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موضوع اين تحقيق بررسي تاثير ارزش فرزندان بر گرايش مادران بـه داشـتن فرزنـد ديگـر     

: هـدافي از جملـه  است و در اين زمينه در پي رسيدن بـه ا ) شهر تهران 19و  1مقايسه مناطق (

شناخت تاثير ارزش فرزندان برگرايش به داشتن فرزند ديگر، مقايسه رفتـار بـاروري و تمـايالت    

ي اجتماعي، نظريـه  شناسيي روانتحقيق نظريه نظري ايناساس چارچوب  .باروري زنان است

مـادران  نفر از  360اين تحقيق بر اساس پيمايش بر روي . باين و آيزين استعمل معقول فيشن

آمـوزان  سنجي بـراي دانـش  سنجي و شنواييهاي سنجش سالمت بيناييكننده به پايگاهمراجعه

نتايج به دست آمـده از  . اندبدو ورود به مدرسه، انجام و در مدت مذكور پوشش كامل داده شده

و تعـداد فرزنـدان قصدشـده بـين دو منطقـه،       دهد كه بين تعداد فرزنداناين مطالعه نشان مي

نتايج تحقيق حسيني و عباسـي   .گيري وجود ندارد و درصد اختالفشان ناچيز استاوت چشمتف

هـا و هنجارهـاي بـاروري پـايين و نيـز      ي ارزشي اشـاعه نيز نشان دهنـده  88شوازي در سال 

درصـد از زنـان ايـن تحقيـق يـك       35,8. هاي مختلف اجتماعي استهمگرايي باروري در گروه

درصـد از زنـان دو   49. فرزندي دارنـد درصد قصد تك14,4 اين زنان تنهافرزند دارند كه از بين 

درصد گرايش به داشتن فرزنـد ديگـر دارنـد، مـابقي قصـد      10فرزند دارند كه از بين آنها حدود 

 8حدود  درصد از زنان سه فرزند دارند كه از  بين آنها14. باشنددارند همان دو فرزند را داشته 

فرزنـدان بـا گـرايش بـه      بـين متغيـر ارزش   .د چهارم را به دنيا آورنددرصدشان قصد دارند فرزن

اجتمـاعي   -پايگـاه اقتصـادي   هـاي اما بين متغير. داشتن فرزند ديگر رابطه معناداري وجود دارد

  .رابطه معناداري وجود ندارد و سن زنان در هنگام تولد اولين زايمان خانواده

  

  19منطقه ،1ريزي، منطقه صد، برنامهتمايل، ق ارزش فرزندان، :واژگان كليدي
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 مقدمه

دركشورهاي توسعه يافته تغييرات جـاري   .خانواده اين روزها به شدت مورد توجه و مطالعه است

برخـي جهـت ارائـه ي     صحبت مـي كننـد و   »زوال خانواده«خانواده به حدي است كه برخي از 

دركشورهاي در حال  .مي برند كاررا به » گذارجمعيتي دوم«اصطالح  چارچوبي براي مطالعه آن،

خـانواده دچـارتغييرات شـده     دراثر تعامل عوامل و شرايط دروني با تاثيرات بيرونـي،  توسعه نيز،

دركشور ما نيـز ايـن روزهـا ضـرورت توجـه بـه       . مي رود تا به طور اساسي دگرگون شود است و

خـانواده بـه    ).38:1385 سـرايي، (مطالعه ي آن به طورفزاينده اي احساس مي شـود   خانواده و

خـانواده بـه عنـوان     .عنوان يك نهاد اجتماعي سابقه اي به  اندازه زيست بشر بر روي زمين دارد

كاركرد هاي خانواده نيز تقريبا در جوامع  .يك نهاد جهاني در جوامع مختلف وجود داشته و دارد

گـي دگرگـوني هـاي    فرهن اقتصادي و اجتماعي،لف ليكن تغييرات مخت مختلف مشابه مي باشد،

 ،بيش ترين تغييراتي كه در خانواده پديـدار گرديـده اسـت    .مختلفي در آن به وجود آورده است

جرياني كه بـه   ش صنعت و انقالب صنعتي،ييعني از زمان پيدا مربوط به دو قرن اخير مي باشد،

 ي،شـيخ ( .ييرات بـي سـابقه ايـي در روابـط درون خـانواده بـه وجـود آمـده اسـت         غدنبال آن ت

 تغييـرات آن،  خانواده به عنوان يكي از اجزاي جامعه بايد در متن جامعه مالحظـه و  ).69:1380

در پـي   ازيك منظـر،  تحوالت بزرگ درجامعه نيز، .همراه يا در پي تغييرات جامعه مالحظه شود

  ).38:1385سرايي،(تكنولوژي پيش آمده است  تحوالت بزرگ در

ساختارهاي سنتي خانواده تحت تاثير تغييرات اجتماعي  چنين فرض شده است كه وقتي غالباً

مجموعه جديدي از  واقتصادي در جهت جايگزيني با ساختارهاي خانواده مدرن حركت مي كند،

به عبارت  .ارزش هاي تازه در رابطه با باروري نيز جايگزين ارزش هاي قبلي مي شود اخالقيات و

رفتارهاي باروري  ايده آل هاي جديد، از ارزش ها و دقيق تر خانواده مدرن با توليد مجموعه اي

 اگرچه ميزان هاي باروري نمود عيني و .دهد زوج ها را در جهت باروري پايين تر تغيير مي

زوجين و  حاصل جمع تصميم تك تك زنان، اما اين نمود، آشكار باروري در سطح اجتماع است،

اين  .گيرد در سطح خرد صورت مي ي وخانواده ها است و مقوله فرزندآوري در حوزه خصوص

ميزان هاي  گيرند و زوجين و خانواده هستند كه در مورد آينده ي باروري خود تصميم مي

  .باروري حاصل جمع تصميمات فردي آنهاست

خانواده و اين روزها به زوجين و به  به تعبير ديگر حق فرزند آوري در سراسر تاريخ به فاميل و

 در براساس تعداد مطلوب فرزندان و زوجين به خصوص زنان، .ه استخصوص زنان واگذار شد

 محدوديت هايي كه در مسير تحقق اهداف فرزندآوري شان تجربه مي كنند، چارچوب فشارها و
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چند بچه داشته باشند و چه زماني آنها را به دنيا  تصميم مي گيرند بچه دار بشوند يا نشوند،

  ).9:1394،سرايي(. بياورند

  ئلهطرح مس

چند  آسيايي در پيش رفته غربي و بسياري از كشورهاي پيش رفته صنعتي و سطح باروري در

جمعيت آنها به طور  ساختار باقي مانده است و) زيرسطح جايگزين( سطح پايين در دهه ي اخير

جمعيت ايران نيز، اگرچه تاكنون مانند كشورهاي  .حال سالخورده شدن مي باشد فزاينده در

اما كمابيش مانند  طور جدي درگير پديده سالخوردگي جمعيت نشده است،صنعتي به 

كاهش ميزان  ).88:1391عرفاني،( حال تجربه باروري سطح پايين است كشورهاي پيشرفته در

اين  نشانگر 2ميزان باروري كمتر از  .همراه است باروري با تمايل به داشتن خانواده كوچكتر

ايران ميزان  در .به داشتن تنها يك فرزند بسنده مي كنند است كه حداقل تعدادي از زوج ها

به سطح باروري  ،1367سال در 5/5از سطح  شروع به كاهش كرد و 1364باروري كل از سال 

 .كاهش يافت )9/1(سطح جانشيني  به زير 1385سال  در رسيد و1379 سال در )1/2(جانشيني

استان  بيشتر رسيد و1/2ناطق روستايي به م در و7/1در شهرها به  اين ميزان، ،1385سال  در

