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چكيده
هدف از اين مقاله مقايسه تعيين كننده هاى استفاده از وسايل تنظيم خانواده در بين زنان سنى و شيعه ساكن 
در مناطق روستايى شهرستان هاى روانسر و گيالنغرب در استان كرمانشاه مى باشد. در اين مقاله، تأثير متغيرهاى 
جمعيتى، اقتصادى و اجتماعى بر استفاده از وسايل تنظيم خانواده در ميان اين زنان مورد مقايسه و بررسى قرار 
گرفته است. روش مطالعه پيمايش مقطعى و اطالعات مورد نياز به  وسيله پرسشنامه ساخت يافته از 550 نفر زنان 

واجد شرايط جمع آورى شده است. 
نتايج نشان مى دهد كه در زمينة شناخت وسايل تنظيم خانواده، زنان سنى و شيعه به ترتيب با 16/4 و 7 درصد 
شــناخت پايين و مابقى زنان سني و شيعه شناخت متوســط به بااليى از اين وسايل داشته اند. شيوع استفاده از 
اين وسايل در زمان انجام تحقيق براى زنان سنى و شيعه به ترتيب 81/8 و 83/6 درصد بوده است، كه مالحظه 

مي شود درصد استفاده زنان شيعه از اين وسايل بيشتر است.
 در هر دو گروه زنان سنى و شيعه با افزايش تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده، احتمال استفاده از وسايل تنظيم 
خانواده افزايش يافته است. براى زنان شيعه شناخت وسايل تنظيم خانواده اثرات معنادارى بر احتمال استفاده از 
اين وسايل داشته، هر چه ميزان شناخت زيادتر بوده، ميزان استفاده هم بيشتر بوده است. در زنان سنى، احتمال 
استفاده از روش پيشگيرى از باردارى با افزايش ميانگين هزينه ماهيانه فرزندان از زير 100 هزار تومان به باالى 
100 هزار تومان، 3/36 برابر مى گردد (Crude OR= 3.360 ,P<0.01)، در حالى كه اين رابطه در زنان شيعه ديده 
نشد. براى زنان سنى، زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 6 تا 10 سال بوده، احتمال استفاده از وسايل تنظيم خانواده 

نسبت به ديگر طبقات باالتر و معنادار بوده است.

واژگان كليدى: وسايل تنظيم خانواده، زنان شيعه و سنى، مناطق روستايى روانسر و گيالنغرب
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مقدمه
خانواده كوچكترين واحد اجتماعى اســت. اين واحد اجتماعى، به وسيلة برنامه هاى بهداشت و تنظيم خانواده 
و شــرايط اقتصــادى- اجتماعى، تعداد فرزندان و فاصله بين آنان را در خانــواده تنظيم و از اين طريق مى تواند 
مســئوليت هاى خود همچون تكامل رشد جسمانى و روانى نسل كنونى و آينده را به نحو شايسته اى انجام دهد. 
تنظيم خانواده جزء بهداشــت بارورى محسوب مى شــود. تنظيم خانواده به زوجين كمك مى كند تا از فرزندان 
ناخواســته خود جلوگيرى و همچنين به طور آگاهانه و ارادى، تعداد فرزندان مطلوب و زمان تولد آنها را تعيين 
كنند. استفاده از اين وسايل به برنامه ريزى براى زندگى بهتر، سالمت جسمانى مادران و كاهش مرگ و مير آنها 

كمك مى كند. 
دسترسى و استفاده از وسايل تنظيم خانواده در كشور ما سابقة زيادى ندارد. از سال 1346 برنامه هاى تنظيم 
خانواده در كشور ما شروع شد و تا سال 1357 ادامه داشت. با پيروزى انقالب و شروع جنگ تحميلى اين برنامه 
به مدت 10 سال كنار گذاشته شد، به طورى كه در طى سال هاى 1365-1355 كشور شاهد باالترين نرخ رشد 
جمعيت بود و در اين مدت حدود 16 ميليون نفر به جمعيت كشور افزوده شد. با افزايش شديد جمعيت طى دو 
دهة 1375-1355 جمعيت كشور دو برابر شد و اين سبب شد تا در آن سال ها بحث كنترل جمعيت از طريق 
تنظيم خانواده اهميت ويژه اى بيابد. بعد از اين سال ها سياست هاى جمعيتى كشور در راستاى كاهش بارورى و 
تشويق به استفاده از وسايل تنظيم خانواده بود. امروزه با كاهش نرخ بارورى كل كشور به زير سطح جانشينى، 
زنگ خطرى براى سياست هاى تنظيم خانواده به صدا در آمده تا جايى كه عده اى معتقد به حذف وسايل تنظيم 

خانواده شده اند.
آنچه كه از تنظيم خانواده به اذهان عمومي متبادر مي شود، كنترل و ايجاد محدوديت در زايش است. تنظيم 
خانواده، نبايد تنها به عنوان عامل محدود كننده زايش تلقى شــود. وظيفة تنظيم خانواده، سالمت مادر، كودك 
و فاصله گذارى مطلوب و منطقى بين فرزندان است. رشد جمعيت در دهه هاي گذشته، برخورداري از امكانات 
بهداشتي و غيره، جوامع و سازمان هاي مختلف را به توجيه و ترويج اين امر وا داشته است. ليكن حقيقت تلخي كه 
اخيراً گريبان گير بسياري از كشورهاي توسعه يافته گرديده، تقليل و سير معكوسي است كه در زاد و ولد جوامع 
صورت مي پذيرد و عواقبي اســت، كه به تبع اين مشــكل، دولتمردان را به چاره سازي و توسل به توجيهات الزم 
فرا مي خواند. مسأله كنترل جمعيت يا تنظيم خانواده كه در بسياري از كشورهاي جهان اجراء مي شود، يكي از 
مسائل اجتماعي دو قرن اخير است، خصوصاً پس از جنگ جهاني دوم به صورت جهاني مطرح شد، اصوالً مسأله 
تنظيم خانواده مسأله اي نيست كه مطلقاً قابل طرد يا قبول باشد؛ بلكه با توجه به شرايط جامعه و هدف هاي آن 

