان دست یابی به مالکیت مسکن) 9 ،
توان پرداخت اقساط مسکن  ) 10 ،گران شدن
4/2

بُعد مسکن قیمت اجاره مسکن  ) 11 ،توان پرداخت اجاره 5

3/4

4

2/6

2

1/8

1

مسکن و  ) 12سکونت درمحلههای حاشیه و
خانه های فرسوده
 ) 13نداشتن شغل مناسب یا پُر درآمد )14 ،نداشتن
بُعد مالی و شغلی با منبع درآمد ثابت )15 ،عدم وجود استقالل
درآمدی مالی  ) 16 ،نداشتن پشتوانه مالی و  ) 17موقعیت مالی

4/9

5

4/1

4

2

2

1/2

1

و اقتصادی خود بهطور کلی
() 63/15( ،) 19/6( ،) 82/75

حداکثر و حداقل مقدار و دامنه تغییرات مورد انتظار در شهر

() 56/05( ،) 23/85( ،) 79/9

بهترتیب:
حداکثر و حداقل مقدار و دامنه تغییرات مورد انتظار در روستا
بهترتیب:
 ) 1ب یکار ی یا پ یدا نکرد ن شغل ی م ناسب
جوان ازدواجنکرده

با م ن بع درآمد ثابت  ) 2 ،پیدا نکردن شغل ی
م ناساب یااا پ ُاار درآماد بعااد از اتمااام
بُعد شغلی تحص ی الت ( ) 3 ،در صورت شا غل بود ن )
اح تمال از دست داد ن شاغل در آ ی ناده
نزد ی ک و  ) 4پ یدا نکرد ن شغل در صورت
از دست داد ن شغل فعلی

4/7

4/2

2/3

1/4
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مقوله ها و ميانگين وزن آن ها براساس نظر متخصصان
ابعاد ناامنی

گویه ها

اقتصادی ذهنی

بسيار نگرانم اندکی نگرانم

خيلی نگران

اصالً نگران

نيستم

نيستم

شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا
 ) 5عدم تأمین هزینههای ضروری زندگی خود
بُعد
هزینههای
ضروری

بهتنهایی ) 6 ،نداشتن چشمانداز روشن مالی
برای اقدام به ازدواج ) 7 ،عدم توان پرداخت
اجاره مسکن در صورت تشکیل خانواده و ) 8

3/7

4/6

2/3

1/4

پیدا نکردن مسکن مناسب در صورت تشکیل
خانواده
 ) 9عدم توان دست یابی به مالکیت مسکن در

بُعد مالی و آینده ) 10 ،عدم وجود استقالل مالی ) 11 ،
درآمدی نداشتن پشتوانه مالی و  ) 12موقعیت مالی و

4

4/9

2

1/1

اقتصادی خود یا خانواده
حداکثر و حداقل مقدار و دامنه تغییرات مورد انتظار بهترتیب:

() 41/12( ،) 15/84( ،) 56/96

برای سنجش شاخص ناامنی اقتصادی ذهنی جوان هرگز ازدواجنکردهی خانوار هم ،از همان
گویههای پیشگفته استفاده کردیم .البته ضمن کاهش گویهها از  17به  12گویه ،تغییرات جزئی
دیگری در آنها بهوجود آمد و از جوانان خواستیم که در هر کدام از ابعاد و گویههای مورد سنجش
سطح نگرانی خود را مشخص کنند .در این مورد هم ،میانگین نمره گویههای هر بُعد بهصورت وزنی
مبنای کُدگذاری و شاخص سازی نهایی قرار گرفت .با جمع یا ترکیب نمرههای هر  12گویه شاخص
ناامنی اقتصادی ذهنی جوان در مقیاس فاصلهای ایجاد شد (نگاه شود به بخش دوم جدول  .)2در
جدول  ، 2ابعاد ،گویهها ،مقولهها و میانگین وزن گویههای هر بُعد برای سنجش متغیر ناامنی اقتصادی
ذهنی سرپرست و جوان هرگز ازدواج نکرده خانوار آمده است.
 . 3فاصله بین واقعیات و انتظارات اقتصادی  :1معنای اصلی این مفهوم بهقاول رابارت گِار
( ،)54 :1377عبارت است از " اختالف منفی میان انتظارات مشروع و واقعیت" .بعبارت دیگار،
فاصله ای است که میان انتظارات افراد و واقعیات پیشروی آنها وجود دارد .برای سنجش این
متغیر ،از یک سؤال استاندارد  -برگرفته از پیمایش طرح تحاوتت بااروری ایاران (- )1381
1- The Gap between Economic Resources and Aspirations
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استفاده شد .همچنین ،موارد مدنظر بر اساس نظر متخصصان امر برحسب منطقه تعدیل شاد،
بطوریکه برای ساکنان شهر  23آیتم و برای ساکنان روستا  14آیتم مورد سؤال قرار گرفت .در
این سؤال ،از زنان خانوار در مورد مالکیت کاتها و چیزهای باارزش و میازان ضارورت ایان
مو ارد برای زندگی خود و فرزند یا فرزندانشان پرسیده شد .در جدول  ، 3نحاوه سانجش و
عملیاتی کردن مفهوم فاصله بین واقعیات و انتظارات اقتصادی و دامنه تغییرات آن آمده است.
تزم به ذکر است که این متغیر بهصورت کلی برای خانوار سنجیده شد.
جدول  : 3نحوه سنجش متغير فاصله بين واقعيات و انتظارات اقتصادی ،پيمایش رفتار و ایدهآلهای باروری سنندج،
1393
سؤال از زن 15 - 49
مفهوم ساله

دارای همسر

خانوار

موارد برحسب منطقه (مالکیت دارند کُد  ،1مالکیت ندارند کُد ( )0بسیار
ضروری است کُد  ، 1خیلی ضروری نیست یا ضروری نیست کُد )0
روستا

شهر

 )1منزل مسکونی )2 ،خودرو )3 ،حساب  )1خودرو )2 ،شغل و درآمد
فاصله بين واقعيات و انتظارات اقتصادی

