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شناختي نگرش مردم به فرزندآوري  مطالعه جامعه

  دراستان همدان

  

  2محسن صفاريان و   1علي مرادي

  چكيده

خاصه جمعيت شناسان جاي بحث و يكي از مسائلي كه امروزه براي پژوهشگران علوم اجتماعي و 
بررسي دارد، نگرش مردم به فرزندآوري است. اين پديده كه امروزه به صورت يك مساله 

اي از متخصصان را نيز به خود مشغول كرده  اجتماعي، نمود پيدا كرده است، نظر طيف گسترده
فرزندآوري در  به مردم نگرش شناختي جامعه بنابراين هدف اصلي مطالعه حاضر مطالعه است؛
ها پرسشنامه است. جامعه  داده آوري همدان است. روش مطالعه پيمايشي بوده و ابزار جمع استان

 321562است، كه تعداد آنها برابر  1395ساله استان همدان، در سال  49-15آماري، تمام زنان 
گيري  فرمول نمونهنفر با استفاده از  384نفر است. با توجه به تعداد زياد افراد مورد مطالعه، 

اي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اما با توجه به عدم  كوكران و با روش تصادفي خوشه
پرسشنامه صورت گرفت. براي  305ها بر روي ها، به ناچار تحليلعودت تعداد زيادي از پرسشنامه

هاي آماري  از تكنيكهاي پژوهش  و براي بررسي فرضيه SPSSافزار ها از نرم تجزيه و تحليل داده
ها و براي برآورد مدل تجربي، از  مانند آزمون پيرسون، تحليل واريانس و مقايسه ميانگين

دهد كه نگرش به  رگرسيون و تحليل مسير استفاده به عمل آمد. نتايج حاصل نشان مي
رزند اجتماعي پاسخگويان، تعداد فرزند دختر، تعداد ف - فرزندآوري تحت تأثير پايگاه اقتصادي

دلخواه، تمايل به پدر يا مادر شدن، ميزان استفاده از اينترنت، فاصله سني همسران و سن 
دهد كه سه متغير تعداد مناسب ازدواج قرار دارد. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون، نشان مي

اهميتي ازدواج به ترتيب ميزان  براي باال سني اجتماعي و فاصله-اقتصادي فرزند دلخواه، پايگاه
  0.39انداند، وارد معادله رگرسيوني شده و رويهم رفته توانستهكه در تبيين متغير وابسته داشته

  بيني نمايند.از تغييرات متغير نگرش به فرزندآوري را پيش
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  مقدمه و بيان مساله

 بسياري شناختي جمعيت هايمهمترين دغدغه از يكي باروري سطح چشمگير كاهش

 در فقط باروري پايين سطح اخير در سالهاي حال، اين است. با بوده يافته توسعه ازكشورهاي
 و روند ناگهاني تغيير دليل به و نمانده يافته محدود توسعه جوامع مشكالت و مسائل حوزه

 نگراني جانشيني، ميزان از تر پايين وحتي پايين به سطوحي باال بسيار ازسطوح باروري الگوهاي
). 107: 1394(عليئي،  است گرفته را ايران مانند ايتوسعه در حال كشورهاي گريبان آن از ناشي

 تجربه را چشمگيري اجتماعي و اقتصادي تحوالت ايران جامعه اخير ساليان از طرفي در
 همچنين و باروري هاي نگرش و رفتارها، اجتماعي و اقتصادي تحوالت اين بستر در. است كرده
  .است  يافته تغيير نيز برخانواده حاكم تاريخي الگوهاي از برخي

 اين از حاكي غربي مدرن كشورهاي از بسياري تجربه از شده ارائه تجربي و نظري هاي تحليل
 قرن دو طي كه است بوده مهمي تحوالت با آميخته در باروري كاهش كشورها اينگونه در كه است

، تشكيل فرآيند، ازدواج مناسبات مانند –زمين مغرب خانوادگي ديگرحيات هاي  درعرصه گذشته
 - خانواده جنسيتي بين و نسلي بين روابط و تعامل الگوهاي و خانواده انحالل و انتقال

مورد ازدواج  در افراد نگرش در اساسي تغيير بنابراين اين .)21: 1389(كاظمي پور،  رخدادهاست
در  تغيير. است گرفته صورت برخانواده حاكم تاريخي الگوهاي از برخي و فرزندآوري، در ايران

 شناختي جمعيت روندهاي در كننده تعيين نقشي، خانوادگي زندگي به مربوط ايستارهاي
 است شده مثل توليد و باروري مورد هايي دردغدغه ) و موجب1391(حسيني و بگي،  است داشته

 جمعيت پيري از ناشي جدي هاي و آسيب ايران جمعيتي آيندة قبال در را مربوطه مسئوالن و
  است.  كرده نگران بسيار

ين ابعاد تحوالت اقتصادي و اجتماعي در چند دهه گذشته در ايران كه متضمن تر مهميكي از 
ويژه براي زنان بوده است.  پيامدهاي مهمي بر روابط خانوادگي بوده، توسعه آموزش همگاني به

 طور بهين عواملي است كه سهم آن در تبيين تحوالت خانواده و باروري تر مهمآموزش يكي از 
تواند شرايط ساختاري زندگي  د قرار گرفته است. توسعه آموزش از يكسو مياي مورد تأكي گسترده

خانوادگي و روابط ميان اعضاء خانواده را دگرگون كند و با سوق دادن افراد در جهت تحرك 
هاي بزرگ و فرزندان زياد را كاهش دهد  ي، انگيزه داشتن خانوادهاندوز ثروتاجتماعي صعودي و 

هاي فرصتي و مالي پرورش  آموزش همچنين ممكن است، هزينه .)21: 1389(كاظمي پور، 
فرزندان را افزايش دهد و در عين حال فوايد اقتصادي آنان را كاهش دهد. نتيجه مستقيم اين امر 

). از سوي 1982تغيير جريان ثروت بين نسلي و كاهش تقاضا براي فرزندان خواهد بود (كالدول، 
شود. يعني با قرار دادن افراد در  ير نگرشي نيز محسوب ميين كانال تغيتر مهمديگر آموزش 
شود و هم  ها نگرشو  ها ارزشساز تغيير  تواند زمينه ها و اطالعات جديد هم مي جريان انديشه

سوق دهد و  كوچكترهاي  و عقايد را به سوي داشتن خانواده ها نگرش، ها ارزشاينكه مستقيماً 
ها و باورها در مورد مزاياي خانواده مدرن  اي از انديشه آموختگان را در معرض مجموعه دانش

ال  ) قرار دهد. ظهور ايده2001؛ ترنتون 1982غربي نسبت به ديگر اشكال خانواده (كالدول 
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دهد. بنابراين  هاي باروري زوجين را مستقيماً تحت تأثير قرار مي هاي كوچك نيز انگيزه خانواده
يران نيز چنين تأثيراتي را به صورتي كم و بيش ملموس با رود كه رشد آموزش در ا انتظار مي

  ).30: 1384خود داشته باشد (عباسي، 
محور ديگري از تغييرات اخير خانواده در ايران، افزايش سن ازدواج است. ازدواج در سنين باالتر 

جر همواره به تعويق زمان آغاز دوره فرزندآوري و كاهش دوره قابليت بارداري براي زنان من
شود. از آنجا كه در الگوي سنتي خانواده در بسياري از نقاط جهان و از جمله در آسيا، يكي از  مي

)، افزايش سن ازدواج 21: 1389اهداف اصلي و مهم ازدواج زودرس، فرزندآوري بود (كاظمي پور، 
ازدواج براي  تواند ترجمان تغيير اهداف و تمايالت باروري نيز باشد. عالوه بر اين، سن باالتر مي

هاي ترتيب يافته و افزايش سطح انتظارات آنان در فرايند همسرگزيني و  زنان با كاهش ازدواج
يي، رابطه نزديك دارد. بر اين زناشوهمچنين تمايل بيشتر آنان به برابري با مردان در روابط 

تري داشته  ي پائينكنند، بارور توان انتظار داشت، زناني كه در سنين باالتر ازدواج مي اساس، مي
  باشند. 

ميزان باروري كل در كشور ايران نيز طي سه دهة اخير با تحوالت چشمگيري روبرو بوده و از 
اي از علل  تنزل يافته است. مجموعه 1385فرزند در سال  9/1به  1357فرزند در سال  7حدود 

باروري در كشور اسالمي هاي انتقال جمعيتي به اين انتقال سريع و قابل توجه  براساس تئوري
) كه حائز اهميت هستند، زيرا از يك سو 179: 2009اند (عباسي شوازي،  ايران ارتباط داده شده

توسعه آهسته اند برخالف باور متعارف كه ميزان كاهش باروري را در كشورهاي در حال توانسته
كاهش دهند و از سوي ديگر دانند، باروري را  دانسته و تنها آنرا با بستة غربي توسعه ممكن مي

هايي كه ادامه اين كاهش و عواقب ناشي از آن براي سياستمداران و  با توجه به نگراني
تواند در  هاي ايجاد كننده اين كاهش، مي اقتصاددانان كشور ايجاد كرده، بررسي علل و زمينه

يشتر ميزان هاي مناسب در جهت جلوگيري از كاهش ب گذاري هاي آتي و سياست ريزي برنامه
  باروري و حتي متعادل كردن روند باروري در رساندن به سطح جايگزيني بكار آيند.     