در زمينه هاي مختلف مي توان درباره اين موضوع فكر كرده و اظهار نظر نمود (صادقى، 1383).
برنامه هاى تنظيم خانواده در كشور ما بدين صورت است كه در استان هايى كه در سطح پايين ترى از توسعه 
اقتصادى-اجتماعى در سلسله مراتب توسعة كشورى قرار دارند از روش هاى پيشگيرى از حاملگى به ميزان كمترى 
اســتفاده مى كنند، مانند سيستان و بلوچستان و هرمزگان كه به ترتيب 42 و 55 درصد و در استان هاى توسعه 
يافته تر استفاده از روش هاى پيشگيرى از حاملگى در سطح بسيار باالتري قرار دارد، مانند تهران كه82 درصد است 
(حسينى، 1386: 176). بنابراين سياست هاى توسعه اى كه بستر اصلى رفتارهاى جمعيتى است در استان هاى 
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كشور بايد با اولويت بيشترى دنبال شود (عباسى شوازى و حسينى چاوشى، 1390: 13).
با توجه به اهميت مســأله جمعيت و بارورى و تنظيم خانواده هوشــمند كه اخيراً مطرح شــده است، انجام 
بررسى هايى در زمينة مقايسه روش هاى پيشگيرى از حاملگى در بين گروه هاى مختلف قومى و مذهبى در كشور 
الزم است. بنابراين اين مقاله به مقايسه تعيين كننده هاى استفاده از وسايل تنظيم خانواده در ميان زنان سنى و 
شيعه ساكن در مناطق روستايى روانسر و گيالنغرب مى پردازد. آنچه مورد سؤال بوده اين است، كه ميزان شناخت 
و استفاده زنان روستايى سنى و شيعه اين مناطق از وسايل تنظيم خانواده، نوع وسايل تنظيم خانواده مورد استفاده 

و تعيين كننده هاى استفاده از اين وسايل تنظيم خانواده در ميان آنان به چه صورتى است؟ 
 هدف كلى اين مقاله، مقايسة تعيين كننده هاى استفاده از وسايل تنظيم خانواده در بين زنان سنى و شيعه 
ســاكن در مناطق روستايى شهرستان هاى روانسر و گيالنغرب، و اهداف ديگر، بررسى ميزان شناخت و استفاده 
از وسايل تنظيم خانواده، و شناسايي تأثير متغيرهاى جمعيتى، اجتماعى و اقتصادى بر استفاده از وسايل تنظيم 

خانواده است.

مباني نظري و تجربى
چارچوب مفهومى مورد استفاده در اين مقاله، برگرفته از نظريات مربوط به بارورى است. نظرية اشاعه و نوآورى 
فرهنگى بيان مى كند كه كنترل بارورى در ارتباط مستقيم با نگرش افرادى است كه وسايل پيشگيرى از باردارى 
را شــناخته و استفاده مى كنند و همچنين خانواده و ابعاد آن را مى شناسند. بشرز1 از نظريه پردازان اين نظريه، 
معتقد است در بين ساكنان مناطق شهرى در مورد شناخت و استفاده از وسايل تنظيم خانواده و نيز نگرش در 
مورد تنظيم خانواده تفاوت وجود دارد. در اينگونه شهرها ابتدا در بين اعضاى طبقة متوسط نگرش مثبتى در مورد 
تنظيم خانواده و ســپس در مرحلة بعد در بين اعضاى طبقات پايين اجتماع ايجاد مى شود. وجود چنين فاصلة 
زمانى در شناخت و استفاده از وسايل تنظيم خانواده و انطباق رفتار بارورى با سياست هاى تنظيم خانواده در مورد 

مناطق روستايى نسبت به مناطق شهرى نيز به چشم مى خورد (فرزاد سير، 1371: 40). 
در رويكرد اشــاعه و نوآورى فرهنگى به نقش تحصيالت، يادگيري اجتماعي، رسانه هاي جمعي و برنامه هاي 
تنظيم خانواده دولتي در انتقال و اشــاعه ايده هاي جديد در ارتباط با ترجيحات بعد خانوار و اســتفاده از وسايل 
پيشگيري اهميت زيادي داده مي شود. بنابراين دسترسي به آموزش و عموميت برنامه هاي  تنظيم خانواده در يك 
جامعه، تأثير زيادي در اشاعه رفتارهاي جديد باروري خواهد داشت. آموزش و تحصيل به عنوان يكي از ابزارهاي 
اساســي اشــاعه ايده هاي جديد و تغيير نگرش ها مي تواند با  قرار دادن افراد در جريان ايده ها و اطالعات جديد 
منجر به تغيير نگرش ها و ارزش هاي افراد شود (كالدول، 1982). در اين نظريه به نگرش افراد به مسأله بارورى 
و تنظيم خانواده توجه شــده است، به اين صورت كه با گســترش ايده ها و ارزش هاى جديد از راههاى ارتباطى 
گوناگون (مانند رسانه هاى ارتباط جمعى) در سطح جامعه، تغيير در ايده ها و ارزش هاى موجود حاصل مى شود و 
مردم بر اساس ايده و نگرش جديد اقدام به فعاليت مى كنند. «فرض اساسى اين نظريه اين است كه كنترل بارورى 
در ارتباط مســتقيم با نگرش مردمى قرار دارد كه از وسايل پيشــگيرى از باردارى اطالع يافته و در تالش براى 

1. Beshers
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به كارگيرى اين وسايل هستند، كه اين امر منجر به تغيير نظام ارزشى جامعه نسبت به تنظيم خانواده مى شود» 
(بهيند1، 1988: 277).

جامعه شناســان و انسان شناسان و جغرافى دانان فرهنگى بخش زيادى از تغييرات فرهنگى كه در جوامع رخ 
مى دهد را نتيجة اشــاعه و نوآورى فرهنگى مى دانند، كه البته اين قبيل نوآورى ها ممكن اســت تكنولوژيكي 
(مثل تلفن همراه) و يا نگرشــى و رفتارى مثل (تنظيم خانواده و كاهش تعداد فرزندان) باشــد. كاهش بارورى 
در كشورهاى اروپايى با منشاء زبانى و قومى مشترك تا حدود زيادى در اثر اشاعه فرهنگى صورت گرفته است، 
بنابراين مى توان گفت كه كاهش بارورى و تنظيم خانواده حتى در غياب تغييرات ســاختاري اساسى و توسعه 
اقتصادى مى تواند به يك جامعه تحميل شود. اعتقاد اين نظريه بر آن است كه مردم عامالن اصلى تغيير در جوامع 
هســتند و اكثر تغييرات و نوآورى هاى فرهنگى در ميان اقشــار باال و مرفه جامعه صورت گرفته و وقتى رفتار و 