 تهران و سمنان، چهاراستان گيالن، .تجربه كردند سطح جانشيني را باروري زير هاي ايران،

آبادي خلج( ، باروري زير سطح جانشيني را تجربه كردند1384- 1385اصفهان در طي سالهاي 

 ان باروري كل براي زنان شهربه طوري كه طبق تحقيقات انجام شده ميز). 119:1391فراهاني، 

و ) 96:1391عرفاني به نقل از مشفق،(فرزند براي هر زن رسيده است 1,4به  89سال  تهران در

 1فرزند به ازاي هر زن رسيده است 3/1به  در شهر تهران ميزان باروري كل 90در سال 

  ).96:1391عرفاني،(

فرهنگي نقطه ثقل  -تغييرات اجتماعيدرتعيين  نتيجه آنكه شهر تهران به عنوان پايتخت كشور،

ممكن است تغييرات به وجود آمده در پايتخت به  براساس اصل همگرايي با مركز، ملي است و

پديده تك فرزندي  پايين و باروري كمتر از جانشيني و نقاط كشورتسري يافته و زودي به ساير

                                                 
-هاي جمعيتي در كنـارروش ها و برآوردي شاخصدر محاسبه.كنندهاي غيرمستقيم باروري را كمتر از واقع برآورد ميروش :تذكر

هاي مستقيم فرض بر آن است كه هرگونه اطالع و آماري كه براي در روش. اندهاي غير مستقيم نيز شكل گرفتههاي مستقيم، روش

شناسـان  در عـالم واقـع جمعيـت   .يار است و محدوديت و نقصي در آمار و ارقام اوليه وجود نداردسازي الزم باشد، در اختشاخص

  .اندآل قرار نداشتههمواره در اين شرايط مطلوب و ايده
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دت با برخي از نتايج منفي توام از نظر دموگرافيك مي تواند در بلندم به رژيم ملي تبديل شود و

  ).96:1391مشفق،(. شود

شهر و جنوب شهر اين مقاله به دنبال مشخص كردن وضعيت ارزش فرزندان در بين زنان شمال

هچنين درصدد پاسخگويي  .تهران و ميزان اثرگذاري آن بر گرايش به داشتن فرزند ديگر است

تعداد فرزندان قصد  و از لحاظ تعداد فرزندانبه اين سوال است كه آيا بين زنان طبقات مختلف 

  .شده تفاوتي وجود دارد يا خير

ادبيات نظري - 3  

  شناسي اجتماعيي رواننظريه -1- 3

  ...كنم در صورتي كه قصد داشته باشم، قصد دارم در صورتي كه عمل مي: نظرية عمل معقول

ند كه معموالً به شيوة منسجم گير، انسان را يك موجود منطقي در نظر مي2آيزنو  1باين فيشن

وقتي رفتار . نظرية عمل معقول: كند و نامگذاري نظرية آنها نيز از اينجاستو مؤثر عمل مي

 .ايم، نه اين كه غيرمنطقي استرسد، تنها به اين علت است كه آن را نفهميدهمبهم به نظر مي

، قصد عمل كردن است، شود، آنچه بين نگرش و رفتار ديده مييزنو آ باين به نظر فيشن

به عقيدة آنها، اگر شخصي واقعاً قصد داشته باشد كه در يك موقعيت . ايممفهومي كه قبالً ديده

معين يا در مقابل يك موضوع معين، به شيوة خاصي عمل كند، رفتار او آن را نشان خواهد داد 

. جسمي امكان پذير نباشد ، مگر اينكه از نظر ابزاري يا)از كوزه همان برون تراود كه در اوست(

دو سال بعد، . گيرنددار شدن در دو سال آينده را اندازه مياين دو پژوهشگر، قصد زنان براي بچه

مفهوم . آورندبه دست مي6/0داردار شدن، همبستگي معنيدار شدن و اقدام به بچهبين قصد بچه

. اند به آن عمل كنندسعي كردهجمله اين است، زناني كه قصد باردار شدن داشتند، در مجموع، 

شود، مثل، قطع رابطه با همسر، فقدان امكانات مسلماً عوامل غيرقابل كنترل نيز وارد عمل مي

بيني تواند معيار خوبي براي پيشبا وجود همة اين عوامل، قصد عمل كردن مي. مادي يا زيستي

از يك طرف : گويدعقول ميكند؟ الگوي عمل ماما چه چيزي قصد را تعيين مي. رفتار باشد

  .نگرش و از طرف ديگر، هنجارهاي ذهني

                                                 
1-Fishbein,M 

2-Aizen,I 
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باورهاي مربوط به پيامدهاي : شود، نگرش از دو عامل ناشي ميآيزنو باين طبق نظرية فيشن 

  .شوديك رفتار معين، و ارزشي كه به پيامدها داده مي

مسلماً تحت تأثير قصد عمل كردن فرد . كنداز طرف ديگر، فرد هرگز با چشم بسته عمل نمي

گذاري به اين فشارها نيز قصد او گيرد، همچنين، فشار اطرافيان و ميزان ارزشنگرش او قرار مي

هنجارهاي «اينها عوامل تشكيل دهندة الگويي هستند كه اصطالحاً : دهندرا تحت تأثير قرار مي

د را، بر اساس ادراكي هنجارها از اين نظر ذهني است كه فرد، رفتار خو. شودناميده مي» ذهني

سازي آب را در جهت انتظارهاي بدين ترتيب، اگر درس سالم. كندريزي ميكه از آنها دارد، پايه

خود بدانم، اما، از طرف اطرافيان تشويق نشوم، احتمال تبديل نگرش من به رفتار كاهش خواهد 

شركت كنند، اما والدينم  هاي آمادگي براي كنكوربه عنوان مثال، اگر دوستانم در كالس. يافت

  .ام، فشار آنها روي قصد من اثر خواهد گذاشتمعتقد باشند كه من براي اين كار ساخته نشده

طبق اين نظريه، براي آنكه نگرش به رفتار تبديل شود، الزم است بر انتظارهاي قابل تحقق پايه 

ادي را موجب شده است كه هاي زياين نظريه بررسي. ريزي شود و بر تقويت اطرافيان تكيه كند

مثالً، وقتي اين نظريه در مورد استفاده از وسايل ضد بارداري براي . كنندهمه از آن پشتيباني مي

همچنين، ديدگاه . تنظيم خانواده امتحان شده، مورد تأييد قرار گرفته است، اما نه در همة جهات

نشان  به معاينة سينه، محدوديت بيني قصد زنان براي اقدام، در مورد پيشيزنو آباين فيشن 

كند، پژوهشگران ديگر نيز، ويژگي منطقي بودن رفتار انسان را، كه اين نظريه ادعا مي. داده است

  ).1384و الماراش، بدار( اندزير سؤال برده

قصـد   براساس ايـن نظريـه،  . ي عمل معقول استنظريه ي حاضر،نظري مطالعه اساس چارچوب

متغيرهاي ديگـر در حكـم عـواملي     .بيني كندتواند رفتار باروري را پيشي ميباروري تا حد زياد

  .گذارندهستند كه بر قصد فرزندآوري تاثير مي

  

  ي ارزش فرزنداننظريه -2- 3

هـا ومنـافع   تواند تنها از طريق شرايط اقتصادي تبيين شود، ارزيابي ارزشاز آنجا كه باروري نمي

ي چيزهـاي خـوبي   تواند به عنوان مجموعهارزش فرزندان مي. دغيراقتصادي فرزندان اهميت دار

هافمن وهافمن يك سيستم ارزشـي  . كنند، تعريف شودكه والدين با داشتن فرزندان دريافت مي

نظيركمـال،  ( هشـت ارزش غيراقتصـادي   :انـد باشد، به وجـود آورده را كه متشكل از نه مقوله مي