پسانداز  /اوراق مشارکت )4 ،تحصیالت بات )5 ،بات )3 ،مقام و جایگاه اجتماعی
شما
مالک

همسرتان شغل و درآمد بات )6 ،مقام و جایگاه اجتماعی بات ،بات )4 ،مستغالت )5 ،طال و

یا

کدامیک

از  )7مستغالت )8 ،کارگاه  /مغازه  /کارخانه )9 ،طال جواهرات )6 ،یخچال فریزر)7 ،

موارد زیر هستید و و جواهرات )10 ،یخچال فریزر )11 ،وسایل برقی وسایل برقی آشپزخانه)8 ،
ضرورت آنها برای آشپزخانه )12 ،تلویزیون رنگی (ال ای دی یا ال تلویزیون رنگی (ال ای دی یا
زندگی

خود

(و سی دی) )13 ،دستگاه ویدئو یا سی دی )14 ،ال سی دی) )9 ،دستگاه ویدئو

فرزند یا فرزندانتان) تلفن )15 ،دو چرخه یا موتور سیکلت )16 ،رایانه ،یا سی دی )10 ،تلفن )11 ،دو
چقدر است

 )17فرش دستباف )18 ،جارو برقی )19 ،ماشین چرخه یا موتور سیکلت)12 ،
ظرفشویی )20 ،ماشین لباسشویی )21 ،هود ،رایانه )13 ،جارو برقی)14 ،
 )22تلفن همراه )23 ،مبلمان همراه

تلفن

ابتدا ،تفاضل نمره ضرورت و نمره مالکیت تکتک آیتمها بدست آمد .سپس ،با
نحوه ایجاد متغير و دامنه
تغييرات

دادن وزن به آیتمهای مهمتر ،تفاضل (فاصله)های مثبت با هم جمع شدند .در
نهایت ،نمره فاصله برای شهر بر  23و نمره فاصله برای روستا بر  14تقسیم و
متغیر نهایی در مقیاس فاصلهای ایجاد شد .براساس رویه مورد استفاده ،حداقل
مقدار شاخص (  )0و حداکثر مقدار آن (  )0 /87بوده است.
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 .4ایدهآلهای ازدواج و باروری :ایدهآلهای ازدواج و باروری ،بازنمای آرزوها یا خواستههای
افراد در زندگی فرزندآوری هستند (میلر  ،)228 :1994 ،1و پایههای انگیزشی نیّات رفتاری یا اهداف
فرمولهشده ازدواج را فراهم میآورند (پروگینی و باگوزی  .)2001 ،2در مطالعه حاضر ،این ایدهآلها
را ا ز دو جنبه ازدواج و فرزندآوری ،بهصورتیکه در بخش اولِ جدول  4آمده است ،سنجیدهایم.
 .5ویژگیهای جمعیتی  ،شامل محل تولد و سکونت (شهر ،روستا) ،سن ،زبان مورد تکلام
(کُردی ،سایر) ،مذهب (سُنی ،شیعه) ،تحصیالت (بی سواد ،سوادآموزی و ابتدایی ،راهنماایی،
دبیرستان و دیپ لم ،دانشگاهی) ،و وضعیت اشتغال (شاغل و غیرشاغل) که مربوط به زنان و جوانان
مورد مطالعه می باشند (نگاه شود به بخش دوم جدول .)4
جدول  :4ایدهآلهای ازدواج و باروری ،ویژگیهای جمعيتی ،و نحوه سنجش آنها تا سطح عملياتی
مفهوم

نحوه سنجش ،مقوله ها و کُدبندی

متغير

برای پسران :بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی ( ،) 1بعد از اشتغال
ایده آل های ازدواج و فرزندآوری

 - 1نگرش در مورد موقعیت مناسب برای
ازدواج (باه عقیاده شاما ،مناسابتاارین

به کار ( ،) 2در صورت داشتن شرایط مالی مناسب ( ،) 3بعد از
اتمام دوره سربازی ( ،) 4سایر () 5

موقعیت برای ازدواج پسر و دختر کادام
است )

برای دختران :بعد از سن تکلیف ( ،) 1بعد از اتمام تحصیالت
متوسطه ( ،) 2بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی ( ،) 3بعد از اشتغال

 - 2نگرش در ماورد سان مناساب بارای

به کار ( ،) 4سایر () 5
به نظر شما ،بهترین سنی که پسر و دختر میتوانناد ازدواج کنناد،

ازدواج
 - 3نگرش در مورد تعداد فرزناد ایادهآل
برای هر زوج در حال حاضر

حداقل و حداکثر چه سنی است
به نظر شما ،امروزه برای هر زن و شوهر چند فرزند کافی است

 - 4نگرش در مورد فاصاله گاذاری باین

به نظر شما ،فاصله سنی بین فرزندان بهطور متوسط چند سال باید

ویژگی های جمعيتی

فرزندان به سال

باشد

 - 1محل تولد:

شهر ( ،) 1روستا () 2

 - 2محل سکونت:
 - 3سن:

شهر ( ،) 1روستا () 2
به صورت باز و در مقیاس فاصلهای

 - 4زبان مورد تکلم:
 - 5مذهب:

کُردی ( ،) 1سایر () 2
سُنی ( ،) 1شیعه () 2

 - 6سطح تحصیالت:
 - 7وضعیت اشتغال:

بیسواد ( ،) 1سوادآموزی و ابتدایی ( ،) 2راهنمایی ( ،) 3متوسطه و
دیپلم ( ،) 4دانشگاهی () 5
شاغل ( ،) 1غیرشاغل () 2
1- M iller
2- Perugini and Bagozzi
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تزم به ذکر استکه برای تحلیل دادهها از روشهای تکمتغیره شامل توزیع فراوانی ،حداقل
و حداکثر مقدار و میانگین برای توصیف متغیرها استفاده شد .سپس در روابط دومتغیره ،برای
بررسی رابطه ی بین متغیرهای ناامنی اقتصادی و فاصله بین واقعیات و انتظارات اقتصاادی از
یکطرف ،و متغیر وابسته (ایدهآلهای ازدواج و باروری) از طرف دیگر ،از آزماون همبساتگی
پیرسون  1استفاده شد .در نهایت ،با انجام تحلیل رگرسیون چندمتغیره  2سعی شد با ثابت نگاه
داشت نِ تأثیر متغیرهای جمعیتی ،اهمیت نسبی تأثیر ناامنی اقتصادی بر ایادهآلهاای ازدواج و
باروری دو نسل فرزندان و مادران بررسی شود.