تئوري كالسيك گذار باروري، كاهش باروري را ناشي از فرآيند صنعتي شدن، شهرنشيني و 
داند. براساس اين تئوري، فرايندهاي مذكور ابتدا به كاهش  طوركلي توسعه اقتصادي مي به

شود. زيرا از طرفي از ارزش اقتصادي فرزندان  ر و بعدها به كاهش باروري منجر ميومي مرگ
گردد و از طرف ديگر با افزايش بازماندگي فرزندان، انگيزه  هاي آنها اضافه مي كاسته و به هزينه

).بنابراين هدف اصلي 146: 1385شود (حسيني،  والدين براي داشتن فرزند بيشتر كمتر مي
همدان است. اهداف  فرزندآوري در استان به مردم نگرش شناختي جامعه مطالعهپژوهش حاضر، 

  جزئي مطالعه به شرح زير است:
  فرزندآوري به افراد تعيين تأثير متغيرهاي جمعيتي در نگرش -الف
  فرزندآوري به افراد تعيين تأثير وضعيت اقتصادي در نگرش -ب
  فرزندآوري به افراد ششناسي در نگر جامعه هاي تعيين تأثير مؤلفه - ج
  فرزندآوري به افراد تعيين وضعيت در نگرش -د
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  پيشينه پژوهش

 بر زنان توانمندي مثبت اي تحت عنوان تأثير ) در مطالعه1395زاده بنده قرا و همكاران ( حاجي
 در دوم فرزند شاغل به اين نتيجه رسيدند كه تعداد زنان در بيشتر تعداد فرزندان: فرزندآوري

 دار خانه برابر زنان 2 شاغل، زنان در فرزندآوري به تمايل شانس بود. همچنين بيشتر شاغل زنان
) در 1395بود. منتظري ( شاغل زنان از بيشتر دار خانه درزنان پسر فرزند داشتن به بود. تمايل

مردم  نگاه از آن با مرتبط عوامل و فرزندآوري به تمايل ميزان اي تحت عنوان بررسي مطالعه
 كسب به افراد فطري فرزندآوري را عالقه به تمايل دليل ترين ايران، مهم روستايي و شهري
 يا فرزند داشتن در ها آن اقتصادي تمايل را مشكالت عدم دليل ترين مهم والدي و ونقش جايگاه

  .بيشتر دانسته است فرزندان
، اقتصادي رونق و زايي اشتغال از اعم اقتصادي مشكالت شدن مرتفع براي تالش با رسد نظرمي به

 منجر تشويقي هاي سياست تصويب بدون كه هستند قدرتمند قدر فرزندآوري آن به تمايل داليل
  . شوند فرزندآوري ازدياد به

 زنان فرزندآوري به گرايش بر مؤثر اي تحت عنوان عوامل ) در مطالعه1395صادقي و سرايي (
 اجتماعي اقتصادي وپايگاه زنان اشتغال، اجتماعي حمايت شناخت متغيرهاي هدفتهران، با  شهر

 اجتماعي هاي مجدد، به اين نتيجه رسيدند كه بين متغيرحمايت بارداري به بر گرايش خانواده
 خويشاوندي شبكه بودن قوي نشان وجود دارد،كه معنادار رابطه ديگر، فرزند داشتن به وگرايش
  .است درايران

 اقوام زنان در باروري ترجيحات بر مؤثر عوامل اي تحت عنوان مطالعه) در 1395( مطلق و ديگران
 باالرفتن و باشد  مي متفاوت مختلف هاي  قوميت در زنان باروري دادند كه ترجيحات نشان ايراني
  .باشد  مي فرزندآوري به تمايل عدم مهم داليل از همسر، مخالفت و اقتصادي مشكالت، زنان سن

 به نگرش بر زندگي سبك هاي مؤلفه اي تحت عنوان تأثير ) در مطالعه1395(فيروز و ديگران 
 سبك هاي مؤلفه تهران به اين نتيجه رسيدند كه بين شهر ازدواج آستانة در فرزندآوري زنان

 به بانگرش) اجتماعي-پايگاه اقتصادي و فرهنگي مصرف، فراغت اوقات، بدن مديريت( زندگي
سبك زندگي، متغير پايگاه  هاي مؤلفهبين دارد. همچنين  وجود معناداري رابطة فرزندآوري،

بعد از  ،متغير وابسته است. مؤلفة مديريت بدن بين پيشمتغير  ترين قوياقتصادي اجتماعي 
پيلتن و رحمانيان  .پايگـاه اقتصـادي اجتماعي، بر نگرش زنان به فرزندآوري اثرگذار بوده است

  فرزندآوري به برتمايل مؤثر عوامل شناختي جامعه بررسياي تحت عنوان  )، در مطالعه1394(
گالركواستارك، و ، هاي هابرماس ونظريه استرلين انديشه متأهل شهرجهرم براساس مردان و زنان

 تعداد، پذيري جنسيتي جامعه چون متغيرهايي رگرسيوني نتيجه گرفتند، هاي داده با توجه به
  .هستند فرزندآوري به برتمايل تأثير ، دارايداري دين پيام بعد، گروهي مشاركت، مطلوب فرزند

در  فرزندآوري به نگرش و جايگاه اي با عنوان بررسي )، مطالعه1394باشي ( و قافله موسوي
 خانواده عضو افرادي كه درنگرش پژوهش اين قزوين انجام دادند. درنتايج شهر جوان هاي خانواده

 .ندارد وجود تفاوت معناداري، فرزند تعدد به نگرش ازحيث، اند بوده جمعيت كم يا پرجمعيت
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، جنسيت، از تحصيالت نظر  صرف، ازدواج اوليه ازكاركردهاي يكي عنوان  به فرزندآوري جايگاه
  است. قرارگرفته اقتصادي هاي مشغله و ها دغدغه الشعاع تحت...  و درآمد سطح

 با فرزندآوري هاي انگيزه ارتباط تعييناي تحت عنوان  ) در مطالعه1393( خديوزاده و همكاران
 ميل با زوجين در باروري مثبت هاي انگيزه باروري، به اين نتيجه دست يافتند كه بين ترجيحات

 جهت ريزي برنامه با اساس براين. دارد مستقيمي وجود ارتباط فرزند آلايده تعداد و فرزندآوري به
 را باروري بتوان است، ازدواج ممكن از وقبل تر پايين سنين در مثبت هاي انگيزه تقويت و ايجاد

  .رساند مطلوب حد به جامعه در
بر  تأثيرگذارمهمترين عوامل  اي تحت عنوان تعيين ) در مطالعه1392مباشري و همكاران (

 عامل سه ،1392الگوي باروري خانواده هاي تك فرزند و بدون فرزند شهرستان شهركرد در سال 
 براي دولت از جانب رفاهي تسهيالت و ها حمايت وجود عدم، اقتصادي فشار و ها هزينه افزايش

، »است تر ضعيف اجتماعي فرهنگ نشانه بيشتر فرزند داشتن« كه غلطي نگرش و فرزندآوري
 هاي گذاري سياست در شود مي توصيه كه باشند، مي فرزندآوري بر تأثيرگذار عوامل ترين ازمهم

  .گردند لحاظ جمعيتي
 به گرايش شناختي جامعه اي تحت عنوان بررسي ) در مطالعه1389كالنتري و ديگران (

 مورد متغيرهاي تبريز)، نشان داد كه شهر متأهل آن (جوانان با مرتبط عوامل برخي و فرزندآوري
 توجه قابل نكته. نمايند وابسته راتبيين متغير تغييرات درصد 22، اند توانسته پژوهش در استفاده

ميزان  بر اي فزاينده تأثير مذهبي گرايش متغير تأثيركاهنده، ولي اجتماعي مشاركت كه است اين
  است. داشته فرزندآوري به جوانان گرايش

نشان دادند كه  باروري و اجتماعي هاياي تحت عنوان شبكهدر مطالعه )2014( 1برنارديوكلنر
 در افراد وهنجارهاي باورها بر اجتماعي فشار و اجتماعي يادگيري، اجتماعي عواملي مانند حمايت

  . گذاردمي تأثير فرزند داشتن دربارة آنها برنگرش ،دارشدنبچه مورد
-مي كه عواملي موضوع با كه آفريقا جنوب در طولي مطالعه يك در )2012ن(اهمكار و هايفورد

 انجام سال40تا18متاهل  زن1678بين منجركند، باروري به را فرزندآوري به افراد تمايل تواند
 مطالعه نتايج است. باروري رفتار قوي كننده بينيپيش فرزندآوري به تمايل كه دادند نشان شد،
 تاثير فرزندآوري توقف متغير بر رسي بر زمان حاضر حال تعدادفرزندان داد، نشان شده ياد

 سال در فرزند داشتن بررسي، زمان حاضر حال فرزندان تعداد متغيرهاي همچنين دارد. مستقيم
 متغير و تاثير مستقيم بررسي زماني بازه در فرزند داشتن متغير بر گذشته باروري گذشته و رفتار

  است. تاثيرمعكوس داشته2009تا2006سالهاي بين فرزند داشتن متغير بر سن
 كه عواملي باروري، كاهش آفرين خطر فرضيه باعنوان هاييمطالعه در )2006( همكاران و2لوتز

 نرخ بر موثر عوامل بررسي به شود،مي فرزندان تعداد كاهش و آوري فرزند افتادن تعويق به باعث
 منفي رشد جمعيتشناسي، بعد از مطالعه اين هاييافته براساس پردازند.مي اروپا در فرزندآوري

                                                
1. Bernardi & Klarner 
2 -Lutz 
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 باشد، داشته وجود كمتري فرزندان با متر، يكبالقوه مادران آينده در تا شودمي باعث جمعيت
 تعداد جامعه شناختي، بعد از كه چرا دارد. اثر نيز جامعه شناختي متغيرهاي بر بعد اين كه

ي ايده آل از نظر زوج هاي جوان رو به كاهش بوده، كه اين متغير نيز بر كاهش  خانواده اعضاي
ان باروري تاثير مي گذارد، همچنين نتايج مطالعه نشان مي دهد، از بعد اقتصادي، فاصله مي

 درآمد واقعيت و درآمد مورد انتظار زوج هاي جوان، بر روند كاهش نرخ باروري موثر بوده است.
 كه دريافت اسپانيا، در واقعي باروري و تمايل در تفاوت عنوان با خود مطالعه در )2005(1آدسرا

 گذاشته اثر برباروري هاخانواده زندگي محيط تغييرات و زندگي هاياولويت در تغيير دوعامل
 اند،داشته را بيكاري نرخ بيشترين كه زناني دهد،مي نشان مطالعه هاييافته همچنين .است
 اند.اماداشته خود هايآلايده و انتظارات به نسبت باروري به كمتري گذشته، تمايل سال20طي
 توازن برقراري از ناشي مشكالت اند،داشته دولتي بخش در ثباتي با مشاغل كه زناني ميان در

 هايافته اين بر عالوه است. يافته كاهش فرزندان آل ايده تعداد و خانواده كار، عامل سه ميان
 فاصله شدن بيشتر به خانواده، تنظيم هايبرنامه از استفاده و گسترده دسترسي كه دهدمي نشان
 اروپا اتحاديه در دليل همين به و است منجرشده شده، محقق باروري و باروري به تمايل ميان
  اند.يافته خوددست فرزندان آلايده و دلخواه تعداد به كمتري زنان
 اوايل از دريافتندكه توسعه، و باروري،آموزش باعنوان خود درمطالعه )2000( ناراهمكو 2درزا
-رخداده هند، كشور از مختلفي هايبخش باروري ميزان در معناداري كاهش ميالدي، 80دهه

 هايتفاوت كه است عاملي ترينمهم زنان آموزش كه دهدمي نشان مطالعه هاييافته.است
 و كودكان مير ومرگ پايين سطح همچنين كند.مي تبيين هند كشور سراسر در را باروري
 هايشاخص درمقابل، است. شده باروري كاهش به منجر پسر فرزند داشتن در والدين ترجيح

 مردان، ارتباط سواد سطح و فقر كاهش شهرها، در اسكان نظير شهرنشيني و توسعه كلي
  است. نداشته باروري با معناداري

  

  مروري بر مباحث نظري

مدلي است كه چگونگي انتقال باروري و  3تئوري انتقال جمعيتيتئوري انتقال جمعيتي: 
دهد. براين اساس، كشورهاي صنعتي، چهار مرحله  ومير را از سطحي باال به پايين نشان مي مرگ