نگرش هاى اين افراد دچار تغيير شود، ديگر اقشار جامعه نيز از اينان پيروى مى كنند (ويكس2، 1999: 195).
فريدمن3 رابطة مســتقيمى بين ميزان استفاده از وسايل تنظيم خانواده و عوامل اقتصادى، اجتماعى در يك 
جامعه مى داند. به عقيدة وى عوامل مزبور عبارتند از ميزان ســواد زن و شــوهر، تيراژ روزنامه و استفاده خانوارها 
از آنها، تعداد وســايل مدرن نظير تلويزيون، راديو، يخچال و غيره نسبت به تعداد خانواده ها، وضع شغلى شوهر، 
عقيده زنان نسبت به ارزش خانواده، وضع مزارع در روستا و درآمد شوهر در سال است (متين، 1371: 45). رفتار 
بارورى كه همانند ديگر رفتارهاى اجتماعى تابع ويژگى هاى اقتصادى و فرهنگى يك جامعه است، در يك خانوار 
با ويژگى هاى اقتصادى و اجتماعى و طبقاتى آن خانوار، نسبتى وارونه دارد. هر اندازه پايگاه اقتصادى و اجتماعى 
طبقه اى باال باشد ميزان بارورى آن پايين مى رود و عكس آن هم وجود دارد و اين نشان دهندة اين وارونه بودن 
است. بررسى هاى جامعه شناختى نشان داده است كه نوسازى فيزيكى و آبادانى و بازسازى اقتصادى و اجتماعى 
و فرهنگى در جوامع متفاوت موجب تغيير در اندازه بارورى شده است، زيرا نوسازى محيط اقتصادى و اجتماعى 
و فرهنگى باعث دگرگونى در روش انديشــه، خانواده را كم توان و آينده نگرى فردى و گرايش به زندگى مادى 
(الگويى از زندگى كه در آن آسايش و شادكامى از برترى بسيارى برخوردار است) را نيرومند و پرتوان مى سازد. 
در جامعه هاى روســتايى و عشايرى گســترش اقتصادى و اجتماعى و بهداشتى تا چندين سال ميزان بارورى و 

فرزندزايى را باال مى برد و سپس به تدريج آن را پايين مى آورد (آشفته تهرانى، 1364: 293-294).
آرس دمونت4 فرانسوى از پيشگامان نظرية ارتقاء اجتماعى، معتقد است كه منزلت اجتماعى والدين با داشتن 
فرزندان كمتر يا بيشتر آنها ارتباط نزديكى دارد، اگر ارتقاء منزلت اجتماعى و ترقى در رده هاى مختلف اجتماعى 
با داشــتن فرزندان بيشتر امكان پذير باشد به مانند بسيارى از جوامع توسعه نيافته مبتنى بر كشاورزى، در اين 
صورت خانواده ها ترجيح مى دهند كه تعداد فرزندان بيشترى داشته باشند (بهيند، 1988: 276). در اين نظريه 
ميزان بارورى هر خانواده و جامعه مبتنى بر جايگاه و منزلت والدين يا ساكنين آن جامعه است. خانواده با توجه 
به پيشرفت و ترقى جامعه به عنوان يك عضو در آن، اگر بارورى را عامل پيشرفت و ترقى خانواده بداند آن را ادامه 
مى دهد و اگر فرزند آورى را مانع پيشــرفت و توســعه خانواده بداند آن را به وسيلة وسايل تنظيم خانواده كنترل 
1. Bhende
2. Weeks
3. Freedman
4. A. Domont
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مى كند (رشيدى، 1379: 4). براساس نظرية نوسازى كه از نظريه هاى اجتماعى- فرهنگى و بارورى است، نوسازى 
فيزيكى محيط و بازســازى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، ميزان بارورى را در جوامع مختلف تغيير مى دهد و 
باعث ايجاد روحيه آينده نگرى و گرايش به زندگى همراه با آســايش و شادكامى در اذهان مردم جامعه مى شود. 
اين نظريه دنبال اين است، كه پيشرفت و توسعة تكنولوژى بر زندگى مردم حتى در زمينه هاى عاطفى و ارزشى 
تأثير مى گذارد و تغييراتى در رابطه با كاهش بارورى ايجاد مى كند (رشيدى، 1379: 4). نوگرايى1، موجب كاهش 
آرزوى فرزند زياد داشتن است كه سرانجام از ميزان بارورى مى كاهد. هر اندازه زنان و مردان نوگراتر شوند احتمال 
كاهش آرمان و آرزوى آنان براى داشتن فرزندان بسيار بيشتر مى شود. به عبارت ديگر نوگرايى جاى بچه دار شدن 
يا بچه بسيار داشتن را مى گيرد. سه عامل نوسازى اقتصادى، پويايى فرهنگى و نوگرايى، از متغيرهاى كاهش ميزان 
بارورى و فرزندآورى مى باشند (آشفته تهرانى، 1364: 295). نظرية مدرنيزاسيون باعث گرديد كه به جاى توصيف 
صرف پديده هاى جمعيت شناختى، ديدگاه ها و نظريات عمدة جمعيتى به وجود آيد و در فرمول بندى و تدوين 

اولية اين نظريه بيان شده است كه توسعه، بهترين روش پيشگيرى مى باشد (تيتل باوم2، 1975).
در اين مقاله، از نظريات فوق براى تحليل و تبيين يافته ها استفاده مى شود. هدف اين مقاله آزمون اين نظريات 

نيست، چون اين نظريات مكمل يكديگرند. بنابراين در اين مقاله از تركيب اين نظريات استفاده شده است. 
ربانى و ديگران (1386) در مطالعه اى كه در شهر نجف آباد از 180 زن و 180 مرد متأهل انجام دادند، به اين 
نتايج رسيدند كه، 64/4 درصد از پاسخگويان از روش هاي مردانه و 36/6 درصد از روش هاي زنانه براي پيشگيري 
از بارداري اســتفاده كرده اند و در مجموع نقش مردان در تنظيم خانواده بيشــتر از زنان است. متغيرهاي ميزان 
نوگرايي، تحصيالت و استفاده از وسايل ارتباط جمعي تأثيري مستقيم و معنادار بر نقش مردان در تنظيم خانواده 
دارند و باعث افزايش مشاركت آنان مي شوند؛ اما متغيرهاي سن ازدواج و اختالف سني همسران تأثيري معكوس 
و معنادارى بر نقش مردان در تنظيم خانواده دارند، كه باعث كاهش مشاركت آنان مي شود. با استفاده از واريانس 
تركيب خطي متغيرهاي مستقل، نوگرايي، سن ازدواج، ميزان تحصيالت، اختالف سني و ميزان استفاده از وسايل 
ارتباط جمعي مي توان 28/5 درصد از واريانس نقش در تنظيم خانواده را توضيح داد. متغيرهاى ميزان نوگرايي و 

سن ازدواج، به ترتيب با 19 و 5 درصد، بيشترين سهم را براي تبيين نقش در تنظيم خانواده داشتند.
ميير و ديگران3 (1998) در مطالعه «سن نخستين تولد، باروري و وسايل پيشگيري از باردارى در تانزانيا» نشان 
دادند، درصد زنانى كه از وسايل پيشگيرى استفاده مى كنند بسيار پايين است. زنان مسلمان نسبت به كاتوليك ها 
بارورى پايين تر، زنان نواحى شهرى نسبت به زنان روستايى تولدهاى كمترى دارند. همچنين زنان كاتوليك كمتر 
از زنان مسلمان و زنان روستايى نيز كمتر از همتايان شهرى شان، از وسايل پيشگيرى استفاده كرده اند. اگر چه سن 
در نخستين تولد رابطة معني دارى با سن در نخستين آميزش، سن در نخستين ازدواج و سن فعلى هر زن نداشته 
ولى به مقدار زيادى با استفاده از وسايل پيشگيرى رابطه داشته است. نتايج نشان داد كه تنوع در سن نخستين 
آميزش، سن نخستين ازدواج، سن نخستين تولد و وسعت به كار بردن وسايل جلوگيرى از حاملگى به متغيرهاى 

مذهب، مكان سكونت و سن فعلى زن وابسته است.
1. Modernisme
2. Teiteilbaum
3. Meyer & others
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مدل تحقيق

منبع: تهيه شده به وسيلة نگارندگان

روش شناسى
روش تحقيق در اين مطالعه، پيمايشي و مقطعى، و جامعه آماري زنان متاهل 15 تا 49 ساله روستايى است. 