یافتهها
یافتههای توصيفی
اولین بخش از یافتههای تحقیق به توصیف ویژگیهای جمعیتای دو نسال ماادران و فرزنادان
اختصاص دارد .این ویژگیها در جدول شماره  5منعکس شده است .نتایج مرتبط با محل تولد
پاسخگویان گویای دو نکته است :اول ،بسیاری از مادران (حدود  52درصد) از زمینه روستایی
برخوردارند ،یعنی متولد یا بزرگ شده روستا هستند ،در حالیکه اکثریت فرزنادان ،یعنای 69
درصد در محیط شهری متولد شده و رشد و نمو یافته اند؛ دوم ،بسیاری از مادران بهواساطهی
ازدواج یا همراه خانوار ،از محیط اولیه خود مهاجرت کرده اند ،در صورتیکه این وضعیت برای
فرزندان صدق نمیکند.
طبق نتایج جدول 161 ،نفر (معادل حدود  76/5درصد) از مادران و فرزندانِ پاسخگو در
شهر (سنندج) ،و بقیه در نقاط روستایی شهرستان سکونت داشاته اناد .ایان ارقاام باا نسابت
جمعیت شهرنشین و روستانشین شهرستان ،که بهترتیب معاادل  83/5و  16/5درصاد اسات،
همخوانی نسبی دارد.

1- Pearson Correlation
2- M ultiple Regression
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جدول  : 5ویژگیهای جمعيتی دو نسل مادران (زنان  15 - 49ساله دارای همسر) و فرزندان (جوانان 15 - 29
ساله هرگز ازدواجنکرده) شهرستان سنندج
مقوله ها

ویژگی های جمعيتی

مادران
درصد
48/1

تعداد
145

درصد
69/0

روستا
شهر
روستا
ميانگين سنی

51/9
109
76/7
161
23/3
49
 42/7سال

65
161
49

31/0
76/7
23/3

زبان مورد تکلم

کُردی
سایر

195
15

92/9
7/1

200
10

95/2
4/8

مذهب

سُنی
شیعه

183
27

87/1
12/9

189
21

90/0
10/0

65
61
33
21
30

31/0
29/0
15/7
10/0
14/3

0
8
19
86
97

0/0
3/8
9/0
41/0
46/2

11/0
89/0
100/0

22
188
210

محل تولد
محل سکونت

شهر

بیسواد
سوادآموزی و ابتدایی
سطح تحصيالت
راهنمایی
متوسطه و دیپلم
دانشگاهی
ميانگين تعداد سال های تحصيل
وضعيت اشتغال

شاغل
غیرشاغل
جمع

تعداد
101

فرزندان

 20/5سال

6/2
23
187
210

13/4
10/5
89/5
100/0

میانگین سنی مادران مورد مطالعه حدود  42/5سال ،و میانگین سنی فرزندان آنهاا 20/5
سال است .نتایج مرتبط با زبان مورد تکلم و مذهب پاسخگویان حاکی از آن استکه ،اکثریت
مادران و فرزندان مورد مطالعه با زبان کُردی تکلم مایکنناد (بایش از  93درصاد) و ماذهب
اکثریت آنها (بیش از  87درصد) سُنی است.
نتایج مرتبط با وضعیت تحصیالت مادران و فرزندان ،نشان دهندهی شکاف و فاصله عمیق در
بین دو نسل است .همانطورکه مشاهده میشود 31 ،درصد از مادران پاسخگو بیسواد ،و درصد
قابلتوجهی از آنان ( 44/7درصد) دارای تحصیالت سوادآموزی تا راهنمایی می باشند و فقط 14
درصدشان دارای تحصیالت دانشگاهی بوده اند .این در حالی استکه  41درصد از نسل جوان،
دارای تحصیالت متوسطه و دیپلم ،و حدود  46درصد آنها دارای تحصیالت دانشگاهی بوده اند.
همچنین ،با توجه به اینکه عالوه بر وضعیت سواد و سطح تحصیلی پاسخگویان ،بهصورت دقیق
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آخرین مدرک یا دوره تحصیلی آنها نیز سنجیده شد ،میانگین تعداد سالهای تحصیل نیز برای آنان
محاسبه شد .این میانگین همچنین در جدول  5آمده است و گویای فاصله زیاد در بین دو نسل
است .همانطورکه مشاهده میشود ،میانگین تعداد سالهای تحصیل نسل جوان حدود  13/5سال و
بیش از دو برابر رقم متناظر برای نسل مادران (حدود  6سال) است.
نتایج مرتبط با متغیر اشتغال نشان می دهد که اوتً ،در این زمینه تفااوتی در باین دو نسال
مشاهده نمی شود؛ دوماً ،در هر دو نسل درصد بسیار اندکی از افاراد شااغل باوده اناد .بطاور
خالصه ،اطالعات جدول شماره  ، 5حکایت از آن دارد که نسل جوان در مقایسه با مادرانشان
از تحصیالت بیشتری برخودار بوده و غالباً دارای زمینه و خاستگاه شهری هستند که میتواند
بر نگرشها و ایدهآلهای باروری آنها اثرگذار باشد.
در جدول  ، 6میانگین ،حداقل و حداکثر مقدار متغیرهای مستقل و وابسته در دو نسل مورد
مطالعه آمده است .اولین نتیجه ای که از جدول برداشت میشود آن استکاه ،در هار دو نسال
مادران و فرزندان ،ارقام میانگین شاخصهای ناام نی اقتصادی باا در نظار گارفتن حاداقل و
حداکثر مقادیر نسبتاً باتست ،اگرچه بهنظر می رسد که وضعیت ناامنی اقتصادی جوانان وخیمتر
است؛ زیرا میانگین مرتبط با جوانان در هر دو شاخص به مقدار حداکثر نزدیکتر است .دوم،
میانگین شاخص فاصله بین انتظارات و واقعیات حکایت از آن دارد که مادران باا شاکاف یاا
فاصله در بین آرمانها و واقعیات اقتصادی خویش مواجه هستند.
جدول  : 6ميانگين ،حداقل و حداکثر مقدار متغيرهای مستقل و وابسته در دو نسل مورد مطالعه
مادران