در اين رويكرد، سنجش ارزشها . ندي صرفا اقتصاديو يك سودم) جاودانگي، خوشحالي، خالقيت

هايي كه از نگرشهاي والـدين  بررسي شناختي وها بر مشاهدات برگرفته از مطالعات مردمو هزينه
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چارچوبي كه سعي در ادغام تمامي ابعاد ارزش . كنند، متكي استوجو مينسبت به فرزندان پرس

هـا  هاي مربوط به فرصت از دست رفته، هزينههزينههاي اقتصادي، فرزندان، شامل منافع وهزينه

تـرجيح فرزندپسـر، بعـد    . اي را داردها و منافع جامعهشناختي، و هزينهروان منافع احساسي و و

-شود، نيز مورد شمول قرار ميپوشي ميمهمي كه اغلب در مطالعات صرفا اقتصادي از آن چشم

ـ    . گيرد دين روسـتايي بـر منـافع اقتصـادي وعملـي      عموما چنين نشان داده شـده اسـت كـه وال

مخصوصـا  (كنند، در حالي كـه والـدين شـهري    تاكيد مي )شامل حمايت در زمان پيري(فرزندان

شـناختي داشـتن فرزنـد تاكيـد     هاي احساسي و روانبر جنبه) آنهايي كه تحصيالت بااليي دارند

  . دارند

اي گروهي از نظـر عوامـل زمينـه   هاي بينسهتواند با بررسي مقايآثار توسعه بر تغيير باروري، مي

بعـد از  1وار .اجتماعي مختلف، به صورت بهتري فهميده شـود  -شناختي، فرهنگي و اقتصاديبوم

فريقا چنين بحث كرده اسـت كـه در منـاطقي كـه تمـامي منـابع       به آي مدارك مربوط مشاهده

در چنـين  . شـود مند ميد بهرهطبيعي ضروري فراوان باشند، والدين به طور مادي از داشتن فرزن

طـور كـه منـابع طبيعـي،     همـان . شناختي اثر كمتري دارنـد هاي روانها وارزشوضعيتي، هزينه

 هـاي معينـي از تغييراقتصـادي و   طوركه جنبهكنند و همانمخصوصا زمين، شروع به كاهش مي

احساسي خانواده  و اي شدن اقتصاديويژه براي زنان، هستهتر، بهنظيرآموزش گسترده(اجتماعي 

يابند، منافع اقتصادي حاصل از داشتن فرزندان بيشتر شيوع بيشتري مي) مالكيت فردي زمين و

. كنـد هاي مالي تربيت فرزنـد افـزايش پيـدا مـي    يابد، در حالي كه هزينهبراي والدين كاهش مي

اگـر عوامـل   طبق نظـر ديـويس،   . شونداثر ميرفته، مالحظات اقتصادي بيدرجوامع خيلي پيش

درجوامـع صـنعتي غربـي،    . شدكس در جوامع مدرن داراي فرزند نمياقتصادي مهم بودند، هيچ

تواند به عنوان فرجام يك نقش از شناختي داشتن فرزند اول براي يك زوج جوان ميمنافع روان

ضـاي  وار )هاي ازدواج كرده قابل انتظار استمادر شدن از زوج پدر و(نظر اجتماعي تعيين شده 

بـه طـور مشـابه،    . عموميت يابـد ) خواهيم فرزندزايي را تجربه كنيمما مي(هاي كنجكاوانه انگيزه

شود؛ به عنوان يك همدم براي فرزند فرزند دوم عمدتا براي اهداف مشخصي مورد تقاضا واقع مي

بـا دو  شـناختي  روان بنابراين بسياري از نيازهـاي اجتمـاعي و  . از جنس فرزند ديگر بودن اول، و

فرزندي، هنگامي كه فرزندان كاركرد اقتصادي كمـي   ي دوشوند و خانوادهفرزند اول برآورده مي

  ).1381لوكاس و مير، (شود يافته ميدارند، به سرعت تبديل به يك هنجار سازمان
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  اي تاثيرگذار بر باروريعوامل زمينه -3- 3

    تولد نخستين فرزند

گيرنـد، در ميـزان بـاروري    تولد نخستين فرزند خانواده مي تصميماتي كه زوجين در مورد زمان

در مطالعـات جمعيتـي و بـاروري، زمـان تولـد اول از اهميـت زيـادي         .خانواده موثر خواهد بود

ي خانواده بـه زمـان تولـد فرزنـد اول     هم بعد تكميل شده زمان تولد بعدي وبرخوردار است، هم

ي يك فاصله تر ود كه اگر فرزند اول در سنين جوانانمطالعات متعددي نشان داده .مربوط است

كمتري از ازدواج اتفاق بيفتد، منجر به تولـد سـريعتر فرزنـد بعـدي و افـزايش احتمـال مواليـد        

  .شودناخواسته مي

به طور خالصه، ديويس وبليك در الگوي متغيرهاي بينابين، سه دسته عوامل را كه به ترتيب بـر  

  :رند، مدنظر قرار داده اند كه به ترتيب عبارتند ازگذاروي باروري تاثير مي

عواملي مانند، سن ازدواج، ميـزان ازدواج،  ( عوامل تاثيرگذار بر تشكيل كانون خانواده) 1

  )ميزان طالق، ميزان تجرد قطعي

ي بـين مواليـد،   عـواملي چـون قابليـت بـاروري، فاصـله     ( عوامل موثر بر انقعاد نطفه) 2

  )ده از كنترل مواليداستفاده يا عدم استفا

ي حاملگي، بديهي است كه انعقاد نطفه لزومـا بـه معنـاي تولـد     عوامل موثر بر دوره) 3

بلكه همواره اين احتمال وجود دارد كه نطفه در اثر سقط جنين غيرعمدي ويا  ،نوزاد زنده نيست

-يزان سقطم به اعتقاد آنها سقط جنين و .سقط عمدي به صورت نوزاد از رحم مادر خارج نشود

  .هاي مذهبي، اخالقي وفرهنگي جامعه استهاي عمدي به شدت تحت تاثير زمينه

اي پويا از ساختار اجتماعي مورد بررسي قرار ي مولفهدر ديدگاه رژيم جمعيتي، جمعيت به مثابه

گيرد و در تبيين رابطه بين فرايندهاي جمعيتي و نهادهاي اجتماعي وگروهي به ويژه رابطـه  مي

اي، مفـاهيم اساسـي   عداد فرزندان متناسب با استانداردهاي الزم زندگي در خانواده هسـته بين ت

 .كندشناسي اخذ ميآوري را از متغيرهاي جمعيتنظير سن ازدواج، زمان بچه

  باروري و موقعيت اقتصادي و اجتماعي

از طبقـه يـا    اجتماعي است كه افـراد  -اين تقريباَ يك قانون اقتصادي) 1977(1ي رانگبه عقيده

كيلفورد بر اين ).1381لوكاس و مير،(تر باروري باالتري دارندموقعيت اقتصادي و اجتماعي پايين

گيري ارزشي فرد بين موقعيت او در ساخت اجتماعي و رفتار باروري مداخله باور است كه جهت
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د در ارتبـاط  به نظر او پايگـاه اجتمـاعي فـر    .كرده و در حقيقت نقش نوعي متغير واسطه را دارد

بدين ترتيب ايـن موقعيـت و پايگـاه فـرد اسـت كـه        .نزديك با تغييرات واقعي باروري قرار دارد

  ).39:1379كاظمي،( دهدگيري فرد را تشكيل مياهميت بيشتري داشته و جهت

يافتـه در ميـان   اند كه باروري در كشـورهاي توسـعه  بسياري از مطالعات اين نكته را متذكر شده

تر در باالترين سطح خود است و در نزد طبقات متوسط و عـالي در  لق به طبقات پايينافراد متع