باشد،  اند: مرحله اول، كه مرحله ثبات و سكون جمعيتي مي را در انتقال باروري طي نموده
ندك است. مرحله دوم، مرحله آغاز ومير و باروري هر دو باال بوده و ميزان رشد جمعيت ا مرگ

تدريج كاهش يافته،  ومير به شود، در اين مرحله ميزان مرگ بسط و توسعه جمعيتي ناميده مي
شود. در مرحله سوم،  سرعت بر ميزان رشد جمعيت افزوده مي ولي ميزان مواليد باالست، لذا به

وري است، لذا رشد جمعيت، همچنان تر از بار ومير پايين ميزان مواليد نيز كاهش يافته، ولي مرگ
مانند  ومير و باروري هر دو در سطح پايين ثابت مي باشد و در مرحله چهارم مرگ باال مي

                                                
1 -Adsera 
2- Derasa 
3-Demographic Transition Theory 
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عنوان مرحله سقوط جمعيتي، متصور شده  ). بالكر مرحله ديگري را به74: 1378(ميرزايي، 
نجا كه ساختار سني ومير پايين است، ولي ازآ است. در اين مرحله هرچند سطح مواليد و مرگ

ومير از ميزان مواليد باالتر بوده و رشد جمعيت  باشد، درنتيجه ميزان مرگ جامعه سالخورده مي
  ).78منفي است (همان: 

اين ديدگاه معتقد است، كاهش مواليد به دليل فرايند صنعتي شدن، تئوري مدرنيزاسيون: 
). بر اين اساس، 31-35: 1375ان، باشد (منصوري طور كلي توسعه اقتصادي مي شهرنشيني و به

ومير را كاهش داده و سپس باروري به دليل افزايش احتمال بقاء  اين تغييرات نخست مرگ
يابد. از آنجا كه پرورش فرزند پرهزينه است،  فرزندان و شهرنشيني و صنعتي شدن كاهش مي
  ). 444: 1977شود (ماسون،  انگيزه والدين از داشتن فرزندان بيشتر سست مي

اين تئوري معتقد است كه نوسازي محيط و جامعه باعث تغيير در شيوه تئوري نوگرايي: 
كند (گراف،  زندگي و ذهنيت افراد شده و آرزوي رسيدن افراد به زندگي مرفه را تقويت مي

هاي فرهنگي و مذهبي،  نظران اين ديدگاه معتقد است، ارزش ). فاوست از صاحب119: 1979
هاي شخصي و ارتباط متقابل آنها با هم، بر  تصورات از محيط و منابع و ويژگي ساختار اجتماعي،

باشد. وي بر  گذارد. يكي ديگر از معتقدان به اين ديدگاه، كليفورد مي رفتار باروري افراد تأثير مي
گيري ارزشي فرد بين موقعيت او در ساخت اجتماعي و رفتار باروري  اين عقيده است كه جهت

ه و در حقيقت نقش نوعي متغير واسطه را دارد. به نظر او پايگاه اجتماعي فرد ارتباط مداخله كرد
تري با تصميمات واقعي باروري دارد. بدين ترتيب، اين موقعيت و پايگاه فرد است كه  نزديك

  ).84: 1373دهد (فرزانه،  گيري فرد را شكل مي اهميت بيشتري داشته و جهت

اي اقتصادي تبيين باروري، باال بودن و يا كاهش باروري را بيشتر ه : تئوريهاي اقتصادي تئوري
دانند. معتقدان نظريه اقتصاد باروري بر اين باورند كه  ناشي از عوامل اقتصادي مي

گيرندگان توليدمثل، عامالني هستند كه ازلحاظ اقتصادي، عقالني بوده و با توجه به  تصميم
آورند. به عبارتي ديگر، معتقدان به اين تئوري،  وجود مي هايشان را به عوامل اقتصادي، انگيزه

: 1378عقيده دارند كه كاهش باروري ناشي از عقالني شدن افراد از نظر اقتصادي است (عباسي، 
) 1957هاي نظري كه در اين قالب بحث دارد، ليبنشتاين است. ليبنشتاين(). يكي از ديدگاه54

ها مطلوبيت و عدم مطلوبيت فرض كه خانوادهاز اين پيشها اين فرض را مطرح كرد كه خانواده
 خواهند يا نه؟  اوسازند، تا تعيين كنند كه آيا اين فرزند را ميام را متوازن ميnمربوط به فرزند

 جاي به باال درآمد از برخورداري صورت در نوعي خانوادة چرا يك كه دهد توضيح خواهدمي
 كاالهايي، ليبنشتاين نظرية فرزند. در پنج نه داشته باشد، فرزند چهار خواهدپايين، مي درآمد
 بعد، به سطح آن از و برخوردارند صعودي نهايي مطلوبيت از خاصي سطح كه تا دارند وجود
 بر كه است ليبنشتاين الگوي بناي سنگ ويژگي گيرد. اينمي در پيش را نزولي متعارف حالت
 كاالهاي نوع از را فرزند ليبنشتاين .كندمي تبيين را باروري و درآمد منفي اساس رابطة همين
- مي عهده بر والدين كه تعهدي است منعكس كنندة فرزند، روي بر مخارج يعني داند،مي تعهدي

 تعهدي كاالهاي است كه اين اساسي نكتة. نيست فرزند به نسبت زودگذر احساس يك و گيرند
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 نظريه در اين. اندصعودي نهايي مطلوبيت معرض رود، درشمارمي به آن اقسام از يكي فرزند كه
 معتبر نظرية اقتصادي يك آنكه براي ليبنشتاين نظر به. نيست برقرار عقالني رفتار وجود فرض

 رفتار در كه است كافي است، بلكه عقالني فرد، عادي رفتار كه شود فرض ندارد، باشد، لزومي
  .)9: 1394(مهرباني،  باشد عقالني ساز سرنوشت و حساس هايلحظه

: كالدول معتقد است كه تغييرات باروري متأثر از تحوالتي است كه تئوري جريان ثروت
ها عقالنيت اقتصادي داشته و  درزمينه جريان ثروت صورت گرفته است. در جوامع سنتي، انسان

شان لذا در معادالتمعتقد بودند داشتن فرزندان بيشتر، فوايد بيشتري براي آنها خواهند داشت. 
 به اين نتيجه رسيدند كه فرزندان بيشتر، زندگي بهتري را براي آنها به ارمغان خواهد آورد. به

 نظريه، اين دارد. براساس وجود باروري و خانواده بين ساختار مستقيم ارتباط يك كالدول، باور
 خانوادگي ثروت هاي جريان به اقتصادي عقالني هايباروري پاسخ هايتصميم جوامع درهمة

 كه داندمي ثروت انتقال جريان شدن معكوس شرط را پيش خانواده شدن ايهسته است. كالدول
: 1395باشد(فيروز و همكاران،  آن بر مقدم اجتماعي اقتصادي و توسعة و رسد، نوسازينظرمي به

شود:كاهش نيروي كار بالقوه فرزندان،  ). از نظر كالدول، پنج مكانيزم باعث كاهش باروري مي117
گذاري براي فرزندان، تغيير فرهنگي  هاي آموزشي فرزندان، افزايش اهميت سرمايه افزايش هزينه

شدن تفاوت قائل شده و معتقد  هاي طبقه مياني.وي ميان مدرنيزاسيون و غربي و توسعه ارزش
هاي پيشرفت، دنيوي شدن، آموزش  هاي سنتي با ورود غربي شدن كه شامل ايده است، ارزش

شود.  ها و تسلط بيشتر بر محيط است، تغيير كرده و اين پروسه باعث پيشرفت اقتصادي مي رسانه
افتد. به عنوان مثال،  ميدارد كه كاهش باروري در سطوح پايين مدرنيزاسيون اتفاق  وي اظهار مي

اي با تمركز براي يك  در بنگالدش و آفريقاي جنوبي، نتيجه غربي شدن، تسلط خانواده هسته
  ). 18: 1380باشد (كاوه،  فرزند مي

نظران اين ديدگاه، معتقد است، بين مردم مناطق  : بشرز از صاحبها تئوري اشاعه و تغيير ايده
وسايل پيشگيري از بارداري و نيز نگرش در مورد تنظيم  شهري در مورد شناخت و استفاده از

خانواده، تفاوت وجود دارد. در مناطق شهري ابتدا نگرش مثبتي در مورد تنظيم خانواده در بين 
يابد. چنين  طبقات باالي جامعه ايجاد شده و سپس اين نگرش بين طبقات پايين شهري رواج مي

هاي پيشگيري از بارداري در مناطق روستايي نيز  روش فاصله زماني در مورد آگاهي استفاده از
 كانالهاي، مهاجرت ). مسيرهاي73: 1373خورد (فرزانه،  نسبت به مناطق شهري به چشم مي

 اند. همچنينداشته زيادي نقش باروري كاهش در اشاعه ارتباطات شده نهادي خطوط و شبكه
 بافتي برسطوح، اجتماعي يادگيري و اجتماعينفوذ  يعني آن، اساسي مؤلفه دو و اشاعه مفهوم

: 1395(صادقي،  دارد تمركز اطالعات درانتقال جهاني دخيل، ملي، محلي، شخصي بين متفاوت
221.(  

 چشمگيري تأثير تواندمي زنان، موقعيت تغيير كه دارد تأكيد نظريه اين نظريه بهبود وضعيت:
 باعث زنان عمر طول افزايش ديگر، عبارت به باشد. داشته جمعيت جنسي و سني ساختار بر

 همچنين، باشند. داشته زندگي شانس بيشتري سالهاي فرزندآوري، دورة از پس نهاآشود، مي
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 در كه آوردمي همراه به برايشان نيز را اينها نظاير و اجتماعي موقعيت كار، به يابي دست شانس
 كمتري فشار شود،مي باعث زنان عمر طول شود. افزايشمي منجر آنها موقعيت تغيير به نهايت
: 1380(شيخي،  دارد دنبال به را باروري كاهش خود اين و شود تحميل آنها بر باال باروري جهت

93-92.(  

در چارچوب تحليلي ارائه شده از سوي ديويس و بليك، ساختار تئوري ديويس و بليك: 
اقتصادي و اجتماعي موجود در جامعه از يك سو و عوامل محيطي از سوي ديگر بر نگرش افراد 

اجتماعي و  - شود. همچنين عوامل اقتصادي هاي زيستي مي تأثير گذاشته و باعث تغيير در ويژگي
شتي شده و نگرش افراد را نسبت به وسايل پيشگيري هاي بهدا فرهنگي موجب تغيير در شاخص

دهد. لذا نگرش افراد در نتيجه عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  و تنظيم خانواده تغيير مي
  موجب تغيير در رفتار باروري خواهد شد. 