بر اساس نتايج سرشمارى سال 1385، تعداد زنان روستايى شهرستان گيالنغرب 5491 نفر و داراى مذهب 
شيعه، و در شهرستان روانسر تعداد زنان روستايى 3694 نفر و داراى مذهب سنى هستند (مركز بهداشت استان 

كرمانشاه، 1385). 
براى تعيين حجم نمونه از جدول لين با خطاى4 درصد استفاده و حجم نمونه 550  نفر شد. در مرحله بعدى 
به نسبت جمعيت زنان روستايى دو شهرستان، نمونه اى 330 نفر از زنان شيعه و 220 نفر از زنان سنى انتخاب 

شد (لين1، 1976: 446). 
در تحليل تبيينى و استنباطى از رگرسيون لجستيك استفاده شده است.

1. Lin

عوامل جمعيتى:
- سن ازدواج زنان

- طول مدت ازدواج
- تعداد فرزندان زنده بدنيا آمده

-تعداد فرزندان ايده ال هنگام ازدواج

استفاده از وسايل تنظيم خانواده

عوامل اجتماعى:
- تحصيالت زنان

- اهميت آينده خانواده و فرزندان
- استفاده از وسايل ارتباط جمعى
 - شناخت وسايل تنظيم خانواده

- استقالل زنان

عوامل اقتصادى:
- ميزان هزينه خانوار

- ميزان هزينه فرزندان
- شغل زنان
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جدول1، سطح سنجش و تعداد طبقات متغيرهاى مستقل و وابسته 

يافته ها
بر اســاس جدول شماره 2، ميانگين سن ازدواج زنان سنى و شيعه به ترتيب 19/25 و 20/89 سال، ميانگين 
تحصيالت زنان سنى 5/64 كالس و زنان شيعه 6/28 كالس، ميانگين تعداد فرزندان ايده ال هنگام ازدواج براى 

زنان سنى و شيعه به ترتيب 2/83 و 2/74 بچه است. 
ميانگين، حداقل و حداكثر تعداد كل فرزندان زنده به دنيا آمده (بارورى) براى زنان سنى به ترتيب 2/36، 0 و 
9 بچه و براى زنان شيعه به ترتيب برابر با 2/41، 0 و 10 بچه است كه نشان از همگرايى در بارورى هر دو گروه 

از زنان روستايى است.

طبقاتسطح سنجشمتغير

كمتر از 20 سال (گروه مرجع)، 30-21 سال، 40-31 سال،فاصله اى-ترتيبىسن ازدواج زنان 
 40 سال به باال

1 تا 5 سال (گروه مرجع)، 6 تا 10 سال، 11 تا 15 سال،فاصله اى-ترتيبىطول مدت ازدواج
 16 تا 20 سال، 20 سال به باال

بى سواد (گروه مرجع)، ابتدايى، راهنمايى، دبيرستان، عالىفاصله اى-اسمىتحصيالت زنان

تعداد فرزندان ايده ال
بدون بچه (گروه مرجع)، 2-1 بچه، 4-3 بچه، 5 بچه به باالفاصله اى-ترتيبى هنگام ازدواج

تعداد فرزندان
بدون بچه (گروه مرجع)، 2-1 بچه، 4-3 بچه، 5 بچه به باالفاصله اى-ترتيبى زنده به دنيا آمده

خانه دار (گروه مرجع)، شاغلاسمى شغل زنان

عدم استقالل (گروه مرجع)، استقالل متوسط، كامًال مستقلترتيبىاستقالل زنان

كم (گروه مرجع)، متوسط، زيادترتيبىشناخت وسايل تنظيم خانواده

اهميت آينده خانواده و 
زياد (گروه مرجع)، متوسط، كمترتيبىفرزندان

بدون بچه، كمتر از 50 هزار تومان، 51 تا 100 هزار تومان،فاصله اى-ترتيبىميزان هزينه فرزندان
 101 تا 150 هزار تومان، 150 هزار به باال

كمتر از 200 هزار تومان، 201 تا 300 هزار تومان،فاصله اى-ترتيبىميزان هزينه خانوار
 301 تا 400 هزار تومان، 400 هزار به باال

استفاده از وسايل
اصًال (گروه مرجع)، كم، متوسط، زيادفاصله اى-ترتيبى ارتباط جمعى

استفاده از وسايل
بله، خيراسمىتنظيم خانواده
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جدول2. توزيع ميانگين، حداقل و حداكثر متغيرها بر حسب مذهب

جدول3، توزيع درصدي ميزان شــناخت پاســخگويان از وســايل تنظيم خانواده بر حسب مذهب را نمايان 
مي ســازد. يافته ها نشان مي دهد كه شــناخت آى يو دى براى زنان سنى 94/1 درصد و زنان شيعه 96/4 درصد، 

دربارة شناخت نوروپالنت، درصد بيشترى از هر دو گروه اظهار به عدم شناخت اين وسيله كرده اند. 
در مورد شــناخت كاندوم، 96/8 درصد از زنان سنى و 99/1 درصد از زنان شيعه، براى شناخت عقيم كردن 
مرد (وازكتومى)، براى زنان روستايى سنى و شيعه به ترتيب با 65 درصد و 66/7 درصد، براى شناخت عقيم كردن 
زن (توبوكتومى)، زنان روستايى سنى و شيعه به ترتيب با 90/5 درصد و 100 درصد اذعان به شناخت اين وسيله 

نموده اند.
در مورد روش طبيعى (عزل يا نزديكى منقطع)، 65/5 درصد از زنان سنى و 38/8 درصد از زنان شيعه، براى 
وســايل جلوگيرى از حاملگى (ديافراگم، اسفنج و ژله)، زنان سنى و شيعه به ترتيب با 90 درصد و 93/3 درصد 
اظهار به شناخت كرده اند. دورة اطمينان (خودارى از آميزش)، زنان سنى با 37/7 درصد در مقابل زنان شيعه با 
33/9 درصد، قرص زمان شيردهى (الينسترونول)، زنان سنى با 99/1 درصد در مقابل زنان شيعه با 100 درصد 

بيان كرده اند كه اين وسيله را مى شناسند.
 قرص LD، هر دو گروه اظهار كرده اند كه اين وسيله را مى شناسند. در مورد شناخت قرص HD، زنان سنى 
با 76/4 درصد در مقابل زنان شــيعه با 86/1 درصد، قرص ترى فازيك، زنان سنى با 49/1 درصد در مقابل زنان 
شيعه با 57/3 درصد، دربارة شناخت آمپول، زنان سنى با 97/7 درصد در مقابل زنان شيعه با 96/1 درصد بيان 

به آگاهى از اين وسايل كرده اند.
 بنابراين مى توان گفت ميزان شناخت زنان شيعه از وسايل جلوگيرى از بارورى، بيشتر از زنان سنى است. 