متغيرها

فرزندان

میانگین

حداقل

حداکثر

میانگین

حداقل

حداکثر

11 /9

5 /7

18 /9

9 /2

1 /5

15 /3

47 /1
0 /35

19 /6
0 /0

82 /7
0 /87

40 /1
-

15 /8
-

56 /9
-

26 /0

20 /5

32 /5

26 /4

19 /5

40 /0

دختران
برای ازدواج (به سال)
تعداد فرزند ایدهآل برای هر زوج در حال حاضر

21 /9
2 /6

16 /5
1

27 /5
4

22 /6
1 /9

16 /5
0

35 /0
4

نگرش در مورد فاصلهگذاری بین فرزندان (به سال)

3 /9

1

8

4 /3

1

10

ناامنی اقتصادی عینی
ناامنی اقتصادی ذهنی
فاصله بین انتظارات و واقعیات اقتصادی



نگرش در مورد سن مناسب پسران

 با توجه به اینکه این متغیر در میان جوانان هرگز ازدواجنکرده خانوار ،مستقیماً مورد سنجش قرار نگرفت ترجیح
داده شد که برای فرزندان از تحلیل کنار گذاشته شود.
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سوم ،نتایج مرتبط با ایدهآلهای باروری دو نسل را میتوان اینگونه بیان کرد :اگرچه نسل
جوان (فرزندان) در مقایسه با مادران دامنه سنی گستردهتری را برای ازدواج پساران در نظار
داشته اند ،اما از نظر هر دو گروه ،میانگین سن مناسب برای ازدواج پساران ،حادود  26ساال
است .دامنه و همچنین میانگین سنی مناسب برای ازدواج دختران ،از دید نسل فرزندان بیشتر
از نسل مادران بوده است .بعنوان مثال ،میانگین سان مناساب بارای ازدواج دختاران از دیاد
فرزندان  22/6سال و از دید مادران  21/9سال بوده است؛ بهعبارت دیگار ،نسال ماادران باا
ازدواج دختران در سنین پایینتر موافقتر بودهاند.
عالوه بر مورد فوق ،در نگرش دو نسل در خصوص تعداد فرزند ایادهآل بارای زوجاینِ
امروزی و تعداد سالهای ایدهآل برای فاصلهگذاری در بین فرزندان هام تفااوتهاایی دیاده
میشود .در حالیکه مادران برای هر زوج امروزی میانگین  2/6فرزند را ایدهآل دانسته اند ،این
شاخص در نسل فرزندان کمتر از  2فرزند است .همچنین ،در حالیکه مادران میانگین  3/9سال
را برای فاصلهگذاری در بین فرزندان ایدهآل دانسته اند ،این شاخص در نسل فرزندان نزدیک
به  4/5سال بوده است.
علیرغم تفاوتهای ذکر شده در بین دو نسل ،بهنظر مایرساد تفااوتی در نگارش آنهاا
نسبت به موقعیت مناسب ازدواج وجود نداشته باشد .این گفته را میتوان با نتایج ارائه شده در
جدول  7انطباق داد .نتایج جدول  ، 7نشان می دهد که  80/5درصد از پاسخگویان هر دو نسل
موقعیت ایده آل برای ازدواج پسران را دسترسی به منابع و پشتوانههای اقتصادی ،یعنی اشتغال
بهکار و داشتن شرایط مالیِ مناسب می دانند .بطور میانگین ،حدود  18درصد از پاسخگویان هر
دو نسل نیز ،موقعیت ایده آل برای ازدواج پسران را اتمام خدمت سربازی یا اتمام تحصایالت
دانشگاهی ذکر کرده اند .بنابراین ،در این زمینه تفاوت معنی داری در نگارش دو نسال وجاود
نداشته ،بلکه توافق نظر و اجماع آنان بر اهمیت شرایط شغلی و اقتصاادی مسااعد ،باهعناوان
پیشزمینه ازدواج پسران است .در مورد دختران نیز ،تفاوت معنی داری در نگرشهای دو نسل
دیده نمیشود و همانطور که نتایج نشان می دهاد ،حادود  50درصاد از ماادران و فرزنادان
موقعیت مناسب برای ازدواج دختران را بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی ذکر کرده اند و بقیه
به سایر موارد اشاره کردهاند.
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جدول  : 7توزیع نگرش دو نسل مادران و فرزندان در مورد مناسبترین موقعيت برای ازدواج
مقولهها