ارتباط بين تعلق طبقاتي و سطح بـاروري در سـالهاي نخسـت قـرن      .ترين سطح قرار داردپايين

  ).121:1380هير،(باشدتر از زمان حاضر ميبيستم به مراتب بيشتر و قوي

  

 ي تحقيقپيشينه-4

ي ارزش فرزندان با ميزان باروري در شهر تهـران  تحقيقي تحت عنوان رابطه 91مشفق در سال 

درصد دو فرزنـد   35 درصد از آنها يك فرزند،35دهد كه نتايج تحقيق نشان مي .انجام داده است

درصد از زنان داشتن يك فرزنـد،   25 از نظر تعداد فرزندان مطلوب، .درصد سه فرزند دارند15و 

 .انددرصد داشتن بيش از دو فرزند را مطلوب دانسته 9دو فرزند و حدود درصد داشتن  66حدود 

هـاي مختلـف شـغلي زنـان و همچنـين زنـان       براساس تحليل انجام شده، هيچ تفاوتي بين گروه

متغير سطح تحصيالت در هر دو گروه زنان  .گذاري فرزندان وجود نداردي ارزشغيرشاغل درباره

هاي از دست رفتـه  ها و فرصتمحدوديت ي با فوايد اقتصادي فرزند وهادار با مولفهشاغل و خانه

هـاي  همچنين او در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده است كه بين مولفه .ي مستقيم داردرابطه

  .ارزش فرزندان و تعداد فعلي و مطلوب فرزندان رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد

-ترجيح وقصد تك فرزندي وتعيـين «حقيقي تحت عنواندر ت 1391آبادي فراهاني در سال خلج

مطالعه (با استفاده از يك رويكرد تركيبي  »هاي آن در زنان و مردان همسردار شهر تهرانكننده

هاي اخيـر  عوامل بسترساز تك فرزندي در كوهورت ها وبه شناسايي داليل، انگيزه )كمي وكيفي

بـه تفكيـك دو    )سـال هسـتند  5اراي يك فرزند زير افرادي كه د افراد در شرف ازدواج و(ازدواج 

نفـر از زنـان    871اي، اي خوشـه در اين پـژوهش بـا اسـتفاده از روش سـهميه    . جنس پرداختند

نفـر از زنـان   920ومردان در شرف ازدواج مراجعه كننده به مراكز مشاوره قبل از ازدواج دولتي و

كسيناسـيون كـودك خـود بـه مراكـز      سال كه جهت وا 5ومردان همسردار داراي يك فرزند زير 

بر اساس ايـن تحقيـق، قصـد     .واكسيناسيون در تهران مراجعه كرده، مورد بررسي قرار گرفته اند

هـاي  كنندهتعيين .درصد موارد گزارش شده است 43,2فرزندي در درصد و دو46فرزندي در تك

فرزنـدي،  مشـكالت تـك  فردگرايـي، نگرانـي كمتـر از     :فرزندي در مردان عبارت بـود از قصد تك
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هـا در  كننـده هاي فرزندپروري، در حالي كه اين تعيـين نگراني طلبانه وباورهاي جنسيتي تساوي

-آرمان فرزندي وهاي فرزندپروري، فردگرايي، نگراني كمتر از تكسن، نگراني :زنان عبارت بودن

تـر بـر تصـميم    درونـي  هـاي اين نتايج بيانگر نوعي گذار به سوي كنتـرل . گرايي در تربيت فرزند

يافته شهري مانند تهران بوده، كه منطبق بر نظريـه گـذارجمعيتي دوم   باروري در مناطق توسعه

  ).1391فراهاني آباديخلج(باشد مي

فرزندي و از طرفي نبود اطالعات كافي در خصوص نيات ي تكتوجه به روند رو به رشد پديده با

ن مطالعه با مورد بررسي قرار دادن تـك فرزنـدي وعوامـل    هاي جديد ازدواج، ايفرزندي نسلتك

  .دهدي آن اطالعات مفيدي در اين زمينه ارائه ميكنندهتعيين

بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي «در تحقيقي با عنوان 1390گنجه، در سال حميدي

 .مل را شناسايي كندسعي كرد تا اين عوا» ساله به داشتن فرزند دوم)15 -49(موثر برتمايل زنان

   اي از اي كـه نمونـه  نامـه هاي حاصـل از اسـتخراج پرسـش   به همين منظور محقق به كمك داده

آوري شده بود، به بررسي ساله شهر اصفهان جمع15 -49 نفر زنان متاهل داراي يك فرزند 390

ادي، نگـرش  اجتماعي واقتصـ هاي پژوهش با متغيرهاي تحصيالت، اشتغال، پايگاهوتحليل فرضيه

دهـد كـه   نتايج تحقيق نشان مي .سن زنان در ازدواج پرداخت به فرزندآوري، جنس فرزند اول و

اما پايگاه  .شودافزايش تحصيالت واشتغال زنان باعث كاهش تمايل آنها به داشتن فرزند دوم مي

ل زنـان بـه   داري در تماينگرش آنها به ارزش فرزند تاثير معني اقتصادي پاسخگوها و اجتماعي و

زنان مورد بررسي كه داراي فرزند پسر بودند، تمايل بيشتري به داشتن  .داشتن فرزند دوم ندارد

چنين هرچقدر كه سن ازدواج زنان افزايش يافتـه بـود، تمايـل آنهـا بـه      فرزند دوم داشتند و هم

ل بـه  در تحليل لوجستيك، جهت بررسي احتمال تمايـ  .داشتن فرزند دوم نيز كاهش يافته است

 آنهـا و داشتن فرزند دوم نيز به اين نتيجه رسيده است كه سن ازدواج زنـان و وضـعيت فعاليـت    

-داري بر احتمال تمايل زنان به داشتن فرزند دوم ميجنس فرزند اول داراي تاثير ثابت و معني

 متغير اقتصادي وضعيت فعاليت و جنس فرزند اول و متغير اجتماعي در نتيجه گيري كلي .شود

  .متغير جمعيتي سن ازدواج زنان در تمايل به داشتن فرزند دوم موثر شناخته شد

اي و تـاثير آن بـر   تحقيقي تحت عنـوان تغييـرات انديشـه    88شوازي و حسيني در سال عباسي

 وجمعيـت  روش تحقيق پيمايشـي  .اندآل هاي باروري زنان ترك و كرد انجام دادهرفتارها و ايده

حجـم كـل    .انـد شهرستان اروميه است كه حداقل يكبار ازدواج كـرده  الهس49 تا15آماري زنان 

زن واجد شرايط تحليل شده  739هاي مربوط به خانوار است كه در نهايت پرسشنامه 768نمونه 

اي، تصـادفي و تصـادفي   اي چندمرحلـه هـاي خوشـه  گيـري، تركيبـي از روش  روش نمونه .است
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هـاي  تغييرات اجتماعي و تحوالت خانواده در ميان گـروه ها از عموميت يافته. سيستماتيك است

بـر اسـاس ايـن     .ي اخيرتر ازدواج حكايـت دارد دورههاي همقومي مورد مطالعه به ويژه در گروه

هـاي  آلي ازدواج و فرزندآوري و نيز رفتار و ايـده اي محسوس در زمينهمطالعه، تغييرات انديشه

نتايج گويـاي آن اسـت كـه تغييـرات اجتمـاعي و      . آيدمي هاي قومي به وجودباروري زنان گروه

هـا و ايسـتارهاي مـرتبط بـا ازدواج و فرزنـدآوري و در      تحوالت خانواده مالزم با تغيير در نگرش

 هاارزش يبراشاعه مبني پيشين تحقيقات نتايج ها،يافته .هاي باروري استآلنهايت رفتار و ايده