حداكثرحداقلميانگينمذهبمتغير

سن ازدواج زنان
19/251230سنى
20/891739شيعه

طول مدت ازدواج
12/10134سنى
12/35134شيعه

تحصيالت زنان
5/64015سنى
6/28017شيعه

تعداد فرزندان ايده ال هنگام ازدواج
2/83010سنى
2/7419شيعه

تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده 
2/3609سنى
2/41010شيعه
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جدول3. توزيع درصدي ميزان شناخت پاسخگويان از وسايل تنظيم خانواده بر حسب مذهب 
               

جدول4. نمايانگر توزيع درصد نمرة كل پاســخگويان از مقياس شــناخت وســايل تنظيــم خانواده، ميزان 
تصميم گيرى در امور منزل و ميزان استفاده از رسانه هاى جمعى به تفكيك مذهب است. همانگونه كه يافته هاى 

      شناخت وسايل تنظيم 
خانواده و مذهب

نوع وسيله 

خيربلى

درصدفراوانيدرصدفراواني

آى يو دى
20794/1135/9سنى
31896/4123/6شيعه

نوروپالنت
9141/412958/6سنى
13841/819258/2شيعه

كاندوم
21396/873/2سنى
32799/130/9شيعه

عقيم كردن 
مرد

143657735سنى
22066/711033/3شيعه

عقيم كردن زن
19990/5219/5سنى
33010000شيعه

عزل 
(عقب كشى)

14465/57634/5سنى
12838/820261/2شيعه

ديافراگم، 
اسفنج، ژله

198902210سنى
30893/3226/7شيعه

دورة اطمينان 
(خودارى از 

آميزش)

8337/713762/3سنى
11233/921866/1شيعه

قرص زمان 
شيردهى 

(الينسترونول)

21899/120/9سنى
33010000شيعه

LD قرص
22010000سنى
33010000شيعه

HD قرص
16876/45223/6سنى
28486/14613/9شيعه

قرص ترى 
فازيك

10849/111250/9سنى
18957/314142/7شيعه

آمپول
21597/752/3سنى
31796/1133/9شيعه
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جدول نشــان مى دهد در مورد شناخت وســايل تنظيم خانواده، زنان سنى با 16/4 و زنان شيعه با 7 درصد، در 
پايين ترين حد طيف قرار گرفته اند كه نســبت زنان سنى بيشتر از دو برابر زنان شيعه است. بر طبق يافته هاي 
جدول4، زنان ســنى و شيعه كه شناخت متوسطي از وســايل تنظيم خانواده داشته اند به ترتيب 65/9 و 84/2 
درصد بوده اســت. درصد زنان سنى و شيعه كه شناخت بااليي نسبت به اين وسايل داشته اند به ترتيب 17/7 و 
8/8 درصد است كه مي توان گفت ميزان شناخت زنان از وسايل جلوگيرى از باردارى در ميان زنان شيعه باالتر 

از زنان سنى است. 
در مورد استفاده از رسانه هاي جمعي زنان سنى و شيعه به ترتيب با 5/9 و 6/1 درصد در پايين ترين حد طيف 
قرار گرفته اند. درصد پاسخگويانى كه در طبقة متوسط به باال جاي گرفته اند براى زنان سنى و شيعه به ترتيب 94/1 

درصد و 93/9 درصد، كه ميزان استفاده هر دو گروه زنان تقريباً به يك اندازه است. 
در مورد درصد نمرة پاسخگويان از مقياس تصميم گيرى در امور منزل درصد نمرة زنان سنى و شيعه كه در 
پايين ترين حد طيف قرار گرفته اند به ترتيب 6/4 و 9/7 درصد است. درصد زنان سنى و شيعه كه در طبقة متوسط 
به باال جاي گرفته اند به ترتيب 93/7 و 90/3 درصد اســت. در مجموع ميزان تصميم گيرى زنان در امور منزل در 

ميان زنان سنى بيشتر از زنان شيعه است. 

جدول4. توزيع درصدى نمرة پاسخگويان از مقياس متغيرهاى منتخب بر حسب مذهب

جدول  5، توزيع فراوانى و درصد استفاده پاسخگويان از وسايل تنظيم خانواده در زمان تحقيق بر حسب مذهب 
را نمايان مي سازد.

يافته ها نشان مي دهند زنان سنى و شيعه به ترتيب با 81/8 و 83/6 درصد اظهار كرده اند كه در حال حاضر از 
اين وســايل استفاده مى كنند و 18/2 درصد از زنان سنى و 16/4 درصد از زنان شيعه اظهار كرده اند كه از هيچ 

وسيله اى استفاده نمى كنند، كه درصد استفاده زنان شيعه بيشتر است.

مذهب
متغير مستقل

باالمتوسطپايين

ميزان شناخت 
وسايل

 تنظيم خانواده

16/465/917/7سنى

784/28/8شيعه

ميزان استفاده از 
رسانه ها جمعى

5/982/311/8سنى

6/18310/9شيعه

ميزان
تصميم گيرى در 

امور منزل

6/487/36/4سنى

9/7837/3شيعه
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جدول5. توزيع فراواني و درصد نمرة استفاده پاسخگويان از وسايل تنظيم خانواده در زمان تحقيق بر حسب مذهب

جدول 6، توزيع فراوانى و درصد ميزان اســتفاده پاسخگويان از نوع وسايل تنظيم خانواده در زمان تحقيق و 
گذشته بر حسب مذهب را نمايان مى سازد. يافته ها نشان مي دهد كه درصد زنان سنى و شيعه كه در زمان انجام 

تحقيق از هيچ روشى استفاده نكرده اند به ترتيب 18/2 و 16/4  است.
 در مورد استفاده از آى يو دى، براى زنان سنى 15/5 و زنان شيعه 3 درصد، كه درصد استفاده زنان سنى بيشتر 
بوده است. بيشترين وسيلة مورد استفاده براى زنان هر دو گروه در زمان تحقيق مربوط به قرص LD، كه براى 
زنان سنى و شيعه به ترتيب 36/4 و 37/9 درصد، كه درصد زنان شيعه مقدارى جزئى بيشتر است. كمترين وسيله 

مورد استفاده براى هر دو گروه از زنان مربوط به قرص ترى فازيك است. 
همچنين در اين جدول توزيع فراوانى و درصد ميزان استفاده پاسخگويان از نوع وسايل در گذشته آورده شده 
است. بيشترين وسايل مورد استفاده مربوط به قرص LD، قرص زمان شيردهى و كاندوم است. استفاده از قرص 
LD، براى زنان سنى و شيعه به ترتيب 89/5 و 93/6 درصد، قرص زمان شيردهى (الينسترول) براى زنان سنى 