مك نيكل عقيده دارد وسايل ارتباط جمعي نقش مهمي در كاهش باروي تئوري مك نيكل: 
هاي جديدي را براي تأثير مطلوب دولت در اين زمينه دارد.  يل ارتباطي، مسئوليتداشته و وسا

در كشورهايي كه سطح باروري باالست، ايجاد نظم اجتماعي و قوانين، جهت تعديل رشد 
هاي  هاي عمده باروري بوده كه بايد همراه با برنامه جمعيت و ايجاد شرايط رشد اقتصادي، از طرح

مينان از نتيجه بخش بودن آنها و در نظر گرفتن اعتبار و هزينه براي آنها باشد تنظيم خانواده، اط
  ). 15: 1998(مك نيكل، 

 آن دل از هايي كه جنبش تمام با مدرنيته است معتقد كه مكينتاشديدگاه مكينتاش: 
، خانوادگى الگوي تغيير .استكرده دگرگون غايت به را انسانها زندگي هايشيوه، جوشيده
 و نگهداري هايهزينه افزايش، زنان خصوص براي به وقت تمام اشتغال، جنسى آزادي، فردگرايى

 پيدايش و مادران اشتغال و بازار اقتصاد گرايسياستهاي مصرف دليل به فرزندان كردن بزرگ
 كشورهاي در جمعيت كاهش به خود خودي به... و شهرنشيني ،باردارى كنترل هايتكنولوژي

 در زماني فرايند در و مدرنيته ابعاد تأثير تحت جمعيت كاهش اينكه دليل به اتفاقا. انجاميد غربي
 ديگر كنترل عبارت به. است كرده رسوخ غربي انسان روزمره رفتارهاي در، رخداده توجه خور

 هماهنگ كامالً جديد او زندگي ساختار با كه است شده تبديل او براي عادت يك به جمعيت
، نداشده مواجه منفي جمعيت رشد با كه اييافته توسعه كشورهاي اساس برهمين. است

 كه است آن مسئله اين دليل .ترغيب كنند بيشتر فرزندآوري به را مردم، تبليغات با اندنتوانسته
 دعوت جمعيت كاهش به همه يكه وجود ساختارهاي با شدن داربچه و ازدواج به مردم ترغيب

 به فقط دارشدناند، بچهكرده متقاعد را خود كه آنهم مردمي؛ نيست كارآساني، كنندمي
  ).122: 1394(عليئي،  افزايدمي آنها دردسرهاي

دانند.  : هال و هال، دو عامل را در تغيير ساختار ايدئولوژيكي اجتماع مؤثر ميديدگاه هال و هال
و همچنين  هاي تنظيم خانواده و برنامهاند از: تغييرات اقتصادي، اجتماعي  اين دو عامل عبارت

). آنها به 390: 1997هاي جديد (هال و هال،  تالش فرهنگي و سياسي براي دفاع از ايدئولوژي
كنند و معتقدند، سيستم سياسي در  نقش مهم سيستم سياسي در انتقال باروري اشاره مي
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اگر تغيير در سطح باروري، كاهش باروري نقش بسزايي دارد، اما ذكر اين نكته ضروري است كه 
يابد. اين كاهش و  بدون تغيير در تفكرات شخصي رخ دهد، باروري چندان كه بايد كاهش نمي

تغيير، نيازمند تغيير اساسي در سطح تفكرات عادي و آكادميك بوده و همچنين نقش دولت در 
طح تحصيالت، اين مسئله مؤثر است.از طرفي كاهش باروري زاييده عواملي چون باال رفتن س

هاي تنظيم خانواده است.  تغييرات فرهنگي، باال رفتن سطح درآمد و نقش دولت در تشريح برنامه
دارند: دليل كاهش باروري در چند دهه اخير، تنها  هال و هال، به نقل از كالدول بيان مي

در سطح باال  هايي است كه باروري را ها نيست، بلكه پيش زمينه آن ايدئولوژي ها و برنامه سياست
ها بهعمل آمده است  اي است كه در تغيير اين ايدئولوژي هاي دانشگاهي و تالش پذيرفتند مي

  ).   33(همان: 

: مك دونالد عقيده دارد، در مدل برابري جنسي، نهادها، زن را جداي از نظريه برابري جنسي
عنوان يك فرد در نظر  هاي وي به عنوان يك همسر، مادر و يا يك عضوي از خانواده و به نقش
شود،  گيرند. امروزه نتيجه باروري پايين كه در بسياري از جوامع توسعه يافته مشاهده مي مي

باشد. مك  ناشي از برابري جنسي و ارتباط آن با نهادهاي اقتصادي و اجتماعي نسل جديد مي
پيشرفت آرام برابري جنسي كند كه انتقال باروري از سطح باال به پايين عمدتاً با  دونالد اشاره مي

هاي  همراه است. تغيير در نابرابري جنسي نياز به ايجاد تغيير در درون خانواده دارد. تغيير ارزش
كند و عقايدي كه در  هاي اخالقي خانواده بهناچار تغيير مي فرهنگي روند كندي داشته، آرمان

كنند. يكي از عواملي كه  اومت ميمورد ازدواج و روابط زناشويي وجود دارد، در مقابل تغيير مق
). 33: 1977هاي دولت است (مكدونالد،  تواند نقش مؤثري در اين تغيير داشته باشد، سياست مي

مك دونالد موقعيت زنان را يكي از عوامل تعيين كننده كاهش باروري در كشورهاي درحال 
-ها و گروهري در ميان جمعيتداند. از طرفي موقعيت زنان و انگيزه آنان براي فرزندآوتوسعه مي

هاي موقعيت زنان است و هاي مختلف، متفاوت است. به نظر وي تحصيالت يكي از تعيين كننده
  ).167: 1389گيرد (حسيني، در ارتباط معكوس با باروري قرار مي

هاي پاياني سدة نوزدهم، بر اين  شناس فرانسوي سال آرسن دومانت، جمعيت: نظريه دومانت
ناميد.  »گي اجتماعي مويينه«كه اصلي نو در مورد جمعيت يافته است. او اين اصل را  گمان بود

گي اجتماعي، تمايل فرد به ارتقاي اجتماعي، افزايش فرديتو كسب سرماية فردي  منظور از مويينه
است. ارتقاي اجتماعي نيازمند از خودگذشتگي است. دومانت معتقد بود كه داشتن فرزندان 

  ).110: 1385است كه زوجين براي پيشرفت بايد بپردازند (ويكس،  كمتر، بهايي
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  دهد.روابط بين متغيرهاي اين پژوهش را در قالب مدل تجربي تحقيق نشان مي ):1( شكل

  مدل تجربي پژوهش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي پژوهش فرضيه

  : فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند بر تعداد فرزند دلخواه تأثير دارد. 1فرضيه 
  فرزندان و تعداد فرزند دلخواه رابطه وجود دارد. : بين فاصله بين2فرضيه شماره 
  : پايگاه اقتصادي اجتماعي بر نگرش به فرزندآوري تأثير دارد. 3 فرضيه شماره

  : تمايل به والدين شدن بر نگرش به فرزندآوري تأثير دارد. 4فرضيه 
رابطه معنادار  : بين مدت زمان ازدواج تا تولد اولين فرزند و نگرش به فرزندآوري5فرضيه شماره 

  وجود دارد. 
  : بين سن همسر و نگرش به فرزندآوري رابطه معنادار وجود دارد. 6فرضيه شماره 
  : تعداد فرزند دختر بر نگرش به فرزندآوري تأثير معنادار دارد.7فرضيه شماره 
ها رابطه وجود  : بين ميزان استفاده از اينترنت و سن مناسب ازدواج آقايان و خانم8فرضيه شماره 

  دارد. 
  : بين وضعيت استخدام و تعداد فرزند دلخواه پيوستگي معنادار وجود دارد. 9فرضيه شماره 

ت هاي نگرش فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به فرزندآوري تفاو : بين رتبه10فرضيه شماره 
  معنادار وجود دارد. 

  روش پژوهش

 سال 49 تا 15در اين پژوهش از روش پيمايش استفاده شد. جامعه آماري مطالعه كلي زنان 
 تعدادكل ،1395 سال آمار استناد به و) 1395 سال( پژوهش زمان در كه باشد مي استان همدان

در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي استفاده  .باشد مي نفر 321562 برابر آنها
  به عمل آمد.

همسر سن  

 

نگرش به 

 فرزندآوري

 تعداد فرزند دلخواه 

تمايل به پدر يا مادر 

 سن مناسب ازدواج

فاصله ازدواج تا تولد اولين 

 

 فاصله سني فرزندان

 استفاده از اينترنت

 جنسيت فرزند

اجتماعي ،پايگاه اقتصادي  
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با توجه به اينكه جمعيت آماري در اين پژوهش همگن نمي باشد، از طرفي از الگويي تركيبي 
سازمان سلسله مراتبي در چارچوب تقسيمات كشوري تبعين مي كند، روش نمونه گيري خوشه 

رد. در انتخاب حجم نمونه، از فرمول كوكلران استفاده به عمل اي يا گروهي، كاربرد بيشتري دا
   آمد. 
ها، تعداد زيادي از آنها عودت پيش از توزيع پرسشنامه. آمد دست به نفر 384برابر نمونه تعداد

داده نشد و حتي در مرحله استخراج نتايج، نيز تعدادي از فرايند استخراج، خارج شد و لذا 
  .فر از آنها انجام گرفتن 305ها بر روي تحليل
هاي متغير انجام گرفت. ميزان پايايي گويه پرسشنامه طريق از ها داده آوري جمع پژوهش، دراين

باشد.  مي0,848دهد. مقدار آلفا، برابر  نگرش به فرزندآوري را تكنيك آلفاي كرونباخ نشان مي
استفاده از تحليل عاملي نشان هاي متغير نگرش به فرزندآوري را با ها، گويه ميزان روايي سازه

  شود.  ، به شرح ذيل بيان مي3تا  1دهد. مقادير حاصل در جداول شماره مي
دراين تحليل  KMOدهد. مقدار ، مقدار آزمون كايزرماير و بارتلت را نشان مي1 جدول
دهد ها را براي تحليل عاملي نشان مي باشد. محقق با اين آزمون مناسب بودن داده مي0,727برابر

ها براي تحليل عاملي  هاي موجود در بين داده دهد كه همبستگينشان مي 0,7و مقدار باالتر از
ها براي تحليل عاملي آزمون  هاي تشخيص مناسب بودن داده مناسب است. يكي ديگر از روش

در بارتلت است. براي اينكه مدل، عاملي مفيد و معنادار باشد، الزم است متغيرها همبسته باشند. 
براي  700,094كند. مقدار  ها همبسته هستند، را تائيدمي دهد،دادهكه نشان مي H1اينجا فرض 

  باشد. ها براي تحليل عاملي مي آزمون بارتلت نشان دهنده مناسب بودن داده
 

  براي تحليل عاملي KMO مقدار آزمون بارتلت و  ):1( جدول

  معناداري  مقدار درجه آزادي  نام آزمون
  0,000  0,727  -  ماير –كيزر 
  0,000  700,094  120  بارتلت