       را تاييـد   قـومي  هـاي گـروه  بـاروري  هـاي آلايـده  و رفتـار  اييگروهم پايين باروري هنجارهاي و

 .مي كند

  

فرضيات تحقيق -5  

هرچه ارزش  .بين ارزش فرزندان و گرايش به داشتن فرزند ديگر رابطه مستقيم وجود دارد -1

  .فرزندان بيشتر باشد، گرايش به داشتن فرزند ديگر بيشتر است

ه و گرايش به داشتن فرزند ديگر رابطه معكوس وجود اجتماعي خانواد -بين پايگاه اقتصادي -2

اجتماعي خانواده باالتر باشد، گرايش به داشتن فرزند ديگر كمتر -هرچه پايگاه اقتصادي .دارد

  .است

بين سن زنان هنگام تولد اولين زايمان و گرايش به داشتن فرزند ديگر رابطه معكوس  -3

زند اول كمتر باشد، گرايش به داشتن فرزند هرچه سن زايمان زنان در هنگام فر .وجود دارد

  .ديگر بيشتر است

روش شناسي تحقيق - 6  

در تحقيق حاضر با توجه به هدف تحقيق كه بررسي عوامل مرتبط با گرايش مادران به داشتن 

  .شودفرزند ديگر است و با توجه به امكانات در دسترس، از روش پيمايش استفاده مي

 هاي كوچك و بزرگ را با انتخاب واين است كه جمعيت) يابيزمينه( منظور از تحقيق پيمايشي

يابي توزيع و روابط زمينه هاي منتخب از آن جوامع براي كشف ميزان نسبي شيوع،مطالعه نمونه

 ها،كنند و از روي اين نمونهمطالعه مي كه به ندرت ممكن است كل جمعيت را مطالعه كنند،

  ).66:1386كرلينجر،(كننده را استنباط ميخصايص جامعه يا كل تعريف شد

هاي سنجش سالمت كننده به پايگاهي مادران مراجعهجمعيت مورد بررسي در اين تحقيق كليه

شهر تهران  19و1ي مناطق آموزان بدو ورود به مدرسهسنجي و شنوايي سنجي دانشبينايي

  . است
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كننده به يار تمام مادران مراجعهها در اختگيري پوشش كامل است و پرسشنامهروش نمونه

آموزان بدو ورود به مدرسه در سنجي دانشسنجي و شنواييهاي سنجش سالمت بيناييپايگاه

پرورش  و كل آموزش ها از طرف ادارهي اين پايگاهكليه.شهر تهران قرار گرفته است19و1مناطق 

بايد به اين مراكز رجوع  س اولي،شهر تهران انتخاب شده است و تمامي مادران داراي فرزند كال

  . كردندمي

محقق با توجه به امكانات و  گيري، پوشش كامل است،بدين دليل كه در اين تحقيق، روش نمونه

هاي كننده به پايگاهنفر از مادران مراجعه179هاي اين تحقيق را محدوديت زماني، پرسشنامه

ي اين تحقيق را اند، كه  نمونهپاسخ داده 19نفر از مادران منطقه 181و1سنجش سالمت منطقه 

  .اندتشكيل داده

 

تعريف مفاهيم-7  

متغير وابسته -7-1  

  گرايش به داشتن فرزند ديگر

 : تعريف نظري

 .داندگرايش را نوعي آمادگي ذهني براي انجام عملي يا واكنش در برابر موضوعي خاص مي1دوربا

-كي از تمايل است كه از طريق تجربه سـازمان گرايش حالتي ذهني يا عصبي حا2به زعم آلپورت

هايي كه با آن در ارتبـاط اسـت تـاثيري    هاي فرد به تمامي موضوعات و موقعيتيافته و بر پاسخ

وارن معتقد است كه گرايش آمـادگي ذهنـي بـه خصوصـي بـراي كسـب        .جهت دار و پويا دارد

بتوان در آن تجربـه، تغييراتـي را   ي آن كه به وسيله) گيري استيا در حال شكل( اي تازهتجربه

  ).1389كريمي،(داد يا حاكي از تمايل به نوعي خاص از فعاليت است

  معرف  ابعاد  مفهوم

گرايش به داشتن 

  فرزند ديگر

  تمايل
 داشتيد؟خواست، يك فرزند ديگر هم ميتان ميآيا دل -

  داشت؟خواست، يك فرزند ديگر هم ميآيا همسرتان دلش مي -

  به دنيا آوردن فرزند ديگري را داريد؟آيا قصد  -  قصد

  ايد؟ريزي براي آوردن فرزند ديگر كردهآيا برنامه -  ريزيبرنامه

 

                                                 
1-Dobra 

2- AL port 
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 متغير مستقل -7-2

 :ارزش فرزند

تواند به عنوان مجموعه چيزهايي خوبي كه والـدين بـا داشـتن    ارزش فرزندان مي: تعريف نظري

   اس والـدين زمـاني تصـميم بـه فرزنـدآوري      بر همين اس. تعريف شود كنند،فرزندان دريافت مي

 هـاي مـورد انتظـار در مـورد فرزنـد بيشـتر باشـد       گيرند كه مزاياي مورد انتظار آنها از هزينهمي

  ).110:1381مير،و لوكاس(

هـا تقسـيم   هزينـه  و ي منـافع دسته2هاي مربوط به ارزش فرزندان به مقوله :تعريف عملياتي

  .شده است

  

  معرف  ابعاد  مفهوم

ارزش 

  فرزندان

منافع 

  فرزندان

 .شوندفرزندان باعث سرگرم شدن مادر در خانه و پركردن اوقات فراغت او مي -

 .نندك هاي بدون فرزند، بيشتر احساس خوشبختي ميهاي صاحب فرزند، نسبت به خانوادهخانواده -

مـالي داشـته    شود كه پدر و مادر در دوران پيري احسـاس امنيـت و حمايـت   داشتن فرزند باعث مي -

 .باشند

 .دهداي كه تعداد فرزندان آن زياد است، ميخداوند بركت را به خانه -

  .هر آنكس كه دندان دهد، نان دهد -

هاي هزينه

  فرزندان

 .شودمن مي ديگرةپرورش فرزند مانع از خواستن بچ زيادهاي هزينه -

 .كندبهتر است تاصرف كميت  ،درآمدش را صرف كيفيت فرزندان كند خانواده -

 .شودهاي شغلي ميداشتن فرزند ديگر، موجب كاهش فرصت -

 .شودداشتن فرزند ديگر، موجب كاهش امكان تحصيل مي -

 .شودهاي ما ميداشتن فرزند ديگر، موجب كاهش تفريحات و مسافرت -

 .شودها و بهم خوردن آرامش خانه ميساز درگيري بين بچهداشتن يك فرزند ديگر زمينه -

 .دنم، توجه همسرم به من كاهش يافتبعد از مادر ش -

 .ام به او كاهش يافته استهمسرم معتقد است من بيش از حد درگير نقش مادري شدم و توجه -

 .شودمان ميداشتن فرزند ديگر، موجب كاهش روابط زناشويي -

  .نخواهم فرزند ديگريشود نگراني وعدم اطمينان از آينده سبب مي -

  (Validity)اعتبار  - 8

شناسـايي اعتبـار   «منظور از اعتبـار صـوري   . تحقيق، از اعتبار صوري استفاده شده است در اين

فايده ايـن روش، آن اسـت   . مي باشد هاي پژوهش از طريق مراجعه به داورانها يا معرفشاخص

   يابـد كـه تـا حـد امكـان، فـارغ از       هاي درست دسـت مـي  كه تحقيق به همان نسبت به شاخص