88/2 و زنان شيعه 90/9 درصد، كه درصد زنان شيعه بيشتر است. 
درصد اســتفاده از كاندوم براى زنان سنى و شيعه به ترتيب 43/6 و 37/3 درصد، كه درصد زنان سنى بيشتر 
اســت. در مورد دورة اطمينان (خودارى از آميزش)، زنان سنى 1/4 در مقابل، زنان شيعه با 2/1 درصد اظهار به 
استفاده از اين وسيله كرده اند. استفاده از قرص ترى فازيك براى زنان سنى و شيعه به ترتيب 0/5 و 1/8 درصد و 

نوروپالنت براى زنان سنى 1/4 و زنان شيعه 0/6 درصد، كه براى زنان سنى بيشتر است.
 LD با توجه به يافته هاى جدول 6، مى توان گفت كه بيشترين درصد براى زنان سنى و شيعه مربوط به قرص 
و كمترين درصد براى زنان سنى مربوط به قرص ترى فازيك و براى زنان شيعه مربوط به قرص نوروپالنت است. 

مذهب
استفاده از وسايل تنظيم خانواده

شيعهسنى

بله
180276فراوانى
81/883/6درصد

خير
4054فراوانى
18/216/4درصد

جمع كل
220330فراوانى
100100درصد



31

فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

مقايسه تعيين كننده هاى استفاده از وسايل تنظيم خانواده در بين گروه هاى مذهبى

  جدول6. توزيع درصدي و ميانگين ميزان استفاده پاسخگويان از نوع وسايل تنظيم خانواده در زمان تحقيق و گذشته بر حسب 

 مذهب
نوع وسيله

استفاده از وسايل تنظيم 
استفاده از وسايل تنظيم خانواده در گذشتهخانواده در زمان تحقيق

درصدفراواني
خيربلى

ميانگين
درصدفراوانيدرصدفراواني

هيچ روشى
----------4018/2سنى
----------5416/4شيعه

آى يو دى
3415/56529/515570/50/30سنى
1034313287870/13شيعه

نوروپالنت
31/421798/60/01----سنى
20/632899/40/01----شيعه

كاندوم
156/89643/612456/40/44سنى
226/712337/320762/70/37شيعه

عقيم كردن زن
2310/52410/919689/10/11سنى
7021/26720/326379/70/20شيعه

روش طبيعى
10/53415/518684/50/15سنى
00298/830191/20/09شيعه

دورة اطمينان 
(خودارى از 

آميزش)

0031/421798/60/01سنى
20/672/132397/90/02شيعه

قرص زمان 

شيردهى

146/419488/22611/80/88سنى
226/730090/9309/10/91شيعه

LD قرص
8036/419789/52310/50/90سنى
12537/930993/6216/40/94شيعه

HD قرص
20/9115209950/05سنى
20/64914/828185/20/15شيعه

قرص ترى  

فازيك

10/510/521999/50سنى
0061/832498/20/02شيعه

آمپول
104/57232/714867/30/33سنى
2379930231770/30شيعه
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تبيين استنباطى
در تحليل تبيينى و استنباطى از رگرسيون لجستيك استفاده شده است. بنابراين به بررسى تأثير هر يك از 
متغيرهاى مستقل بر متغير وابسته (استفاده از وسايل تنظيم خانواده) مى پردازيم. متغيرهاى مستقلى كه تأثير 
آنها بر احتمال اســتفاده از وسايل تنظيم خانواده مورد بررســى قرار گرفته شامل: سن ازدواج زنان، طول مدت 
ازدواج، تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده، تعداد فرزندان ايده ال هنگام ازدواج، تحصيالت زنان، اهميت آينده خانواده 
و فرزندان، اســتقالل زنان، شناخت وسايل تنظيم خانواده، هزينة ماهيانه خانوار، هزينة ماهيانه فرزندان و شغل 
زنان بوده اند. در اين مقاله چون كار به صورت مقايسه اى است، زنان شيعه و سنى به صورت جداگانه مورد بررسى 

قرار گرفته اند. 
متغير طول مدت ازدواج در احتمال اســتفاده از وســايل جلوگيرى از بارورى تأثير معنادارى دارد. براى زنان 
شيعه، احتمال استفاده از وسايل تنظيم خانواده براى زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 11 تا 15 سال بوده، 1/52 
برابر طول مدت 1 تا 5 سال (گروه مرجع) است (1/525 =1-2/525). همچنين احتمال استفاده از وسايل تنظيم 
خانواده براي زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 16 ســال به باال بوده 3 برابر گروه مرجع اســت. براى زنان ســنى، 
احتمال اســتفاده از وسايل تنظيم خانواده براى زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 16 سال به باال بوده اند 1/8 برابر 

گروه مرجع است.
متغير تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده متغير ديگرى است كه تأثير آن بر احتماالت استفاده از وسايل تنظيم 
خانواده مورد بررسى قرار گرفته است. براى زنان شيعه كه 1 تا 2 بچه زنده به دنيا آورده اند 5/6 برابر، زنانى كه 3 
تا 4 بچه زنده به دنيا آورده اند 24/3 برابر و زنانى كه 5 بچه به باال زنده به دنيا آورده اند 33 برابر گروه مرجع (بدون 
بچه) هســتند. براى زنان ســنى اين تأثير براى زنانى كه 1 تا 2 بچه زنده آورده اند 25 برابر، زنانى كه 3 تا 4 بچه 
آورده اند نزديك 29 برابر و آنهايى كه 5 بچه به باال زنده به دنيا آورده اند 45/7برابر زنانى است كه بدون بچه (گروه 

مرجع) هستند.
براى زنان ســنى، تأثير متغير تحصيالت زن بر احتماالت استفاده از وسايل تنظيم خانواده مورد بررسى قرار 
گرفته اســت. احتمال استفاده از وسايل تنظيم خانواده براى زنانى كه داراى تحصيالت راهنمايى بوده اند، 0/66 
كمتر از گروه مرجع يعنى زنان بى سواد است. متغير ديگرى كه تأثير آن بر احتماالت استفاده از وسايل تنظيم 
خانواده براى زنان سنى مورد بررسى قرار گرفته هزينة ماهيانه فرزندان است. احتمال استفاده از اين وسايل براى 
زنانى كه هزينة فرزندان آنها باالى 100 هزار تومان بوده نزديك 2/36 برابر طبقه اى است كه هزينة فرزندان آنها 

كمتر از 100 هزار تومان (گروه مرجع) است. 