متغير

نگرش در مورد مناسبترین موقعيت برای ازدواج

پسر

فرزندان

مادران
تعداد

درصد

تعداد

درصد

بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی

13

6 /2

12

5 /7

بعد از اشتغال به کار

111

52 /9

93

44 /3

در صورت داشتن شرایط مالی

58

27 /6

76

36 /2

مناسب

27

12 /9

24

11 /4

بعد از اتمام دوره سربازی

1

0 /5

5

2 /4

210

100 /0

210

100 /0

سایر
جمع

دختر

بعد از سن تکلیف

10

4 /8

12

5 /7

بعد از اتمام تحصیالت متوسطه

63

30 /0

54

25 /7

بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی

107

51 /0

103

49 /0

بعد از اشتغال به کار

17

8 /1

24

11 /4

سایر

13

6 /2

17

8 /1

210

100 /0

210

100 /0

جمع

یافتههای تحليلی
در جدول شماره  ، 8رابطه بین متغیرهای ناامنی اقتصادی و فاصله بین انتظارات و واقعیات
اقتصادی با ایدهآلهای باروری دو نسل نشان داده شده است .طبق اولین ردیف جدول ،در هر
دو نسل رابطه بین شاخص ناامنی اقتصادی عینی و نگرش به سن مناسب ازدواج پسر و دختر
مستقیم و معنی دار بوده است .بهعبارت دیگر ،مادران و فرزندان خانوارهاییکه ناامنی اقتصادی
عینی بیشتری را تجربه کرده اند ،سنین باتتر را برای ازدواج ایدهآل دانسته اند و برعکس .در این
ردیف یافتهی مهم دیگری مشاهده می گردد ،مبنی بر اینکه در نسل مادران ،رابطه باین نااامنی
اقتصادی عینی و تعداد فرزند ایده آل برای زوجین امروزی معکوس و از نظر آماری معنای دار
است .بهعبارت دیگر ،زنانیکه در خانوار خود با ناامنی اق تصادی عینی بیشتری مواجه بوده اند،
ایدهآل باروری پایینتری داشته اند و برعکس .سایر نتایج ردیف اول جدول ،اگرچه مطابق باا
انتظار است اما از نظر آماری معنی دار نیست.
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طبق ردیف دوم جدول شماره  ،8در نسل فرزندان ،رابطهی بین شاخص ناامنی اقتصادی ذهنی
و نگرش به سن م ناسب ازدواج پسر و دختر مستقیم و معنی دار بوده است .شدت ارتباط هام
متوسط و رو به قوی است .بعبارت دیگر ،جوانانیکه احساس ناامنی اقتصادی بیشتری داشته اند،
سنین باتتر را برای ازدواج ایدهآل دانسته اند و برعکس .در نسل مادران مطابق با انتظار ،آنهاییکه با
احساس نگرانی و ناامنی اقتصادی بیشتری مواجه بودهاند ،از طرفی تعداد فرزند کمتری را بهعنوان
ایدهآل مد نظر داشته و از طرف دیگر ،سالهای بیشتری را برای فاصلهگذاری در بین فرزندان
مناسب دانسته اند .اما سایر نتایج در جهت انتظار ،از نظر آماری معنی دار نبوده است.
ج دول  : 8رابطه بين متغيرهای اقتصادی و ایدهآل های ازدواج و باروری در ميان دو نسل مادران و فرزندان
متغیرهای وابسته

متغیرهای مستقل

ایدهآلهای فرزندان

ایدهآلهای مادران
سن

سن

تعداد

فاصله گذاری

سن

ازدواج

ازدواج

فرزند برای

بین

ازدواج

پسر

دختر

هر زوج

فرزندان

پسر

سن

تعداد

فاصله گذاری

ازدواج فرزند برای
دختر

هر زوج

بین
فرزندان

ناامنی اقتصادی عینی ** - 0.28 ** 0.19 ** 0.20

0.07 ns

* - 0.07 ns 0.18 * 0.22

0.09 ns

ناامنی اقتصادی ذهنی - 0.37 ** 0.03 ns 0.04 ns

* 0.16

** - 0.09 ns 0.42 ** 0.45

0.02 ns

فاصله بین انتظارات و - 0.24 ** 0.02 ns 0.05 ns

* 0.13

-

-

-

-

واقعیات اقتصادی
**همبستگی پیرسون معنی دار در سطح  1درصد

*معنی دار در سطح  5درصد

nsغیر معنی دار

در نهایت ،نتایج مندرج در ردیف سوم جدول  8هم مطابق با انتظار است .بطوریکه مشاهده
میشود ،مادرانیکه با فاصله ب یشتری در بین انتظارات و واقعیات اقتصادی خود مواجه بوده اند،
ایدهآل باروری پایینتری داشته و تعداد سالهای بیشتری را برای فاصلهگذاری در بین فرزندان
مناسب دانسته اند و برعکس.
بطور خالصه ،نتایج جدول  8نشان می دهد ،افارادیکاه در خانوارهاای خاود باا نااامنی
اقتصادی و فاصله ی بیشتر بین واقعیات و انتظارات اقتصادی مواجه هستند ،احتماتً نگرشهای
ازدواج و فرزندآوری آنان با ایدهآلهای پایین همسوتر است.
در ادامه ،نتایج تحلیل چندمتغیره ی ارائه و تحلیل میشاود .در ایان تحلیالهاا ساعی بار
آن است به این سؤال پاسخ داده شود ،که متغ یرهاای ایان مطالعاه باه چاه میازان مایتوانناد
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تغییارات ایاادهآلهاای باااروری دو نسال مااادران (ایادهآل فرزناادی زناان  15 - 49ساااله) و
فرزندان (سن ایده آل ازدواج پسر و دختار از دیاد جواناان  15 - 29سااله ازدواج نکارده) را
توضیح دهند بدین منظور ،از تحلیال رگرسایون چنادمتغیره باهروش گاامباهگاام  1اساتفاده
شده است .قبل از انجام آزمون ،تغییرات تزم در متغیرها انجاام گرفات و متغیرهاای اسامی
دوشقی باه متغیار تصانعی  2تبادیل شادند .متغیرهاای وارد شاده در تحلیال عبارتناد از- 1 :
شاخصهای نااامنی اقتصاادی (مرحلاه اول) ،و  - 2متغیرهاای مرحلاه اول ،شااخص فاصاله
بااین انتظ اارات و واقعیااات اقتصااادی (در مقیاااس فاصاالهای) و  - 3هفاات متغیاار جمعیتاای
شامل :محل تولد و محل سکونت (شهر ،روساتا باهترتیاب باا کُادهای  0و  ،)1سان (مقیااس
فاصله ای) ،زبان مادری (کُاردی ،ساایر باهترتیاب باا کُادهای  0و  ،)1ماذهب (سُانی ،شایعه
بهترتیب با کُدهای  0و  ،)1تعداد سالهاای تحصایل (مقیااس فاصاله ای) و اشاتغال (شااغل،
غیرشاغل بهترتیب با کُدهای  0و ( )1مرحله دوم).
جدول شماره  ، 9خروجی رگرسیون چندمتغیره تعداد فرزناد ایادهآل بارای زوجاین در
نسل مادران را نشان مای دهاد .طباق نتاایج جادول ،در مرحلاهی اول کاه متغیرهاای نااامنیِ
اقتصادی وارد تحلیل شده اند ،تنها متغیر ناامنی اقتصاادی ذهنای ،در مادل معنای دار باوده و
بهتنهایی توانسته  15درصد از تغییرات ایده آل فرزنادی را تبیاین کناد .در مرحلاه دوم کاه 8
متغیر دیگر باه مادل اضاافه شاده ،از مجماوع  10متغیار وارد شاده در تحلیال 5 ،متغیار در
مادل بااقی ماناده اساات .ایان  5م تغیار حادود  23درصااد از تغییارات ایادهآل فرزناادی را
توضایح داده و بااه ترتیاب اهمیاات تاأثیر عبارتنااد از :نااامنی اقتصااادی ذهنای ،ساان ،محاال
سکونت ،تعداد ساال هاای تحصایل و فاصاله باین انتظاارات و واقعیاات اقتصاادی .در ایان
بین ،جهت تأثیر متغیرهای ناامنی اقتصادی ذهنای ،تعاداد ساالهاای تحصایل و فاصاله باین
انتظارات و واقعیات اقتصادی بر ایدهآل فرزنادی در جهات منفای مای باشاد .یعنای ،بیشاتر
بودن ناامنی اقتصادی ذهنی ،فاصله بین انتظارات و واقعیات ،و تعداد ساالهاای تحصایل باا
ایدهآل باروری پایینتر برای زنان همراه اسات و بارعکس .از ساوی دیگار ،تاأثیر متغیرهاای
سن و محل سکونت بر تعداد فرزند ایدهآل در جهت مثبات اسات .باهعباارت دیگار ،زناان
1- Stepwise M ethod
2- Dummy Variable
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مسن تر و زنان ساکن روستا در مقایسه با زناان جاوان و سااکن شاهر تعاداد فرزناد بااتتری
را بهعنوان ایدهآل مد نظر داشته اند.
جدول  : 9آزمون رگرسيون چندمتغيره عوامل مؤثر بر تعداد فرزند ایده آل برای زوجين امروزی در نسل
مادران
عناصر رگرسيون و متغيرها
مقدار ثابت
ناامنی اقتصادی ذهنی