» نهـد ست و خود، واقعيت را آن طور كه هست به سنجش و ارزيابي ميهاي خاص محقق اارزش

هايي كـه متغيرهـاي   به همين منظور، اوالً سعي شده است در انتخاب گويه). 1383ساروخاني، (
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هاي تحقيقات پيشين كه زير نظر اساتيد مجـرب، اسـتفاده و اجـرا    سنجند، از گويهتحقيق را مي

شنامه تدوين شده را به اساتيد متخصص در اين حـوزه نشـان   سپس پرس. اند، استفاده شودشده

  .داده و از نظرات ايشان براي تصحيح پرسشنامه كمك گرفته شود

 (Reliability)پايايي  - 9

يـك   :پايايي دو معنـاي متفـاوت دارد  . گيري و ثبات آن مربوط استپايايي آزمون به دقت اندازه

بدين معنـا كـه اگـر يـك آزمـون       .در طول زمان استهاي آزمون معناي آن ثبات و پايايي نمره

 معناي دوم آن، .ي موارد يكسان باشدوي در همه نمره  ي يك آزمودني اجرا شود،چندبار درباره

هاي آزمون تا چه اندازه با معناي آن اين است كه سوال .ها اشاره داردبه همساني دروني شاخص

ثبـات و پايـايي    ر از پايايي قابل بحث اسـت؛ نخسـت،  بنابراين دو تعبي. يكديگر همبستگي دارند

  ).254:1390غياثوند، ( هاها و دوم، همساني دروني شاخصنمره

اقـدام   هاي مختلـف، چنانچه ذكر گرديد، بعد از حصول اطمينان از اعتبار سواالت بر اساس روش

بررسي همسـازي  اين شيوه « .ايمبه سنجش پايايي سواالت بر اساس روش آلفاي كرونباخ نموده

همبستگي گويه بـه  ( هاي ديگر مقياس استپاسخ فرد به يك گويه در مقايسه با هر يك از گويه

اي شـاخص پايـايي كـل مقيـاس آمـاره      .شودبدين ترتيب پايايي كل مقياس سنجيده مي ).گويه

يشـتر  پايـايي مقيـاس ب   هرچه آلفا بيشتر باشـد،  .است 1تا  0كه دامنه آن از » آلفا«است به نام 

  ).253:1385دواس، ( »خواهد بود

  

محاسبه شده، كه نتايج آن در جـدول   SPSSروش آلفاي كرونباخ با استفاده از رايانه و نرم افزار 

  :زير آمده است

  ميزان آلفاي متغيرهاي تحقيق :1جدول

  آلفا  متغير

  82/0  گرايش به داشتن فرزند ديگر

  72/0  ارزش فرزند

هايافته-10  

هاي اي و يافتههاي توصيفي، مقايسهقسمت يافته 3قيق در اين قسمت به هاي تحيافته

  :شوداستنباطي تقسيم مي
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  هاي توصيفييافته-10-1

درصـد   9/36 .هاي حاصل بيانگر آن است كه نيمي از پاسخگويان دو منطقه دو فرزند دارنديافته

درصد  8/34 .بيشتر دارند ند وفرز 3درصد 6/14از پاسخگويان منطقه يك تنها يك فرزند دارند و

از نظر تعداد  .بيشتر دارند فرزند و 3درصد 16از پاسخگويان منطقه نوزده تنها يك فرزند دارند و 

  .گيري باهم ندارندپاسخگويان دو منطقه تفاوت چشم فرزندان،

  توزيع پاسخگويان بر حسب تعداد فرزندان به تفكيك منطقه سكونت: 2جدول

  طقه يكمن  منطقه نوزده كل

درصد   تعداد فرزندان

  معتبر
  فراواني

درصد 

  معتبر
  فراواني

درصد 

  معتبر
  فراواني

 يك فرزند 66 36/9 63 34/8 129  35/8

 دو فرزند 87 48/6 89 49/2 176  48/9

 سه فرزند و بيشتر 26 14/5 29 16 55  15/3

 كل 179 100 181 100 360  100

 ميانگين 1/79 1/83  1/81

 generationمنظـور از نسـل    و در اين تحقيق به سه نسل تقسيم شده اسـت سن پاسخگويان 

و  58نسل انقـالب كـه شـامل متولـدين سـال       .استcohort دوره يا نيست، بلكه يك گروه هم

نسل بعد از انقالب كه شـامل   است و 68تا 59ي نسل جنگ كه شامل متولدين دهه كمتر است،

دهد، درمنطقه يك ارقام مندرج در جدول زير نشان ميچنانچه . بيشتر است و 69متولدين سال 

بيشترين نسبت نمونه را به ترتيب نسل انقالب و نسل جنگ به خود اختصاص داده و در مقابـل  

بيشـترين  19در منطقـه   .نسل بعد از جنگ كمترين نسبت نمونه را به خود اختصاص داده است

ن نسبت نمونه را نسل بعد از جنگ به نسبت نمونه را نسل جنگ به خود اختصاص داده وكمتري

ميـانگين سـني    سـال و 22/36ميانگين سني پاسخگويان منطقه يـك   .است خود اختصاص داده

  .سال است49/32پاسخگويان منطقه نوزده 

  توزيع پاسخگويان بر حسب سن زنان به تفكيك منطقه سكونت: 3جدول

  منطقه يك  منطقه نوزده كل منطقه
  سن پاسخگويان

  فراواني  درصد معتبر  فراواني  درصد معتبر  فراواني  بردرصد معت

 نسل بعد از جنگ 4 2/2 13 7/2 17  4/7

 نسل جنگ 77 43 122 67/4 199  55/3

 نسل انقالب 98 54/7 46 25/4 144  40

 كل 179 100 181 100 360  100

 ميانگين 36/22 32/49  34/34
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  ايهاي مقايسهيافته -

فرزند دارند، كـه   1درصد از پاسخگويان 36,9در منطقه يك  ،4اره شمهاي جدول براساس يافته

درصدشان قصددارند تك فرزند باقي بمانند و مابقي قصـد بـه دنيـا    15,6از بين اين پاسخگويان 

فرزند دارند كه از بين اين پاسخگويان  2درصد از پاسخگويان 48,6.آوردن فرزند ديگري را دارند

فرزند  3درصد از پاسخگويان  14,5 .آوردن فرزند ديگر را دارنددرصدشان قصد به دنيا 10حدود 

  .و بيشتر دارند

ــوزده  ــد دارنــد كــه از بــين ايــن پاســخگويان   1درصــد از پاســخگويان  34,8در منطقــه ن فرزن

درصدشان قصد دارند تك فرزند باقي بمانند و مابقي قصد به دنيا آوردن فرزنـد ديگـري را   13,3

درصد قصـد  11بين اين پاسخگويان حدود   فرزند دارند كه از 2ويان درصد از پاسخگ49,2.دارند

ايـن نتـايج   . فرزند و بيشـتر دارنـد   3درصد از پاسخگويان 16.به دنياآوردن فرزند ديگري را دارند

شـهر تهـران، از نظـر رفتـار      شهر و جنوبي اين است كه بين زنان دو منطقه شمالدهندهنشان

  .گرايي ايجاد شده استباروري و تمايالت باروري هم

  شده قصد توزيع پاسخگويان بر حسب تعداد فرزندان: 4جدول 

  به تفكيك منطقه سكونت

  )در حال حاضر( تعداد فرزندان  1منطقه   19منطقه  كل مناطق

 فرزند1 36/9 34/8  35/8

 فرزند2 48/6 49/2  48/9

 فرزند و بيشتر3 14/5 16  15/3

 كل 100 100  100

  )مورد انتظار( فرزندان قصد شدهد تعدا  1منطقه   19 منطقه  كل مناطق

 فرزند1 15/6 13/3  14/4

 فرزند2 60/3 59/7  60

 فرزند و بيشتر3 24 27/1  25/6

 كل 100 100  100

  