تحليل چند متغيره
در اين بخش تأثير همزمان متغيرهاى مستقل در پيش بينى احتمال استفاده از وسايل تنظيم خانواده مورد 
بررسى قرار گرفته است. براى اين منظور 4 مدل مختلف در نظر گرفته شده كه هر كدام از اين مدل ها به بررسى 
تغيير احتماالت استفاده از اين وسايل بر اساس متغيرهاى مورد نظر پرداخته اند. متغيرهاى مستقل مورد استفاده 
در اين تحقيق به ســه دسته كلى، متغيرهاى جمعيتى (سن ازدواج زن، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان زنده 
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به دنيــا آمده، تعداد فرزندان ايده ال هنگام ازدواج)، متغيرهاى اجتماعى (تحصيالت زن، اهميت آيندة خانواده و 
فرزندان، استقالل زنان، شناخت وسايل جلوگيرى از باردارى) و متغيرهاى اقتصادى (هزينة ماهيانة خانوار، هزينة 

ماهيانة فرزندان و شغل زن) تقسيم شده است.
در مدل اول با وارد كردن متغيرهاى جمعيتى، به برآورد احتمال استفاده از وسايل تنظيم خانواده در طبقات هر 
يك از متغيرهاى مستقل با در نظر گرفتن تأثير همزمان ديگر متغيرها پرداخته شده است. در اين مدل براى زنان 
شيعه، تنها زنانى كه 1 تا 2 بچه و 3 تا 4 بچة زنده به دنيا آورده اند تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده از وسايل 
تنظيم خانواده دارند. براى زنان سنى در اين مدل، زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 6 تا 10 سال بوده و زنانى كه 

1 تا 2 بچة زنده به دنيا آورده اند تأثير معنادارى در پيش بينى احتمال استفاده از وسايل تنظيم خانواده دارند.
در مدل دوم، متغيرهاى اجتماعى به متغيرهاى جمعيتى افزوده شده است. براى زنان شيعه، با ورود متغيرهاى 
اجتماعى، متغير جمعيتى تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده همچنان تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده از وسايل 
تنظيم خانواده دارد كه در طبقات زنانى كه 1 تا 2 بچه و زنانى كه 3 تا 4 بچة زنده به دنيا آورده اند كامًال مشهود 
است. در رابطه با متغير استقالل زنان براى زنان شيعه، زنانى كه داراى استقالل متوسطى بوده اند تأثير معنادارى 
در پيش بينى استفاده از اين وسايل داشته اند. براى زنان سنى در اين مدل، متغيرهاى اجتماعى، متغير جمعيتى 
طول مدت ازدواج را تحت الشعاع قرار داده اند و موجب كاهش و از بين بردن تأثير معنادارى آن شده اند. اما در 
متغير تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده، زنانى كه 1 تا 2 بچه دارند و در متغير استقالل زنان، زنانى كه كامًال مستقل 

هستند تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده از وسايل تنظيم خانواده دارند. 
مدل سوم، با ورود متغيرهاى اقتصادى همزمان با متغيرهاى اجتماعى و جمعيتى اجراء شده است. در اين مدل 
براى زنان شيعه، متغير تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده بخصوص براى زنانى كه 1 تا 2 بچه و 3 تا 4 بچة زنده به دنيا 
آورده اند و همچنين زنانى كه استقالل متوسطى در ادارة امور خانه را دارند تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده 
از وسايل تنظيم خانواده داشته اند. براى زنان سنى در اين مدل زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 6 تا 10 سال بوده 
و همچنين زنانى كه 1 تا 2 بچه زنده به دنيا آورده اند تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده از اين وسايل داشته اند.

در مدل چهارم، تنها براى متغيرهايى كه در مدل تك متغيره تأثير آنها معنادار بوده اجرا شده است. براى زنان 
شيعه، متغيرهاى طول مدت ازدواج و تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده اجرا شده است. زنانى كه 1 تا 2 بچه و 3 
تا 4 بچه داشته اند، تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده از وسايل تنظيم خانواده داشته اند. اما براى زنان سنى، 
متغيرهاى طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده، تحصيالت زنان و هزينة ماهيانة فرزندان اجرا شده 
اســت. زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 6 تا 10 ســال، زنانى كه 1 تا 2 و 3 تا 4 بچة زنده به دنيا آورده داشته اند، 

تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده از وسايل تنظيم خانواده داشته اند. 
همچنانكه جدول 7 نشان مى دهد براى زنان شيعه و سنى مورد تحقيق در اين مقاله متغيرهايي مانند سن 
ازدواج زن، تعداد فرزندان ايده ال هنگام ازدواج، استفاده از وسايل ارتباط جمعى، اهميت آيندة خانواده و فرزندان، 
هزينة ماهيانة خانوار، شناخت وسايل تنظيم خانواده و شغل زن هيچ گونه تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده 

از وسايل تنظيم خانواده نداشته اند. 
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جدول7. پيش بينى احتمال استفاده از وسايل تنظيم خانواده زنان شيعه و سنى با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك

تعيين كننده ها

مدل4مدل 3مدل 2مدل 1تحليل تك متغيره

سنىشيعهسنىشيعهسنىشيعهسنىشيعهسنىشيعه

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

Exp

(B)
Sig

زن
اج 

زدو
ن ا

س

14-10سال(گروه مرجع)

190/000ns0/539ns1/193ns0/000ns7/738ns0/000ns8/064ns0/000ns-15سال

240/000ns0/622ns0/434ns0/000ns0/323ns0/000ns0/331ns0/000ns-20 سال

290/000ns0/567ns0/877ns0/000ns0/705ns0/000ns0/733ns0/000ns-25 سال

300/000ns2/154ns0/739ns0/000ns0/645ns0/000ns0/674ns0/000ns سال به باال

واج
 ازد

دت
ل م

طو

1تا5 سال(گروه مرجع)

**61/419ns1/674ns2/044ns7/866**0/920ns8/559ns1/092ns11/363**2/379ns9/450 تا 10 سال

2/511ns1/191ns2/121ns0/682ns3/843ns0/736ns4/463ns1/283ns2/372ns**112/525 تا 15 سال

1/451ns1/976ns0/768ns3/703ns0/768ns4/151ns1/552ns2/049ns**2/801*164/007سال به باال

مده
يا آ

ه دن
ده ب

ن زن
زندا

 فر
داد

بدون بچه(گروه مرجع)تع

*0/002*0/014*0/001*0/011*0/001*0/013*0/001*0/018*25/897*26/598-1 بچه

**0/109ns0/138**0/094ns0/146*0/084ns0/124**0/098**0/157*30/000*425/269-3 بچه

0/817ns0/356ns0/884ns0/395ns0/832ns0/419ns0/665ns0/390ns*46/667*533/923 بچه به باال

واج
 ازد

گام
 هن

 ال
يده

ن ا
زندا

 فر
داد

بدون بچه(گروه مرجع)تع

21/182ns7/315ns16/042ns16/609ns-1 بچه

41/750ns1/054ns1/007ns5/478ns0/934ns9/556ns0/908ns9/349ns-3 بچه

54/180ns4/000ns1/286ns1/862ns9/342ns4/703ns9/440ns5/076ns بچه به باال

 زن
الت

صي
تح

بى سواد(گروه مرجع)