دهد. نتايج حاصل نشان ها را نشان مي ها و مقدار ويژه براي تعيين عامل ، مقدار عامل2جدول 
اند و اين  شده عامل بارگذاري 3هاي پژوهش براي متغير نگرش به فرزندآوري، بر  داده دهد،مي

  درصد از كل واريانس را تبيين كنند.  39,61اراند، مقد توانسته سه عامل روي هم رفته،
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  هاي انتخابي : مقدار ويژه براي عامل)2( جدول

  درصد واريانس تجمعي  درصد واريانس  مقدار كل ويژه  عامل
  18,07  18,07  2,89  عامل اول
  32,15  14,07  2,25  عامل دوم
  39,61  7,45  1,192  عامل سوم

  
دهد كه دهد. نتايج حاصل از جدول نشان مينشان ميهاي دوران را  ، ماتريس عامل3جدول 

ها، داراي واريانس مجزا  ها داراي واريانس مشترك و با ساير عامل ها براي برخي از عاملگويه
را  15- 14- 5-4-3- 2-1هاي ، قابل مشاهده است. عامل اول: گويه3 جدول هستند. نتايج در

هاي شود. عامل سوم: گويه را شامل مي 13-12-11-9- 8-7هاي شود. عامل دوم: گويه شامل مي
  شود. را شامل مي 16- 7-10

  هاي دوران ماتريس عامل ):3(جدول 

  3عامل   2عامل   1عامل   گويه ها  3عامل   2عامل   1عامل   هاگويه

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

0,53  
0,67  
0,48  
0,63  
0,49  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
0,65  
0,67  

  
  
  
  
  

0,606  
-  
-  

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  

  
  
  
  
  
0,55  
0,54  
  

0,55  
-  

0,44  
0,56  
0,44  
  

-  
0,53  
  
  
  
  
  

0,400  

  

  پژوهش متغيرهاي تعاريف

اجتماعي شاخص تركيبي است كه تجربه كاري و  -: پايگاه اقتصادي1اجتماعي - پايگاه اقتصادي
معموالً به پنج  و دارد يماجتماعي فرد را نسبت به ديگر افراد جامعه بيان  - موقعيت اقتصادي

سروش مهر و شود ( ي ميبند ميتقسدسته باالي باال، باال، متوسط، پايين و پايين پايين 
ي ها شاخصاجتماعي خانواده، از  -در اين تحقيق براي تعيين پايگاه اقتصادي ).1389ديگران،

(تحصيالت، مرتبه شغلي، شاخص منزل مسكوني (مساحت و قيمت منزل)، منطقه محل سكونت 
است. براي تعيين مرتبه شغلي افراد،  شده گرفتهميزان هزينه ماهانه خانواده پاسخگويان) بهره و 

: 1378كاظمي پور، (از روش تعيين منزلت مشاغل طرح مطالعاتي، تحرك اجتماعي و مهاجرت 
گرديد؛ همچنين براي تعيين شاخص تحصيالت، عالوه بر تحصيالت پاسخگو،  ) استفاده 156

                                                
1 . Social and Econimic Status 
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 -است. به طور كلي در تعيين شاخص پايگاه اقتصادي شده گرفتهاو  هم در نظر  تحصيالت همسر
) تعيين شد و از آنجا 5تا كد  1اجتماعي پاسخگويان، از شش شاخص فوق در پنج گروه (از كد 

تواندحالت  هاي آماري هم مي كه اين شاخص نهايي ترتيبي است، بنابراين، در استفاده از شاخص
ها، جمع زده شده اسمي با آن برخورد كرد. نمرات پاسخگويان در مورد گويه اي و هم حالت رتبه

اجتماعي خانواده در نظر گرفته  -و درنهايت نمره بهدست آمده به عنوان شاخص پايگاه اقتصادي
سؤال و هركدام با پنج زير گروه  6اجتماعي در  -شود. ازآنجا كه شاخص پايگاه اقتصادي مي

بندي نمرات پايگاه  باشد.طبقه 6-30تغييرات بايستي بين ارقام  دامنه سنجش شده است،
پايين و  11- 15متوسط،  16-20باال،  21-25باالي باال،  26-30صورت:  اجتماعي به -اقتصادي

  پايين پايين است. 10-6

 درتعريف است. فرزندآوري به نگرش حاضر، پژوهش وابستة متغير فرزندآوري: به نگرش
 بالقوه امكان يا باروري قابليت را آبستني براي زنان شناسان، توانايي جمعيت فرزندآوري،
- تجربه براساس شود، كهمي گفته افراد رواني فكري آمادگي به نيز نگرش و گويندمي فرزندآوري

 را رفتارش و دهدمي شكل مختلف موقعيتهاي به را فرد پاسخ و گيردمي شكل سازمان يافته اي
 نگرش كه هستند جزئي سه عمل، دادن انجام براي آمادگي و احساس كند. شناخت،مي هدايت

 اين و يابندمي دست شناخت به اشيا دسته بندي با افراد كه معنا بدين دهند؛مي تشكيل را
 جزء دو اين نهايت در و بدهد ناخوشايندي يا خوشايند احساس شخص به تواند،مي جزءشناختي

در اين  .دارند باز آن از يا دهند سوق خاصي عمل دادن انجام به را فرد توانندمي باهم احساس و
نگرش به اي گويه 17 اي است كه آزمودني از پرسشنامه نمرهنگرش به فرزندآوري پژوهش 

  . سنجدبعد را مي 3اين پرسشنامه  .هد آورداخوبدست  فرزندآوري
  

  هاي پژوهش يافته
تكميل  نفر در شهر همدان305است كه توسط هايي  هاي تحقيق حاصل استخراج پرسشنامه داده

پس از پايان يافتن  هاي پژوهش حاضر قرار گرفته است. گرديده و اساس تجزيه و تحليل يافته
و آنگاه به كامپيوتر انتقال يافت و سپس با استفاده از  استخراج ها، پرسشنامه،  ها دادهگرداوري 
تجزيه و تحليل  .اند گرفتهجزيه و تحليل قرار مورد ت1افزارآماري براي علوم اجتماعي بسته نرم

 گرفته، بدين ترتيب با استفاده ازها انجام  ها براساس سطوح سنجش متغيرها و طيف داده
كليه متغيرها در قالب جداول  ،آماري هاي نمونهآمار توصيفي و جداول متقاطع  هاي شاخص

بين متغيرهاي مستقل و وابسته از همچنين براي تحليل رابطه  .اند شدهتوزيع فراواني توصيف 
  استفاده شده است. 2و ضريب همبستگي پيرسون Fتحليل واريانس و آزمون 

  

  

                                                
1 . Statistical Package for Social Science(SPSS) 
2. Pearson Correlation 
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  هاي توصيفي الف: يافته

درصد) از پاسخگويان در  36,6نفر ( 194دهد كه در مورد محل سكونت نتايج حاصل نشان مي
نفر  150از كل پاسخگويان تعداد درصد) از آنها در روستا سكونت دارند.  36,4نفر ( 111شهر و 

دهند. نتايج حاصل نشان  درصد) از آنها، زنان را تشكيل مي 50,8نفر ( 155درصد) مرد و  49,2(
درصد) از  18,4نفر ( 56ساله،  14تا  10درصد) از پاسخگويان سن آنها بين  3نفر ( 9دهد كه مي

-24از پاسخگويان سن آنها بين درصد)  19,5نفر ( 90ساله،  15-19پاسخگويان سن آنها بين 
 30-34درصد)  10,8(نفر يعني  33ساله،  25-29درصد) از آنها  35,4نفر ( 108ساله،  20

-42درصد) از پاسخگويان سن آنها بين  3نفر ( 1ساله و  35-39درصد) از آنها  2,6نفر ( 8ساله، 
ساله بوده  25- 29ين دهد كه سن بيشتر افراد پاسخگو، بباشد. نتايج نشان مي ساله مي 40

 25- 29دهد، بيشترين گروه سني همسران با پاسخگويان است.همچنين نتايج حاصله نشان مي
  ساله بوده است. 

نفر  50درصد) از پاسخگويان تحصيالت ابتدايي،  7,9نفر ( 24دهد، كه نتايج حاصل نشان مي
 8,2نفر ( 25رستان، درصد) تحصيالت دبي 37,4نفر ( 114درصد)، تحصيالت متوسطه،  16,4(

 1,3نفر ( 4ليسانس،  درصد) فوق 5,6( نفر 17درصد) ليسانس، 23,3نفر ( 71ديپلم،  درصد) فوق
درصد) از  44,3نفر ( 135دهد، اند. نتايج حاصل نشان مي درصد) در مقطع دكتري تحصيل كرده

نفر  31ر، دا درصد) خانه22نفر ( 67درصد) دانشجو (محصل)، 22نفر ( 67پاسخگويان شاغل، 
 باشند. هامي درصد) داراي ساير شغل1,6( نفر 5وجوي كار و  درصد) در جست 10,2(

اي از  درصد) از پاسخگويان هيچ استفاده 54,4( نفر 166همچنينبر اساس نتايج به دست آمده، 
ساعت و  3-6درصد) بين  7,5( نفر 23ساعت و  3درصد) كمتر از  24,6نفر ( 75اينترنت ندارند. 

دهد كه كنند، نتايج نشان مي ساعت از اينترنت استفاده مي 6درصد) بيشتر از  13,4( فرن 41
 31,1نفر ( 95كنند.  اي از اينترنت نميدرصد از آنها هيچ استفاده 54,4 بيشتر پاسخگويان يعني

. خواهر يا برادر دارند 3-4درصد) بين  34,4نفر ( 105برادر يا خواهر دارند،  2درصد) بين يك تا 
درصد) هيچ برادر و خواهري  2,6( نفر 8خواهر يا برادر بيشتر دارند و  5درصد) از 31,8نفر ( 97

برادر و خواهر دارند. بر اساس نتايج  3-4دهد كه بيشتر پاسخگويان بين ندارند، نتايج نشان مي
درصد) يك پسر 57نفر ( 174درصد) هيچ فرزند پسري ندارند و 4,6نفر ( 14به دست آمده، 

نفر  56پسر و بيشتر دارند و تعداد  3درصد) 3( نفر 9پسر دارند و  2درصد) 17نفر ( 52دارند و 
فرزند  1درصد)، به اين سؤال پاسخي ندادند. بر اساس نتايج، بيشتر افراد پاسخگو داراي  18,4(

 پسر هستند.