هاي منافع فرزندان در منطقه نوزده بيشتر از منطقه يك اسـت و  گويه ،5شماره براساس جدول 

ايـن طـور كـه     .در منطقه يك بيشتر از منطقه نوزده است هاي فرزندانهاي هزينهميانگين گويه

دهد عامل منافع فرزندان براي پاسـخگويان منطقـه نـوزده اهميـت بيشـتري از      شواهد نشان مي
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هاي فرزندان براي پاسخگويان منطقه يـك  هاي فرزندان دارند و برعكس عامل هزينهعامل هزينه

  .اهميت بيشتري از عامل منافع فرزندان دارد

  توزيع پاسخگويان بر حسب ارزش فرزندان به تفكيك منطقه سكونت:5دول ج
  كل  )19(منطقه نوزده   )1(منطقه يك   

  نظر

كامالً 

ق
مواف

ق  
مواف

ف  
مخال

كامالً   

ف
مخال

ن  
ميانگي

كامالً   

ق
مواف

ق  
مواف

ف  
مخال

كامالً   

ف
مخال

ن  
ميانگي

كامالً   

ق
مواف

ق  
مواف

ف  
مخال

كامالً   

ف
مخال

ن  
ميانگي

  

سرگرم  فرزندان باعث -1

ــه و  ــادر در خان ــدن م ش

پركردن اوقات فراغـت او  

  .شوندمي

3/40  6/46  7/9  4/3  24/3  4/56  7/38  9/3  1/1  50/3  2/2  7/6  6/42  5/48  37/3  

هاي صـاحب  خانواده -2

-فرزند، نسبت به خـانواده 

هاي بدون فرزنـد، بيشـتر   

-احساس خوشـبختي مـي  

  .كنند

1/63  4/27  3/7  2/2  51/3  1/59  26  5/10  4/4  39/3  3/3  9/8  7/26  1/61  45/3  

داشتن فرزنـد باعـث    -3

شود كه پدر و مـادر در  مي

دوران پيري احساس امنيت 

ــت ــالي داشــته  و حماي م

  .باشند

6/26  6/48  9/20  4  97/2  8/35  6/48  14  7/1  18/3  8/2  4/17  6/48  2/31  08/3  

خداوند بركـت را بـه    -4

اي كه تعداد فرزندان خانه

  .دهدآن زياد است مي

2/41  5/39  9/16  3/2  19/3  7/46  1/41  6/10  7/1  22/3  2  7/13  3/40  44  26/3  

هر آنكس كه دنـدان   -5

  .دهد، نان دهد
42  9/40  3/15  7/1  23/3  3/58  35  6/5  1/1  50/3  4/1  4/10  9/37  3/50  37/3  

داشتن فرزند ديگـر،   -6

هـاي  موجب كاهش فرصت

  .شودشغلي مي

6/13  5/41  9/36  8  39/2  1/19  5/27  1/42  2/11  46/2  4/16  5/34  5/39  6/9  42/2  

داشتن فرزند ديگـر،   -7

ــان   ــاهش امك ــب ك موج

  .شودتحصيل مي

4/10  2/28  8/42  7/8  50/2  5/14  2/27  6/48  8/9  54/2  4/12  7/32  7/45  2/9  52/2  

داشتن فرزند ديگـر،   -8

موجب كاهش تفريحـات و  

  .شودهاي ما ميمسافرت

5/9  7/25  2/50  5/14  70/2  8/12  25  6/45  7/16  66/2  1/11  3/25  9/47  6/15  68/2  

داشتن يك فرزند ديگر  -9

سـاز درگيـري بـين    زمينه

هــا و بهــم خــوردن بچــه

  .شودآرامش خانه مي

9  5/17  2/54  2/19  84/2  6/15  9/23  7/46  9/13  59/2  3/12  7/20  4/50  5/16  71/2  

بعد از مـادر شـدنم    -10

توجه همسرم به من كاهش 

  .يافت

8/2  7/11  2/55  2/30  13/3  5  1/15  9/55  24  99/2  9/3  4/13  6/55  1/27  06/3 

داشتن فرزند ديگـر،   -11

ــط  ــاهش رواب ــب ك موج

  .شودمان ميزناشويي

6/5  2/20  9/48  3/25  94/2  7/10  6/23  6/44  1/19  74/2  1/8  9/21  8/47  2/22  84/2  

ــدم  -12 ــي وعـ نگرانـ

اطمينان از آينـده سـبب   

 فرزنـد ديگـري  شـود  مي

  .منخواه

2/20  7/28  7/33  4/17  48/2  1/34  7/25  2/30  1/10  16/2  2/27  2/27  9/31  7/13  32/2  

  

  )فرضيه ها(هاي استنباطييافته - 10-4

از آزمون دي  ،)ترتيبي -ترتيبي(هاي زير با توجه سطح سنجش متغيرها براي آزمون فرضيه

  .سامرز استفاده شده است
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فرزندان و گرايش به داشتن فرزند ديگر  ارزش غيربين مت، 5شماره هاي جدول بر اساس يافته

هاي مثبت وجود فرزندان نزد بدين معني كه هرچه ارزش .رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد

هاي چقدر ارزش گرايش آنها به داشتن فرزند ديگر بيشتر است و برعكس هر زنان باالتر باشد،

گرايش آنها به داشتن فرزند  زنان بيشتر باشد،منفي وجود فرزند و نگرش منفي به فرزند نزد 

  .ديگر كمتر است

اولين زايمان و گرايش به داشتن فرزند ديگر رابطه فرزند در بين متغير سن زنان در هنگام تولد 

آوري زنان رسد كه عوامل ديگري غير از سن بر تمايالت فرزندمعناداري وجود ندارد و به نظر مي

اجتماعي خانواده و گرايش به داشتن فرزند  -بين متغير پايگاه اقتصاديهمچنين . تاثيرگذار است

رسد از شدت تاثير عوامل اين طور كه به نظر مي .ديگر رابطه معناداري به دست نيامده است

اقتصادي بر رفتار و تمايالت باروري زنان كاسته شده است و بيشتر متغيرهاي اجتماعي و 

   .كنندفرهنگي نقش بازي مي

  

  گيريبندي و نتيجهجمع- 11

تحقيق حاضر به منظور بررسي عوامل موثر بر گرايش به داشتن فرزند ديگر بين زنان مناطق 

شهر تهران به دليل  .ي آنها و تاثير آن بر باروري صورت گرفته استشهر تهران و مقايسه 19و1

اين  .ه استجمعيتي بزرگ را در خود جاي داد هاي متعدد شهرنشيني،دارا بودن شاخص

گيرد، كه شايد بتوان هاي مختلف را در بر ميها و قوميتاي از فرهنگجمعيت كثير، مجموعه

هاي كاهش سطح باروري يكي از مشخصه.كنداي كوچك از كشور را تداعي ميگفت نمونه

تواند در بلند مدت باروري كمتر از جانشيني و پايين مي. باشدشناختي شهر تهران ميجمعيت

ي تحوالت باروري شهر تهران از درجه اهميت از اين رو مطالعه .برخي از نتايج منفي توام شود با

  .بااليي برخوردار است

گرايش را نوعي آمادگي ذهني براي انجام عملي يا واكنش در برابر موضوعي خاص  تعريف 

    قصد و  ايل،ي تممقوله 3بيني رفتار فرزندآوري از طريق گرايش از ايم و براي پيشكرده

اجتماعي خانواده -پايگاه اقتصادي هاي ارزش فرزندان،ايم تا تاثير متغيرريزي استفاده كردهبرنامه