مرحله دوم

مرحله اول
B
Sig.
t
S.E Beta
B
2/641 0/001 27/246 0/099
2/871

Sig.
t
S.E Beta
0/001 12/574 0/185
-

0/001 - 5/345 0/004 - 0/237 - 0/015 0/001 - 8/541 0/003 - 0/392 - 0/021

سن

0/017

0/001 3/936 0/003 0/151

محل سکونت (روستا گروه

0/274

0/001 3/218 0/045 0/123

مرجع)

0/001 - 2/978 0/101 - 0/108 - 0/327

تعداد سال های تحصیل

0/017 - 2/356 0/089 - 0/087 - 0/225

فاصله بین انتظارات و واقعیات
ضریب همبستگی چندگانه () R

0/392

0/487

ضریب تعی ین () R2

0/154

0/237

ضریب تعیین تعدیل شده

0/151

0/232

() R2.Adj

0/523

0/483

خطای معیار () S.E

99/854

25/859

تحلیل واریانس ( ) ANOVA

0/001

0/001

سطح معنیداری () Sig.

جادول شاماره  ، 10در دو بخاش خروجای رگرسایون چنادمتغیره سان ایادهآل ازدواج
پسران و دختران را در نسل فرزندان (جوانان ازدواج نکرده) خانوارهای ماورد مطالعاه نشاان
می دهد .طبق نتایج بخش اول جادول ،در مرحلاه اول کاه متغیرهاای نااامنی اقتصاادی وارد
تحلیل شده اند ،تنها متغیر ناامنی اقتصادیِ ذهنی در مدل معنی دار باوده و باهتنهاایی توانساته
است حدود  30/5درصد از تغ ییرات سان ایاده آل ازدواج پساران را تبیاین کناد .در مرحلاه
دوم که سایر متغیرها باه مادل اضاافه شاده ،از مجماوع متغیرهاای وارد شاده در تحلیال4 ،
متغیر در مدل باقی مانده که این  4متغیر ،حدود  40درصاد از تغییارات سان ایادهآل ازدواج
پسران را توضیح داده و بهترتیب اهمیت تأثیر ع بارتند از :ناامنی اقتصادی ذهنی ،سان ،محال
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سکونت و تعداد سال های تحصایل .در ایان باین ،جهات تاأثیر متغیرهاای نااامنی اقتصاادی
ذهنی ،سن و تعداد سال های تحصیل بر متغیر وابساته در جهات مثبات اسات .یعنای ،بااتتر
بودن ناامنی اقتصادی ذهنی ،سن و تعداد سالهاای تحصایل جواناان باا سان ایادهآل بااتتر
پسران در ازدواج همراه بوده و برعکس .از طرف دیگر ،تأثیر متغیر محل ساکونت بار متغیار
وابسته در جهت منفی است .بعباارت دیگار ،جواناان سااکن روساتا در مقایساه باا همتایاان
شهری برای پسران ،سن پایینتر در ازدواج را ایدهآل دانستهاند.
جدول  : 10آزمون رگرسيون چندمتغيره عوامل مؤثر بر سن مناسب ازدواج پسران و دختران در نسل فرزندان
عناصر رگرسيون و متغيرها
مقدار ثابت
ناامنی اقتصادی ذهنی

مرحله دوم

مرحله اول

Sig.
t
S.E Beta
B
Sig.
t
S.E Beta B
 0/001 17/628 0/51013/412 0/001 47/320 0/323 - 15/121