 65,9فر (ن 201درصد)، هيچ فرزند دختري ندارند و  6,2نفر ( 19از نتايج به دست آمده  
دختر و بيشتر دارند  3درصد)،  1نفر ( 3دختر دارند و  2درصد)،  8,5نفر ( 26دختر و  1درصد)، 
درصد)، پاسخ به اين سؤال ندادند. بر اساس نتايج اين جدول بيشتر افراد  18,4نفر ( 56و تعداد 

 1-2ند، بين درصد)، دوست دار 76,1نفر ( 232پاسخگو يك دختر دارند. بر اساس نتايج، تعداد 
 2,6نفر(  8فرزند داشته باشند و  3-4درصد)، بين  21,3نفر ( 65فرزند داشته باشند و تعداد 
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دهد، بيشتر پاسخگويان دوست بچه و بيشتر داشته باشند. نتايج نشان مي 5درصد) دوست دارند، 
درصد) به  49,5نفر ( 151بچه داشته باشند.بر اساس نتايج به دست آمده،  1-2دارند كه بين 

باشند. اين ايده، ناشي  داري مجدد مي اند، به اين معنا كه خواهان بچهاين سؤال پاسخ مثبت داده
نفر  154دهد باشد. همچنين نتايج نشان مي از ترجيح جنسي و تمايل بيشتر به داشتن پسر مي

شود، اين درصد  اند. از اين نتيجه، چنين استنباط ميدرصد) به اين سؤال پاسخ منفي داده 50,5(
از مردم يا فرزند قبلي آنها پسر بوده (با تفكر سنتي) و يا اينكه برايشان ترجيح جنسي اولويت 

افتد. در مورد اين سؤال كه  ندارد، معموالً اين تفكر بيشتر در جوامع شهري و صنعتي اتفاق مي
 2رصد) تمايل دارند د 15,7نفر ( 48دهد كه دار شويد، نتايج نشان ميآيا حاضريد باز هم بچه

سال بعد از  2-4درصد) تمايل دارند بين  44,9نفر ( 137سال بعد از ازدواج بچه دار شوند و 
دار شوند. سال و بيشتر بچه 5درصد) تمايل دارند، بعد از  39,3نفر ( 120دار شوند و ازدواج بچه

  دار شوند.چهسال ب 2- 4بر اساس نتايج جدول، بيشتر پاسخگويان دوست دارند بعد از 
 41,3نفر ( 128سال و  3درصد)، كمتر از  17,7نفر ( 54فاصله سني مطلوب بين فرزندان 

سال و بيشتر را فاصله سني مطلوب بين  3درصد)،  41نفر ( 125سال و  3-5درصد)، بين 
دانند. بر اساس نتايج به دست آمده، بيشتر افراد دوست دارند، فاصله مطلوب بين  فرزندان مي

نفر  2سال باشد. سن مناسب ازدواج براي پسر از نظر پاسخگو، بر اساس جدول،  3-5ندآوري فرز
-24درصد)،  25,2( نفر 77سال و  15-19درصد)،  0,07نفر ( 2سال و  10-14درصد)،   0,07(

       نفر  2سال و  30-34درصد)،  10,5نفر ( 32سال،  25-29درصد)،  62,3نفر (  190سال و  20
سال  25-29دانند. با توجه به جدول فوق، بيشتر پاسخگويان سن  سال مي 35-39د)، درص 0,7(

دانند. در قسمت دوم جدول، سن مناسب ازدواج براي  براي ازدواج را سن مناسبي براي پسر مي
نفر  77سال و  20درصد)، كمتر از 1,3نفر ( 4كند.  پسر از نظر همسر پاسخگويان را مطرح مي

  11,1نفر ( 34سال و  25-29درصد)،  62,3نفر ( 190سال و  20-24بين درصد)، در  25,2(
دانند و با توجه به  سال سن مناسب ازدواج براي پسر از نظر همسر پاسخگو مي 30- 39درصد)، 

سال  25-29نتايج به دست آمده، همسران پاسخگويان، سن مناسب براي ازدواج پسران را بين 
  دانند. مي

نفر  12دهد كه تعداد نتايج نشان مي داشتن براي پدر و مادر شدن، در مورد متغير تمايل
نفر  95درصد)، متوسط و  20,7نفر ( 63درصد)، كم و  3,3نفر ( 10درصد)، خيلي كم و 3,9(
درصد)، خيلي زياد تمايل به پدر و مادر شدن دارند. بر اساس  41نفر( 125درصد)، زياد و  31,1(

%) از پاسخگويان پدر و مادر شدن را دوست دارند. در مورد 41(نفر  125نتايج به دست آمده، 
درصد)، فاقد اتومبيل، تعداد  75,4نفر ( 230وضعيت مالكيت،بر اساس نتايج به دست آمده تعداد 

درصد)، فاقد مالكيت تبلت،  89,2نفر ( 272درصد)، فاقد مالكيت رايانه، تعداد  63,9نفر ( 195
درصد)، مالك  46,6نفر ( 142فاقد مالكيت نوت بوك و تعداد درصد)،  94,4نفر ( 288تعداد 

هيچ كدام از وسايل فوق نيستند. بر اين اساس، بيشترين تعداد پاسخگويان فاقد مالكيت خودرو 
  هستند. 
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دهد. نتايج حاصل از اين جدول، ايرا نشان مي هاي متغيرهايفاصله، توزيع گويه4جدول شماره 
باشد. الزم به ذكر  مي 5,26با انحراف معيار  24,19سن افراد پاسخگو دهد كه ميانگين نشان مي

باشد. متغير ديگر  سال مي 40و  13است كه حداقل و حداكثر سن پاسخگويان به ترتيب برابر 
 دهد، ميانگين سن همسراين جدول، سن همسر است. نتايج حاصل از اين جدول نشان مي

الزم به ذكر است كه حداقل و حداكثر سن همسر  باشد. مي 5,28با انحراف معيار  24,13
متغير ديگر در اين جدول، ميزان استفاده از  باشد. سال مي 43 و 13پاسخگويان به ترتيب 

دهد، ميانگين و انحراف معيار ميزان استفاده از اينترنت، باشد. نتايج حاصل نشان مي اينترنت مي
حداقل و حداكثر ميزان  ، الزم به ذكر است،باشد مي 8,24با انحراف معيار  3,17 به ترتيب

باشد. متغير ديگر در اين جدول، تعداد برادر پاسخگويان  دقيقه مي 64و  0استفاده از اينترنت 
باشد.  مي 1,55با انحراف معيار  1,91دهد كه ميانگين تعداد برادرباشد. نتايج حاصل نشان مي مي

  باشد. مي 7و  0در به ترتيب الزم به ذكر است،حداقل و حداكثر تعداد برا
دهد كه باشد، نتايج حاصل نشان مي متغير ديگر در اين جدول، تعداد خواهر پاسخگويان مي

حداقل و حداكثر سن  باشد، الزم به ذكر است، مي 1,6با انحراف معيار  1,94ميانگين تعداد خواهر
جدول، تعداد برادر و خواهر متغير ديگر در اين  باشد. مي 8و  0تعداد خواهر به ترتيب برابر 

با انحراف  3,86دهد، ميانگين تعداد برادر و خواهر باشد. نتايج حاصل نشان مي پاسخگويان مي
باشد، الزم به ذكر است كه حداقل و حداكثر تعداد برادر و خواهر پاسخگويان به  مي 2,48 معيار

باشد. نتايج  خواه پاسخگويان ميباشد.متغير ديگر در اين جدول، تعداد پسر دل مي 15و  0ترتيب 
 0,85 با انحراف معيار 1,25دهد، ميانگين تعداد پسر دلخواه پاسخگويان، حاصل نشان مي

 باشد. مي 15و  0باشد. الزم به ذكر است كه حداقل و حداكثر تعداد پسر دلخواه به ترتيب  مي
دهد، نتايج حاصل نشان ميباشد،  متغير ديگر در اين جدول، تعداد دختر دلخواه پاسخگويان مي

باشد. الزم به ذكر است  مي 0,55 با انحراف معيار 1,06ميانگين تعداد دختر دلخواه پاسخگويان، 
  باشد. مي 6و  0كه حداقل و حداكثر تعداد دختر دلخواه به ترتيب 

. سنجد متغير ديگر در اين جدول، كل فرزنداني كه پاسخگويان دوست دارند، داشته باشند، را مي
كل فرزنداني كه پاسخگويان دوست دارند، داشته باشند،  دهد، ميانگيننتايج حاصل نشان مي

فرزند و حداكثر  1باشد. بر اساس اين جدول، پاسخگويان حداقل  مي 1,56 با انحراف معيار 2,33
متغير ديگر در اين جدول، فاصله ازدواج تا اولين فرزند  فرزند، دوست دارند، داشته باشد. 20

 1,90با انحراف معيار 3,27 دهد، ميانگين اين متغيرباشد، نتايج حاصل نشان مي پاسخگويان مي
و  0ازدواج تا تولد اولين فرزند به ترتيب  باشد، الزم به ذكر است كه حداقل و حداكثر فاصله مي
متغير ديگر در اين جدول، فاصله سني مطلوب بين فرزندان پاسخگويان  باشد. سال مي 10
 4,35سال با انحراف معيار 5,02دهد كه ميانگين اين متغيرباشد. نتايج حاصل نشان مي مي
 25و  0باشد، براساس اين جدول، فاصله سني مطلوب حداقل و حداكثر دلخواه، به ترتيب  مي

سنجد. نتايج  متغير ديگر در اين جدول، سن مطلوب ازدواج براي پسران را مي باشد. سال مي
باشد. الزم به  مي 3,00سال با انحراف معيار  25,39 دهد كه ميانگين اين متغيرحاصل نشان مي
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سال  35و  10ذكر است كه حداقل و حداكثر سن مطلوب براي ازدواج پسران به ترتيب 
سنجد. نتايج حاصل  باشد.متغير ديگر در اين جدول، سن مطلوب ازدواج براي دختران را مي مي

باشد. الزم به ذكر است، حداقل و  مي 3,06سال با انحراف معيار20,66دهد كه ميانگين نشان مي
  باشد. سال مي 33و  10حداكثر سن مطلوب براي ازدواج دختران به ترتيب 

  

  اي هاي متغيرهاي فاصلهتوزيع گويه ):4(جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  حداكثر  حداقل  تعداد  نام متغير
  5,26  24,9  40  13  305  سن پاسخگو

  5,28  24,13  43  13  305  همسرسن 
  8,24  3,17  دقيقه 64  00  305  ميزان استفاده از اينترنت

  1,55  1,91  7  00  305  تعداد برادر
  1,6  1,94  8  00  305  تعداد خواهر

  2,48  3,86  15  0  305  تعداد برادر و خواهر
  0,85  1,25  11  0  249  تعداد پسر

  0,55  1,06  6  0  249  تعداد دختر
  1,56  2,33  20  1  305  فرزندانتعداد كل 

  1,90  3,27  10  0  305  فاصله ازدواج و اولين فرزند
  4,65  5,02  25  0  305  فاصله سني مطلوب

  3,00  25,39  35  10  305  سن ازدواج مطلوب پسر
  3,06  20,66  33  10  305  سن ازدواج مطلوب دختر