0/712ns0/964ns0/092ns2/982ns0/137ns3/027ns1/763nsابتدايى

0/720ns0/343**0/174ns3/001ns0/264ns2/787ns0/684nsراهنمايى

0/633ns0/450ns0/298ns9/152ns0/438ns7/207ns1/851nsدبيرستان

1/808ns0/000ns0/288ns3/281ns0/398ns2/836ns0/000nsعالى

ده 
انوا

ة خ
يند

ت آ
همي

ا
دان

رزن
و ف

زياد(گروه مرجع)

0/585ns0/665ns0/000ns0/000ns0/000ns0/000nsمتوسط

3/148ns3/580ns0/000ns0/000ns0/000ns0/000nsكم
نان

ل ز
قال

است
عدم استقالل(گروه مرجع)

0/254ns1/000ns6/344**3/031ns6/707**2/782nsاستقالل متوسط

0/271ns0/643ns1/476ns5/105**1/492ns4/264nsكامال مستقل

عى
جم

ط 
رتبا

ل ا
ساي

از و
ده 

تفا
اصًال(گروه مرجع)اس

14/000ns0/000ns0/092ns1/865ns0/058ns2/320nsكم

4/511ns0/000ns2/986ns0/452ns3/029ns0/540nsمتوسط

6/000ns0/000ns0/708ns3/628ns0/693ns3/750nsزياد

يم 
نظ

ل ت
ساي

ت و
ناخ

ش
واده

خان

كم(گروه مرجع)

0/158ns0/757ns0/179ns0/647ns0/159ns0/691nsمتوسط

0/332ns0/970ns0/505ns1/144ns0/480ns8/117nsزياد

وار
 خان

يانة
ماه

نة 
هزي

كمتر از 200هزار تومان(گروه مرجع)

2011/031ns1/526ns0/000ns0/000nsتا300هزار تومان

3011/033ns4/778ns0/000ns0/000nsتا400هزار تومان

4003/231ns0/000nsهزار به باال

نة 
هيا

ة ما
زين

ه
دان

فرزن

كمتر از 100هزار تومان 
(گروه مرجع)

0/893ns3/360*1/416ns0/645ns0/341باالى100هزار تومان

 زن
غل

خانه دار(گروه مرجع)ش

1/843ns1/118ns1/248ns0/953nsشاغل

*2/849ns8/862ns3/115ns7/629ns9/914ns24/04*37/24*28/86ثابت

*معنادار در سطح 0/01                                     ** معنادار در سطح ns                                          0/05 عدم رابطه معنادارى
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نتيجه گيرى
تنظيم خانواده و اســتفاده از وســايل تنظيم خانواده مى تواند تأثير مستقيمى بر تعداد زاد و ولد و همچنين 
سالمت خانواده داشته باشد. وضع زاد و ولد و سالمت خانواده كه نتيجة نهايى تنظيم خانواده بوده، تحت تأثير 
عوامل اقتصادى-اجتماعى و غيره است (متين، 1371: 42). در رابطه با شناخت وسايل تنظيم خانواده زنان سنى 
و شيعه به ترتيب با 16/4 و 7 درصد، شناخت پايين و بقيه شناخت متوسط به بااليى از اين وسايل داشته اند. در 
مورد اســتفاده از اين وسايل، 82/9 درصد كل پاسخگويان اظهار كرده اند كه در حال حاضر استفاده مى كنند و 
17/1 درصد اعالم كرده اند كه از هيچ وسيله اى استفاده نمى كنند كه ميزان استفاده براى زنان روستايى سنى و 
شــيعه به ترتيب 81/8 و 83/6 درصد، كه درصد استفاده زنان شيعه بيشتر است. در نتيجه مي توان گفت كه در 

مجموع ميزان استفاده از اين وسايل در ميان زنان شيعه بيشتر از زنان سنى است.
يافته ها نشان دهندة گرايش هر دو گروه به استفاده باال از وسايل تنظيم خانواده و شناخت باالى آنان نسبت 
به بعضى از اين وسايل كه درجة اطمينان بااليى دارند است. هر چه ميزان استفاده زنان از وسايل ارتباط جمعى 
بيشتر باشد، ميزان شناخت و استفادة آنان از وسايل تنظيم خانواده بيشتر است. وسايل ارتباط جمعى در دنياى 
كنونى در شكل دهى افكار عمومى در زمينه هاى مختلف ابزارى اساسى به شمار مى آيند و نقش اساسى در آگاه 

نمودن خانواده ها (زن و مرد) در شناخت وسايل تنظيم خانواده و استفاده از اين وسايل را دارند.
براى پيش بينى احتمال اســتفاده از وســايل تنظيم خانواده در ميان زنان شــيعه و سنى با استفاده از مدل 
رگرســيون لجستيك، ابتدا به تحليل تك متغيره پرداخته شد و بعد در بخش تحليل چند متغيره، در 4 مدل، 
متغيرهاى جمعيتى (سن ازدواج زنان، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده، تعداد فرزندان ايده ال 
هنگام ازدواج)، متغيرهاى اجتماعى (تحصيالت زنان، اهميت آيندة خانواده و فرزندان، استقالل زنان، استفاده از 
وسايل ارتباط جمعى و شناخت وسايل تنظيم خانواده) و متغيرهاى اقتصادى (هزينة ماهيانة خانوار، هزينة ماهيانة 

فرزندان و شغل زنان) مورد بررسى قرار گرفت.
براى زنان شيعه متغيرهايى كه در مدل تك متغيره معنادار بودند شامل: طول مدت ازدواج و تعداد فرزندان 
زنده به دنيا آمده، مدل4 اجرا شده است. زنانى كه 1 تا 2 بچه و 3 تا 4  بچه داشته اند، تأثير معنادارى در پيش بينى 
اســتفاده از وسايل تنظيم خانواده داشته اند. در همين مدل براى زنان سنى متغيرهاى طول مدت ازدواج، تعداد 
فرزندان زنده به دنيا آمده، تحصيالت زن و هزينة ماهيانة فرزندان كه در مدل تك متغيره معنادار بوده اند اجراء 
شده است. زنانى كه طول مدت ازدواج آنها 6 تا 10 سال، زنانى كه 1 تا 2 و 3 تا 4 بچة زنده به دنيا آمده داشته اند، 

تأثير معنادارى در پيش بينى استفاده از وسايل تنظيم خانواده داشته اند.
در مورد تأثير معنادارى متغيرها در پيش بينى استفاده از وسايل تنظيم خانواده، براى زنان شيعه متغيرهاى 
جمعيتى و اجتماعى بيشترين تأثير معنادارى و براى زنان سنى متغيرهاى جمعيتى بيشترين تأثير معنادارى در 

پيش بينى استفاده از اين وسايل را داشته اند.
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