سن مناسب ازدواج پسران

0/109 0/001 10/854 0/001 0/561 0/129

0/001 8/661 0/002 0/471

سن

0/128

0/001 5/754 0/004 0/167

محل سکونت

0/001 - 3/410 0/310 - 0/147 - 0/991
1/040

تعداد سالهای تحصیل

0/019 2/485 0/320 0/121

ضریب همبستگی چندگانه

0/556

0/641

ضریب تعیین

0/309

0/410

ضریب تعیین تعدیلشده

0/306

0/399

1/870

1/711

تحلیل واریانس

117/132

34/541

خطای معیار
سطح معنیداری

0/001

0/001

-

14/123 0/000 39/374 0/407

مقدار ثابت

16/512

ناامنی اقتصادی ذهنی

0/094 0/000 7/792 0/002 0/470 0/112

سن مناسب ازدواج دختران

محل سکونت

-

0/001 17/352 0/741

0/001 7/110 0/001 0/411

0/001 - 3/741 0/321 - 0/185 - 1/019
0/090

سن

0/018 2/220 0/004 0/125

ضریب همبستگی چندگانه

0/470

0/586

ضریب تعیین

0/220

0/343

ضریب تعیین تعدیلشده

0/216

0/332

خطای معیار

1/823

1/621

تحلیل واریانس

76/078

31/743

سطح معنیداری

0/001

0/001
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طبق نتایج بخش دومِ جدول  ، 9باز هم در مرحله اول ،تنها متغیر ناامنی اقتصادی ذهنی در
مدل ،معنی دار بوده و بهتنهایی توانسته حدود  21/5درصاد از تغییارات سان ایادهآل ازدواج
دختران را تبیین کند .در مرحله دوم با ورود سایر متغیرها ،تحلیل تا سه گام پیشرفتاه اسات.
بعبارت دیگر ،از مجموع متغیرهای وارد شده در تحلیل 3 ،متغیر در مدل باقی مانده است .این
متغیرها حدود  33درصد از تغییرات سن ایده آل ازدواج دختران را توضیح داده و باهترتیاب
اهمیت تأثیر عبارتند از :ناامنی اقتصادی ذهنی ،محل سکونت و سن .جهات تاأثیر متغی رهاای
ناامنی اقتصادی ذهنی و سن بر متغیر وابسته در جهت مثبت است .یعنی ،باتتر باودن نااامنی
اقتصادی ذهنی و سن جوانان با سن ایده آل باتتر دختران در ازدواج همراه بوده و برعکس .از
طرف دیگر ،تأثیر متغیر محل سکونت بر متغیر وابسته در جهت منفی بوده و بهعبارتی ،جوانان
ساکن روستا در مقایسه با همتایان شهری برای دختران ،سان پاایینتار در ازدواج را ایادهآل
دانسته اند.