  

  ها هاي استنباطي و آزمون فرضيه يافته -ب

  : فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند بر تعداد فرزند دلخواه تأثير دارد. 1فرضيه 

شود. ازآنجا كه متغير مستقل اسمي چند بعدي است، از تحليل واريانس يكطرفه استفاده مي
دهد، ميانگين تعداد فرزند دلخواه براي افرادي كه ، نشان مي5نتايج حاصل از جدول شماره 

فرزند است. براي افرادي  2,96ها تا تولد اولين فرزند، كمتر از سه سال باشد، برابرفاصله ازدواج آن
و براي افرادي كه اين  2,24سال باشد، ميانگين فرزند دلخواه برابر 5تا  3كه اين فاصله بين 

ها بر اساس آزمون تحليل  باشد. اين ميانگين فرزند مي 2,14سال باشد، برابر 5فاصله باالتر از 
  باشد.  تعميم به جامعه آماري مي باشند و نتيجه مذكور قابل  انس، داراي تفاوت معنادار ميواري
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: تحليل واريانس براي فاصله بين ازدواج تا تولد اولين فرزند بر فرزند دلخواه)5(جدول   

  معنادار fمقدار   انحراف معيار  ميانگين  تعداد  تعداد فرزند دلخواه
  3,25  2,96  54  سال 3كمتر از 

  0,816  2,24  126  سال 5تا 3  0,004  5,78
  0,753  2,14  125  سال به باال 5

  
باشد، الزم است، مشخص شود كه تفاوت  با توجه به اينكه مقدار تحليل واريانس معنادار مي

شود.آزمون هاي تعقيبي استفاده مي ها است، به همين خاطر از آزمون معناداربين كدام ميانگين
دهد، بين گروه اول با دوم و سوم، تفاوت معنادار است. همچنين گروه  نشان مي LSD تعقيبي 

  باشد. دوم با اول تفاوتمعنادار بوده، اما با گروه سوم معنادار نمي
  

  هابراي تفاوت ميانگين LSD: آزمون تعقيبي )6(جدول 

  معناداري  ميانگين تفاوت  طبقه مورد مقايسه  طبقه مبنا

  سال 3كمتر از 
  سال 3-5
  سال به باال 5

0,716  
0,818  

0,004  

  سال 5تا 3
  سال 3كمتر از 

  سال به باال 5
0,716 -  
0,102  

0,600  

  سال به باال5
  سال 3كمتر از 

  سال 5تا  3
0,818-   
0,102-  

0,600  

  

  بين فاصله بين فرزندان و تعداد فرزند دلخواه رابطه وجود دارد. :2فرضيه شماره 

هاي حاصل،  دهد. يافتهبين فرزندان و تعداد فرزند دلخواه را نشان مي، فاصله 7جدول شماره 
پيرسون   rدهد، بين دو متغير مذكور رابطه معناداري وجود دارد. به اين معنا كه مقدارنشان مي

متغير رابطه  2دهد، بين باشد.اين نتيجه نشان مي مي 0,004و معناداري آن   -166/0برابر 
  د دارد. معنادار و معكوسي وجو

  رابطه بين فاصله فرزندان و فرزند دلخواه ):7جدول (

  معناداري  مقدار پيرسون  نام متغير مستقل
  0,004  -0,166  فاصله بين فرزندان

  

  : پايگاه اقتصادي اجتماعي بر نگرش به فرزندآوري تأثير دارد. 3فرضيه شماره

دهد، نگرش به فرزندآوري بين طبقات مختلف اجتماعي با هم متفاوت ، نشان مي8جدول 
  باشد.  هستند و اين تفاوت معنادار بر اساس آزمون تحليل واريانس مورد تائيدمي
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 اجتماعي بر نگرش به فرزندآوري - : تحليل واريانس اثر پايگاه اقتصادي)8( جدول

  معنادار fمقدار  معيارانحراف   ميانگين  تعداد  اجتماعي - پايگاه اقتصادي
  6,46  54,59  151  طبقه باال

  7,33  56,60  139  طبقه مياني  0,020  3,982
  9,16  52,86  15  طبقه پايين

  
ها مشخص شود. براي اينكار از  معنادار است، الزم است تفاوت بين گروه  fاز آنجا كه مقدار

طبقه پايين با طبقه مياني تفاوت دهد، استفاده به عمل آمده است. نتايج نشان مي  LSDآزمون
دهد، كه طبقه معنادار دارد، اما با طبقه باال اين تفاوت معنادار نيست. همچنين نتايج نشان مي

  باشد.  مياني با طبقه باال و پايين داراي تفاوت معنادار مي
  ها : آزمون تعقيبي براي شاخص تفاوت)9(جدول 

  معنادار  تفاوتميانگين   طبقه مورد مقايسه  پايگاه مبنا

  طبقه باال
  مياني
  باال

2,008-  
1,729  

0,016  
0,365  

  طبقه مياني
  پايين
  باال

2,008  
3,373  

0,016  
0,052  

  طبقه پايين
  باال

  مياني
1,729-  
3,737-  

0,365  
0,052  

  

  :تمايل به والدين شدن برتمايل به فرزندآوري تأثير دارد. 4فرضيه 

آوري دارند، دهد كه افرادي كه خيلي كم تمايل به فرزندمينتايج حاصله از تحليل واريانس نشان 
، آنهايي كه 52,1نمره آنها برابر ، آنهايي كه كم تمايل دارند،48,33ميانگين نمره تمايل آنها 
و آنهايي كه  55,02نمره آنها برابر ، آنهايي كه تمايل زياد دارند،52,04تمايل متوسط دارند، برابر

دهد، كه اين باشد. نتايج نشان مي مي 58,38فرزندآوري دارند، نمره آنها برابرخيلي تمايل به 
شده، بر اساس آزمون تحليل واريانس برابر  ها با هم تفاوت دارند و اين تفاوت مشاهده ميانگين
  باشد. و معنادار مي 14,85
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  ن: مقايسه ميانگين نمره تمايل فرزندآوري بر حسب تمايل به والدي)10(جدول 

 f  Sigمقدار   انحراف معيار  ميانگين  تعداد  نام متغير

  8,63  48,33  12  خيلي كم

14,85  0,00  
  3,31  52,1  10  كم

  6,58  52,05  63  متوسط
  6,17  55,02  95  زياد

  6,74  58,38  125  خيلي زياد
  

: بين مدت زمان ازدواج تا تولد اولين فرزند و نگرش به فرزندآوري 5فرضيه شماره 

  رابطه معنادار وجود دارد.

- كه بر اساس آزمون همبستگي پيرسون تدوين شده است، نشان مي 11نتايج حاصله از جدول 

دهد كه بين زمان ازدواج تا تولد اولين فرزند و نگرش افراد به فرزندآوري رابطه معنادار و معكوس 
ازدواج تا تولد اولين فرزند دهد،هر اندازه فاصله ). اين نتايج نشان ميr= - 0.151وجود دارد.(

 آيد.  تر مي بيشتر باشد، تمايل به فرزندآوري پايين
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  ضريب همبستگي پيرسون بين فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند :)11(جدول 

  معنادار  مقدار پيرسون  نام متغير
مدت زمان ازدواج تا تولد اولين فرزند با نگرش به 

  فرزندآوري
0,151-  0,008  

  

  : بين سن همسر و نگرش به فرزندآوري رابطه معنادار وجود دارد. 6فرضيه شماره 

دهد كه بين دو متغير مذكور، رابطه معنادار و ، نشان مي12نتايج حاصل از جدول شماره 
است، كه بر اساس  -0,135پيرسون، برابر   rدهد كه مقدار معكوس وجود دارد. نتايج نشان مي

  آيد. ها باالتر رود، نگرش آنها به فرزندآوري پايين مي ندازه سن خانمتوان گفت،هر ا آن مي

  

  : رابطه بين سن همسر و نگرش به فرزندآوري)12(جدول 

  معناداري  مقدار پيرسون  نام متغير
  0,018   -0,135  سن همسر

  

  : تعداد فرزند دختر بر نگرش به فرزندآوري تأثير معنادار دارد.7فرضيه شماره 

دهد كه ميانگين نمره نشان مي 13از آزمون تحليل واريانس در جدول شماره  نتايج حاصل
، براي آنهايي كه يك دختر 54,73 نگرش فرزندآوري براي افرادي كه هيچ دختري ندارند، برابر

و براي آنهايي كه بيش از سه دختر دارند،  58,92، براي افرادي كه دو دختر دارند 55,507 دارند
% 95ها بر اساس آزمون تحليل واريانس يكطرفه در سطح حداقل  اشد. اين تفاوتب مي 50.0برابر 

مبني بر  H0توان گفت، فرض  ديگر مي  عبارت كند. به معنادار بوده و فرضيه مذكور را تائيد مي
تعميم به جامعه آماري  شود. لذا نتيجه قابل تائيد مي H1ها، رد و فرض عدم تفاوت ميانگين

  باشد.  مي
  ميانگين نمره نگرش به فرزندآوري بر حسب تعداد دختر :)13( جدول

  f sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  نام متغير
  7,20  54,73  19  دختر

2,812  0,040  
  6,77  55,50  201  يك دختر

  6,99  58,92  26  دو دختر
  4,58  50  3  سه دختر و بيشتر
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ها  : بين ميزان استفاده از اينترنت و سن مناسب ازدواج آقايان و خانم8فرضيه شماره 

  رابطه وجود دارد. 

با ضريب همبستگي  اي قرار دارند، اين دو فرضيه با توجه به اينكه درسطح سنجش فاصله
و سن دهد كه رابطه بين ميزان استفاده از اينترنت شوند. نتايج حاصل نشان مي پيرسونĤزمونمي

نتايج مندرج در جدول  باشد. مي 0,136 ها برابر و براي خانم 0,138 مناسب ازدواج آقايان برابر
دهد، بين دو متغير، در هر دو فرضيه رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد. اين ، نشان مي14شماره 
  باشد.  تعميم مي مورد تائيد و قابل   H1ها بر اساس فرض فرضيه

  رابطه بين ميزان استفاده از اينترنت و سن مناسب ازدواج: )14(جدول 

  معنادار  مقدار ضريب همبستگي  نام متغير
  0,016  0,138  سن مناسب ازدواج آقايان
  0,017  0,136  ها سن مناسب ازدواج خانم

  

بين وضعيت استخدام و تعداد فرزند دلخواه پيوستگي معنادار وجود  :9فرضيه شماره 

  دارد. 