  .اولين زايمان را بر آن مورد بررسي قرار دهيمفرزند در و سن زنان در هنگام تولد 

   درصد قصد 4/14 درصد از زنان اين تحقيق يك فرزند دارند كه از بين اين زنان تنها 8/35

درصد گرايش به 10درصد از زنان دو فرزند دارند كه از بين آنها حدود  49. فرزندي دارندتك
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 سه زنان از درصد14. باشند داشته را فرزند دو همان دارند قصد مابقي داشتن فرزند ديگر دارند،

  .آورند نياد به را چهارم فرزند دارند قصد درصدشان 8 آنها حدود بين از كه دارند فرزند

. فرزندان و گرايش به داشتن فرزند ديگر رابطه مستقيم و معناداري وجـود دارد بين متغير ارزش

 .ارزش فرزندان نزد زنان باالتر باشد،گرايش آنها به داشتن فرزند ديگر بيشـتر اسـت   يعني هرچه

ي آمـاري  هتوان به كل جامعشهر تهران صادق است و مي 19و1ي اين رابطه براي هر دو منطقه

  .شهر تهران تعميم داد

طبق اين نظريـه والـدين زمـاني     .اين فرضيه با توجه به نظريه ارزش فرزندان انتخاب شده است

هاي مورد انتظار آنها بيشـتر  گيرند كه مزاياي مورد انتظار آنها از هزينهتصميم به فرزندآوري مي

ني كه منافع و مزايـاي فرزنـدان برايشـان    اند، زناهاي تحقيق نشان دادهطور كه يافتههمان .شود

 .بيشتر باشد،گرايش آنها نيز به داشتن فرزند ديگر بيشتر است

اجتماعي خانواده و گرايش به داشتن فرزند ديگـر رابطـه معنـاداري در دو     -بين پايگاه اقتصادي

زنان و موقعيت  اجتماعي خانواده، -ي موقعيت اقتصاديبراساس نظريه. وجود ندارد19و1منطقه 

اي بـه  هـاي جمعيتـي و از جامعـه   ها و زيرگروهدار شدن در ميان جمعيتي آنها براي بچهانگيزه

   بنـابراين انتظـار    .اي و گروهي به گروه اجتمـاعي ديگـر متفـاوت اسـت    ي ديگر و از طبقهجامعه

يج ايـن  امـا نتـا   .اجتماعي باروري يكساني داشته باشـند  -رود زنان طبقات مختلف اقتصادينمي

طور كه هير گفته است ارتباط بين تعلق طبقاتي و تحقيق بر خالف اين نظريه بوده است و همان

  .تر از زمان حاضر استسطح باروري در سالهاي نخست قرن بيستم به مراتب بيشتر و قوي

 بين سن زنان هنگام تولد در اولين زايمان و گرايش به داشتن فرزند ديگر رابطه معناداري وجود

دهد، ديگر سن اولين زايمان به عنوان يكي از متغيرهاي تاثير ها نشان ميطور كه يافتهاين .ندارد

 .هاي بعدي تاثير خود را از دست داده استگذار بر بارداري

از لحـاظ   شـهر، بين زنان مناطق باالشهر و پـايين  دهد،هاي تحقيق نشان ميطور كه يافتههمان

گيري مشاهده نشـده اسـت و در نتيجـه    رزندان قصد شده، تفاوت چشمو تعداد ف تعداد فرزندان

توان اينگونه تعريـف  مي را همگرايي .يك نوع همگرايي بين زنان اين مناطق به وجود آمده است

 .فراينـدها و عملكردهـا   هايي در ساختارها،تمايل جوامع به شبيه تر شدن و ايجاد مشابهت :كرد

يابي به سطوح يكسـان از بـاروري   ها و دستمحو شدن تمام تفاوتالبته اين همگرايي به معناي 

همچنـين عوامـل اقتصـادي ديگـر تـاثير       .شـهر نيسـت  شهر و جنوبدر بين زنان مناطق شمال

گيري زوجـين بـر فرزنـدآوري ندارنـد و بيشـتر عوامـل       آنچناني بر روي تعداد فرزندان و تصميم

 .ارزش فرزندان اثرگذارتر است فرزندان، مثل توجه به رفاه و كيفيت فرهنگي، -اجتماعي
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  :منابع

 ،)حمزه گنجي: مترجم( ،شناسي اجتماعيروان ،)1384(لوك؛ دزيل و المارش، لوك بدار، -

 .نشر ساواالن :تهران

ر تمايل باجتماعي و جمعيتي موثر  بررسي عوامل اقتصادي، ،)1390(پريسا گنجه،حميدي -

 :تهران .شناسينامه كارشناسي ارشد جمعيتپايان. دومساله به داشتن فرزند  )49-15( زنان

  .طباطبايياجتماعي دانشگاه عالمهدانشكده علوم

هاي آلاي و تاثيرات آن بر رفتار و ايدهتغييرات انديشه، 1388 شوازي،حاتم و عباسي حسيني، -

  .2يشماره ،7يدوره پژوهش زنان، و ترك، باروري زنان كرد

قصد و عملكرد زنان و مردان همسردار ساكن تهران در  ،)1391(فريده ي،آبادي فراهانخلج -

گزارش نهايي طرح  ي آن،كنندهفرزندي و عوامل اجتماعي و فرهنگي تعيينخصوص تك

  .موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور پژوهشي،

نشر  :تهران نايبي، ي هوشنگترجمه ،پيمايش در تحقيقات اجتماعي ).1385(اي دي، دواس، -

  .ني

جمعيتي ايران، نامه انجمن  جريان گذار تغييرخانواده در تداوم و ،)1385(حسن سرايي، -

  .37-60صص ،2شماره جمعيت شناسي ايران،

درباره سياست  تامالتي وضع موجود و :توليد جمعيت كشور باز ،)1394(حسن سرايي، -

  .1- 35صص ،68شماره اجتماعي،فصلنامه علوم گذاري،

 شركت سهامي انتشار، :تهران ،خانواده جامعه شناسي زنان و ،)1380(محمدتقي شيخي، -

  .69-73صص

فصلنامه  ،»تفاوت ها روندها و ميزان ها، :شهر تهران ايران و باروري در« ،)1391(امير عرفاني، -

  .1شماره سال اول، مطالعات جمعيتي،

انساني و پژوهشگاه علوم :تهران .اجتماعيلومهاي تحقيق در عروش ،)1383(باقر ساروخاني، -

  .مطالعات فرهنگي

  .نشر لويه  :تهران ها،در تحليل داده  spssافزاركاربرد آمار و نرم ،)1390(احمد غياثوند، -  

پاشا شريفي و : مترجم( مباني پژوهش در علوم رفتاري، ،)1386(فردريك نيكلز كرلينجر، -

  .واي نورنشر آ :تهران ،)زندجعفر نجفي

نشر  :تهران مفاهيم و كاربردها، ها،نظريه :شناسي اجتماعيروان ).1389(يوسف كريمي،-

  .ارسباران
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  .انتشارات آفتاب هنر :تهران از مسگرآباد تا خاوران، ).1379(مصطفي كاظمي، -

 ،)حسين محموديان: مترجم( درآمدي بر مطالعات جمعيتي، ،)1381(ميرديويد و پاول لوكاس، -

  .انتشارات دانشگاه تهران :رانته

 تحليلي بـر رابطـه ي ارزش فرزنـدان و    ،)1391زمستان (سارا غريب عشقي محمود و مشفق، -

 خـانواده، سـال پـانزدهم،    ي شوراي فرهنگي اجتماعي زنـان و باروري بين زنان تهران، فصلنامه

  .58شماره ي 

 :ترجمـه ( ،)يـت عشناسـي جم عـه اي بـر جام مقدمه( جامعه و جمعيت ،)1380(ام ديويد، هير، -

  .انتشارات دانشگاه مازندران بابلسر، ،)يعقوب فروتن

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  