بحث و نتيجهگيری
بهزعم جمعیتشناسان در مواقعیکه باروری پایین در جامعه گسترش پیدا مایکناد ،توجاه و
مطالعه بر روی نگرشها و ایدهآلهای ازدواج و باروری از اهمیت ی اساسی برخوردار میشود،
زیرا مطالعه این ایدهآلها می تواند مسایر و رونادهای آتای تحاوتت خاانواده را تاا حادودی
شناسایی و ترسیم کند .از طرف دیگر ،همانطور که افرادی چاون ویلار ( )2011یاا اُرساال و
گلدستین ( ) 2010در مطالعه خود اشااره کارده اناد ،در حاال حاضار و باا ظهاور رفتارهاا و
نگرشهای باروری پایین ،شرایط اقتصادی ،در مقایسه با سالهای گذشته نقش برجستهتری در
تعیین این رفتار و ایدهآلها یافته اند .بدین جهت در سالهای اخیر ،بطور خاص بر نقش ناامنی
اقتصادی و کاهش بی اطمینانی در شرایط کاری همراه با تغییر ارزشها و هنجارهای فردی در
تحوتت باروری توجه و تمرکز شده است .با توجه باه تحاوتت صاورتگرفتاه در حاوزهی
خانواده در جامعه ایران ،یعنی شیوع رفتار و ایدهآلهای باروریِ نسبتاً پایین و همچنین مسائل
اقتصادیِ پیشروی خانوادهها ،هدف مطالعهی حاضر بررسی رابطاه باین نااامنی اقتصاادی و
ایدهآل های ازدواج و باروری در میان دو نسال ماادران و فرزنادان در خانوارهاای شهرساتان
سنندج بود.
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چارچوب نظری این مقاله از نظریههای اقتصاد خُرد باروری ،بی اطمینانی (ناامنی) اقتصادی و
فاصله بین انتظارات و واقعیات اقتصادی جهت گرفته است .در این چارچوب ،تأکید محوری بر
ناامنی اقتصادی (نظریه اجتناب از خطر) و تغییر انتظارات اقتصادی افراد (نظریه فاصله بین منابع و
انتظارات اقتصادی) قرار دارد .طبق این نظریهها ،تحت تأثیر تغییرات وسیع اجتماعیِ ناشی از فرایند
جهانی شدن و افزایش دستاوردهای نوسازی ،و همچنین ،نظام سرمایه داری جدیاد ،از طرفای
انتظارات و توقعات در زندگی بات رفته ،از طرف دیگر ،امنیت اقتصادی افراد پایین آمده است.
بنابراین زمانیکه افراد ،منابع پیش روی خود ،برای برآوردن انتظارات اقتصادیشان را محدود ببینند،
سعی میکنند با محدود کردن بُعد خانواده ،به انتظارات متعارف خود جامه عمل بپوشانند .در واقع،
تحت شرایطیکه انتظارات و توقعات خانوادهها بسیار بات رفته ،و ثبات و دوام اقتصادی به حداقل
خود رسیده و ناامنی اقتصادی در زندگی کاری مشهود است ،افراد تحت یک مکانیسم مدیریت
رفتاری عقالنی ،به جای ازدواج و فرزندآوری (بیشتر) ،سعی میکنند با دستیابی به مراتب تحصیلی
باتتر و شرایط اقتصادی باثباتتر ،از ریسک تعهدات بلندمادت خاانوادگی ،یعنای ازدواج و
فرزندآوری اجتناب ورزند.
دادههای این مقاله بخشی از دادههای «پیمایش ایادهآلهاا و رفتارهاای بااروری سانندج،
 »1393بود که تحلیل ایدهآلهای باروری م ربوط به  420نفر از مادران ( 210نفار) و فرزنادان
هرگز ازدواج نکرده پسر و دختر ( 210نفر) خانوارهای شهرستان سنندج را در برگرفته است.
نتایج مطالعاه ضامن نشاان دادنِ تفااوت در ویژگایهاای زمیناه ای دو نسال ،بخصاوص
تفاوتهای تحصیلی ،تفاوت در ایدهآلهای ازدواج و باروری را نیاز آشاکار سااخت .بعناوان
مثال ،فرزندان در مقایسه با مادران ،سن باتتر ازدواج بهویژه برای دختران ،تعداد فرزند ایدهآل
پایینتر و فاصلهگذاری بیشتر در بین موالید را ایدهآل دانسته اند .البته ،دو نسل درباره شارایط
قبل از ورود به ازدواج با همدیگر توافق نظر داشته و هر دوی آنهاا موقعیات ایادهآل بارای
ازدواج دختران را اتمام تحصیالت متوسطه و دانشگاهی ،و برای پسران پس از داشتن شغل و
شرایط مالی دانسته اند .توجه به این خصایص نسلی ،مهم و ظرفیتی برای مطالعات بیشاتر باه
حساب می آید ،اما در این بررسی ،وضعیت ناامنی اقتصادی افراد مورد مطالعه و میزان اهمیت
این متغیر برای ایدهآلهای باروری برجستهتر بوده است .براین اساس ،نتایج مطالعه از یک سو
حاکی از وجود ناامنی اقتصادی در افراد خانوارهای مورد تحقیاق باهویاژه در میاان جواناان
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ازدواج نکرده بود ،و از سوی دیگر ،حاکی از رابطه معنی دار متغیرهای اقتصادی با ایدهآلهای
باروری بوده است .بهعبارت دیگر ،زنان در خانوارهاییکه با ناامنی اقتصادی بااتتر و فاصاله
بیشتری در بین واقعیات و انتظارات اقتصادی خود مواجه بوده اند ،فرزندان کمتری را بهعنوان
ایدهآل مد نظر داشته اند .در همان خانوارها ،جوانان ن یز ،سنین باتتر را برای ازدواج ایادهآل
دانسته اند .در تحلیل چندمتغیره داده ها با کنترل همزمان سایر متغیرهای جمعیتی ،تأثیر معنی دار
متغیرهای ناامنی بهویژه احساس ناامنی اقتصادی بر ایدهآلهای باروری همچناان بااقی ماناد.
ضمن اینکه ،برخی از متغیرهای جمعیتی همچون محل سکونت ،سن و تحصیالت تعدیلکننده
روابط بوده اند.
بطور خالصه ،نتایج مطالعه ی حاضر با عناصر نظری و تجربی ناامنی اقتصاادی همساویی
دارد .جامعه ایران از جمله سنندج ،یک جامعه شهری شده است .عناصر نوسازی در این جامعه
به شدت در حال گسترش است .آگاهی افراد از طریق تحصیالت و همچنین ،ارتباطات افزایش
یافته است .بنابراین ،انتظارات و توقعات هم افزایش یافته اما ،واقعیات همطاراز باا انتظاارات
نبوده و منابع در اختیار خانوادهها و افراد برای برآوردن خواستهها و تمایالت تغییریافتهشاان
محدود است  .در واقع ،عالوه بر تغییر انتظارات ،مسائل فراوان اقتصادیِ جامعه مانند بیکاری،
گرانی ،رکود و  ...به شدت احساس ناامنی و نگرانی اقتصادی افراد را بات برده است .بنابراین،
در چنین شرایطی احتمال بیشاتری دارد کاه افاراد بخصاوص جواناان ،تاأخیر در ازدواج و
نگرشهای باروری پایینتر را در سر بپرورانند.
نتای ج این مطالعه نشان داد که زنان بهصورت میانگین ،تعداد  2/6فرزند را بارای زوجاین
امروزی ایدهآل می دانند که این رقم باتتر از نرخ باروری کنونی در کردستان و باتتر از نارخ
باروری جانشینی است .این شکاف در رفتار و ایدهآل فرزندی میتواند نتیجه مسائل اقتصادی
پیشرو ی زوجین باشد .بنابراین ،توجه به نیازهای اقتصادی آنها بهطاور قطاع مایتواناد در
افزایش فرزندآوری در حد تمایالت خانوادهها نقش داشته باشد .البته طبق نتایج ،تعداد فرزند
ایده آل مد نظر جوانان از رقم فوق کمتر و در حد  2فرزند باوده اسات .عاالوه بار عاملیات
تغییرات ارزشی و هنجاری و شکلگیری گرایشات روزافزون فردگرایانه در آنها ،شرایطی که
جوانان امروز با آن روبرو هستند  -از جمله بیکاری و به ناچار مانادن در تحصایالت ،اشاتغال
موقت  ،-و حتی در صورت اشتغال  -عدم امنیت شغلی و نامطمئن بودن از آینده  -در تمایالتی
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این چنینی اثرگذار است .در واقع ،آنها اغلب ازدواج را تا زمان رسیدن به یک موقعیت امن و
باثبات اقتصادی به تأخیر می اندازند و در صورت ازدواج نیز ،تا زمان سااختن خاود و شاکل
دادن برخی از انتظارات شان ،فرزندآوری را به تأخیر می اندازند .در این شرایط ،وظیفه دولت و
سیاستگذاران این است که با حمایتهای ساختاری از جوانان و زوجین در سنین باروری و
رفع نیازهای اقتصادی آنها ،بستر جلوگیری از کاهش بیشتر ایدهآلها و در نتیجاه رفتارهاای
باروری را فراهم آورند.
بعنوان نکته پایانی ،اشاره میشود که به دتیلی همچون مقطعای باودن مطالعاه ،همپوشای
مادران و فرزندان آن ها در خصوص شرایط اقتصادی خانوار و تسری اطالعات اخذ شاده از
سرپرست خانوار به زنان ،احتیاط در نتایج مقاله تزم است .همچنین ،برای مطالعات آتی عالوه
بر در نظر گرفتن موارد فوق ،بررسی ناامنی اقتصادی و ایدهآلهای خانواده با دادههای طولی
بهمنظور درک تفاوتهای نسلی پیشنهاد میشود.
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