PREZENTAREA STUDIULUI SOCIOLOGIC „COMPORTAMENTUL REPRODUCTIV AL FEMEILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA”
La finele anului 2015 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat
din Moldova în colaborare cu Catedra Demografie și Geodemografie a Universității
Carol din Praga au realizat un studiu sociologic având ca scop analiza comportamentului
reproductiv al femeilor din Republica Moldova din perspectiva determinării factorilor ce-l
influențează, în vederea elaborării unor propuneri pentru politicile familiale. Studiul a
constituit una din activitățile Proiectului „Suport complex pentru dezvoltarea statisticii
populației și demografiei în Moldova” finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare.
Eșantionul studiului a cuprins 609 femei născute în anii 1988-1992 din 73 de localitățile,
aflate în componența a 27 raioaneși 2 municipii (Chișinău și Bălți) ale Republicii
Moldova.

Metoda de cercetare aplicată a fost ancheta sociologică pe bază de chestionar, interviurile fiind desfășurat față în față la domiciliul
respondentelor.

Chestionarul a fost structurat în 8 blocuri de întrebări (date de identificare; date
generale despre respondent; situația familială; activitatea de muncă, venituriși
cheltuieli ale gospodăriei; condițiile de trai; planificarea familiei, sănătatea
reproductivă; percepția protecției copilului, influența copilului asupra rela țiilor
familiale; politica familială a statului), prin care s-au urmărit unșir de
obiective:
• determinarea rela
ției dintre orientar ea valoricăși comportamentul
reproductiv al femeilor;
• analiza atitudinilor femeilor față de funcționalitatea și organizarea vieții
de familie;
• studierea modului de distribuire a sarcinilor familiale, în special, cele de
îngrijire și educare a copiilor;
• determinarea ratei de fertilitate a femeilor conform categoriilor: vârstă,

•
•
•
•
•
•

stare civilă, mediu de reședință etc.
identificarea raportului dintre comportamentul reproductiv real, dorit și ideal;
stabilirea factorilor determinanți ai nașterilor ulterioare;
relevarea schimbărilor survenite în familie datorate apariției unui copil din
perspectiva influenței asupra comportamentului reproductiv ulterior;
evidențierea relației dintre activitatea profesională și comportamentul
reproductiv;
stabilirea tipului de facilități și servicii de care au beneficiat femeile în
creșterea și educarea copiilor;
evaluarea condițiilor de trai a familiilor cu poten
țial reproductiv din
perspectiva influenței asupra nașterilor ulterioare;

• stabilirea atitudinilor femeilor față de politica statului în
domeniul protecției familiei și a acțiunilor ulterioare.
La 20 mai 2016 în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială
a avut loc o Masă rotundă, la care au fost prezentate o parte din
rezultatele studiului. Cu un mesaj de salut, privind importan
ța
desfășurării cercetărilor științifice
în realizarea cu succes a
strategiilor, politicilor statului în cele mai diverse domenii, a venit
domnul F.Paladi, prorector pentru știință a l USM. La eveniment și în
discuții au luat parte reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova,
ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Fondului ONU
pentru Populație (UNFPA), Centrului de Cercetări Demografice,
Biroului Național de Statistică, Universită ții de Stat de Medicină și
Farmacie, Academiei de Studii Economice a Moldovei, Universității
de Stat din Moldova.
În luările de cuvânt a fost apreciată înalt munca depusă de colectivul
facultății în efectuarea studiului, fiind eviden
țiate multiple elemente
noi ale rezultatelor obținute, importanța acestora în procesul de
perfectare a politicilor familiale pentru a se face resim
țit efectul lor
simultan atât asupra bunăstării, șicâtasupra comportamentului
reproductiv. A avea copii, rămâne o normă în societatea
moldovenească, însă devine o problemă faptul că cuplurile tinere se
limitează la a avea un singur copil. Cuplul conjugal este interesat tot
mai mult de satisfacerea propriilor interese, de asigurarea confortului
material și emoțional și mai puțin de funcțiile atribuite de societate, în
special de cea reproductivă. După cumționează
men
mai mulți
cercetători, suntem martorii unei mișcări generale de individualizare
și accedere la autonomie – „un proces lent, care pornind din
țările
democratice și bogate, tinde să se extind ă spre cele mai țipu n
democratice și sărace” (M.Segalen). Incertitudinea socioeconomică
rămâne a fi în continuare unul din principalele motive ale scăderii ratei fertilității în Republica Moldova. Participanții la discuție au propus, ca

cercetarea să fie continuată pentru alte cohorte de femei, să se atragă aten
ția în
cercetările ulterioare la problemele cețin de sănătatea reproducerii , rezultatele
cercetării să fie prezentate la una din ședințele Comisiei naționale pentru
populație și dezvoltare etc.
În concluzia finală s-a menționat că politicile familiale ar putea avea la etapa
actuală un efect pozitiv asupra fertilității din Republica Moldova, în cazul în care
se va obține o stabilitate socioeconomică și politică, o creștere a nivelului de trai
și calității vieții oamenilor, prin care se va reuși să se diminueze diverse
probleme apărute odată cușterea
na copiilor ce țin în special de factorii
economici/materiali, sociali și culturali, de cei ai sănătății și educației. Totodată,
s-a subliniat că politica familială modernă recunoaște autonomia individului și se
limitează la a facilita realizarea dorinței existente de a avea copii.