دهد، كه بين استخدام و تعداد فرزند دلخواه توسط نشان مي 15حاصل از جدول شماره نتايج 
سامرز در سطح   dاي آنها پيوستگي معناداري وجود دارد. اين پيوستگي براساس آزمون رتبه

 0,00مقدار معناداري  و 0,512سامرز با ضريب   dقبول است و مقدار % اطمينان قابل 95حداقل 
 را تاييد نمايد.   H1را رد و H0تواند فرض  مي

  : پيوستگي بين وضعيت استخدام و تعداد فرزند دلخواه)15(جدول 

  وضعيت استخدام
  كل  خوداشتغالي  بخش خصوصي  بخش عمومي

  تعداد فرزند دلخواه

  99  7  12  12  فرزند 2-1
  32  18  3  11  فرزند 3-4
  4  3  18  0  و بيشتر 5

  135  96  32  23  كل
Sig=0,000 Somers d = 0,512 
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اجتماعي به فرزندآوري  - هاي نگرش فرهنگي اقتصادي  : بين رتبه10فرضيه شماره 

  تفاوت معنادار وجود دارد. 

عامل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي قرار  3از آنجا كه متغير وابسته در اين مجموعه در 
هاي نظرات پاسخگويان در ابعاد فوق  رتبهدارد،محقق به دنبال اين بود كه بفهمد آيا بين ميانگين 

من استفاده به عمل هاي فريد نه؟ براي پاسخ به اين سؤال از آزمون مقايسه رتبه تفاوت دارد يا
دهد كه رتبه بعد اول، نشان مي 16آمد. نتايج حاصل از مقدار فريدمن، در جدول شماره 

باشد. اين آزمون بر اساس  مي 1,01رابرو براي بعد سوم ب 2,01، براي بعد دوم  برابر2,98برابر
دهد كه مقدار كاي باشد. نتايج حاصل نشان مي مقدار كاي اسكوئر قابل تفسير و ارزيابي مي

باشد و لذا مي0,000باشد و با درجه آزادي دو، مقدار معنادار آن برابر مي 595,611اسكوئر برابر
-تائيد مي  H1رد و  H0 وجود دارد و فرض ها  تفاوت معنادار  توان گفت، بين ميانگين رتبه مي

  شود. 
  آوريهاي متغير نگرش به فرزند : آزمون فريدمن براي مقايسه رتبه)16(جدول 

 Sig  ��مقدار  مقدار رتبه  معيار انحراف  ميانگين  تعداد  ها رتبه

  2,98  4,71  27,6  306  بعد اول
  2,01  2,71  18,15  305  بعد دوم  0,00  595,611

  1,01  1,91  9,85  305  بعدسوم
 

  رگرسيون چند متغيره
براي بررسي مدل تجربي پژوهش از آزمون رگرسيون چندگانه استفاده به عمل آمد. نتايج حاصل 

متغير  3دهد كه بعد از اينكه همه متغيرها وارد معادله رگرسيوني شدند، در نهايت  نشان مي
فاصله سني ازدواج، به ترتيب وارد معادله اجتماعي و  - اقتصادي تمايل به والدين شدن، پايگاه

آوري) درصد از تغييرات متغير وابسته (نگرش به فرزند 0,393رگرسيوني شدند و روي هم رفته 
هاي رگرسيون را فرضرا مورد سنجش قرار دادند. الزم به ذكر است كه محقق براي اينكه پيش

اي نموده است. در آورده و فاصله رعايت كند، متغيرهاي اسمي و ترتيبي را به صورت تصنعي
تمايل به والدين شدن است. اين متغير به  دهد كه اولين متغير در اين مجموعه،نتايج نشان مي
بيني نمايد. مقدار آوري را پيشدرصد از تغييرات متغير نگرش به فرزند 0.347 تنهايي توانست

 95است كه در سطح حداقل   6.314برابرTباشد و مقدارمي 0.338 بتا براي اين متغير برابر
  rاجتماعي است كه مقدار-اقتصادي پايگاه باشد. متغير دوم در اين مجموعه،درصد معنادار مي

) است. در مرحله سوم t )t = - 2.86و مقدار  - 0,153باشد كه با مقدار بتاي مي0,375براي آن
مقدار  باشد.مي  2.211-برابر  tار و مقد  0.119 -متغير فاصله سني ازدواج با مقدار بتا برابر 

  باشد.مي 0.00 برابر  Sigو مقدار است 292/18برابر تحليل واريانس 
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  آوري: آزمون تحليل رگرسيون براي مقايسه پيش بيني متغير نگرش به فرزند)17(جدول 

  B Beta  t  Sig  R  نام متغير
  0,347  0,00  6,31  0,33  4,88  فرزند دلخواه

  0,375  0,004  - 2,86  -0,15  -4,24  اجتماعي - اقتصاديپايگاه 
  0,393  0,028  -2,21  -0,11  -0,44  فاصله سني باال براي ازدواج

 

  تحليل مسير
تحليل مسير، تكنيكي آماري است كه با استفاده از معادالت رگرسيون خطي استاندارد(معادالت 

انطباق يك مدل علي نظري با رگرسيون خطي برحسب ضرايب رگرسيون استاندارد) به ميزاني 
پردازد. در اين مدل، ابعاد سرمايه اجتماعي، يعني اعتماد اجتماعي، حمايت  ها) مي واقعيت(داده

هاي اجتماعي مجازي و شبكه روابط اجتماعي وسرمايه  اجتماعي و مشاركت اجتماعي، شبكه
وارد معادله شده و اثرات  عنوان متغيرهاي مستقل، يافته) به فرهنگي(عينيت يافته، نهادي و تجسم

شده  آوري، بررسيمستقيم و غيرمستقيم آنها بر متغير وابسته نگرش زوجين نسبت به فرزند
عنوان متغير  اند، به است. در مرحله بعد به ترتيب متغيرهايي كه داراي بيشترين ضريب بتا بوده

كنيم. در نمودار زير تحليل اند، تا ضرايب غيرمستقيم را نيز بررسي  شده وابسته، در نظر گرفته
 مسير و ضرايب آنها آورده شده است.

  ، تحليل مسير2مدل شماره ): 2شكل (

  
 

تأثير  نيشتريب  0.20، فردگرايي با ضريب مسيرشود يمهمان طور كه در مدل مسير مشاهده 
 تفاوتي بي تفاوتي اجتماعي جوانان در اين مدل دارد كه تأثير آن بر ميزان مستقيم بر ميزان بي

براي متغيرهاي مستقل،  شده حاصلمستقيم است. با توجه به اثرات مستقيم  جوانان اجتماعي

نگرش به 

 فرزندآوري
تعداد فرزند 

 دلخواه

 

پايگاه اقتصادي 

 اجتماعي

 استفاده از اينترنت

 سن همسر

0.15 

0.338 -0.25 

0.133 

0.607=e

- 0.119 

0.27 

فاصله سني 

 فرزندان

فاصله سني باال 

 براي ازدواج

 

- 0.16  
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ميزان،  نيشتريباذعان كرد، كه متغير نوع منزل مسكوني، داراي  توان يمروي متغير وابسته 
. جهت تعيين اثرات غيرمستقيم يا باشند يمجهت تبيين واريانس غيرمستقيم متغير وابسته 

  . ميكن يمرا در هم ضرب اند  قرارگرفتهر امتداد آن مسير مسير غيرمستقيم، ضرايبي كه د
فرزند  به شود، متغير تمايلمشاهده مي ،18طوركه در مدل تحليل مسير و جدول  همان    

مستقيم و قوي با نگرش نسبت به فرزندآوري دارد و نسبت به ساير متغيرهاي  دلخواه، رابطه
 تمايلاين به معناي اين است كه سهم متغير است.  0,338تحقيق، داراي بيشترين ضريب بتا با 

 نگرش نسبت به فرزندآوري،نسبت به ساير متغيرهاي تحقيق در تبيين متغير  فرزند دلخواه، به
را  -0,119ازدواج نيزكمترين اثر مستقيم با تأثير بتاي  براي باال سني صلهمتغير فا بيشتر است.

طور معكوس با متغير نگرش نسبت به فرزندآوري ارتباط  دارد، و به اين معناست كه اين متغير به
 تري باالتر باشد، زوجين نگرش مدرن ازدواج، براي سني ديگر، هرچقدر فاصله بيان دارد. به
اجتماعي داراي اثر مستقيم با - اقتصادي ه فرزندآوري دارند. همچنين پايگاهتر) نسبت ب (منفي

باشد. بقيه متغيرها نيز داراي اثر غيرمستقيمي بر روي نگرش زوجين  مي -0,153ضريب بتاي 
سو، متغير  در بين متغيرهاي واردشده در مدل تحليل مسير، از يك نسبت به فرزندآوري هستند.

داراي بيشترين تأثير غيرمستقيم بر متغير نگرش  0,105تأثير بتاي فاصله سني فرزندان با 
فرزندان، بيشترين سهم را در بين  سني نسبت به فرزندآوري است. بنابراين متغير فاصله

اند، را در تبيين متغير نگرش نسبت به فرزندآوري دارد. متغيرهايي كه تأثير غيرمستقيم داشته
 فرزندان، سني بعد از متغير فاصله 0,099، نيزبا ضريب بتاي متغيرميزان استفاده از اينترنت

وابسته پژوهش، يعني نگرش نسبت به فرزندآوري  داراي بيشترين تأثير غيرمستقيم بر متغير
نيز داراي كمترين تأثير غيرمستقيم بر متغير  0,058باشد. متغير سن همسر با ضريب بتاي  مي

به  0,064اجتماعي با ضريب بتاي -ايگاه اقتصادينگرش نسبت به فرزندآوري است. متغير پ
  صورت غيرمستقيم بر متغير وابسته تاثيرگذار است.

بيشتر  0,338دلخواه، از همه متغيرهاي ديگر با ضريب بتاي  فرزند اثر كل متغير تعداد    
 عبارت  . بهداراي كمترين اثر كل است 0,058حاليكه متغير سن همسر با ضريب بتاي  است، در

نگرش كمترين سهم را در تبيين سن همسر داراي بيشترين سهم و  دلخواه، فرزند ديگر، تعداد 
  اند.داشته نسبت به فرزندآوري
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  اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل متغيرهاي مستقل بر وابسته): 18(جدول 

  اثرات كل  اثر غيرمستقيم  اثر مستقيم  نام متغير
  0,338  --   0,338  تعداد فرزند دلخواه

  0,217  0,064  -0,153  اجتماعي - پايگاه اقتصادي
  -0,119  --   -0,119  فاصله سني باال براي ازدواج

  0,058  0,058  -  سن همسر
  0,099  0,099  -  ميزان استفاده از اينترنت

  0,105  0,105  -  فاصله سني فرزندان
  

  گيري بحث و نتيجه

فرزندآوري است.  به مردم استان همدان نگرش شناختي هدف اصلي اين مطالعه، بررسي جامعه
اين مطالعه با رويكرد كمي و تكنيك پيمايشي انجام گرفت. يكي از عواملي كه بر نگرش افراد به 

دهد كه تأثير نتايج حاصل نشان ميفرزندآوري تأثير معناداري دارد، تعداد فرزند دلخواه است. 
دلخواه، براساس شاخص تحليل واريانس معنادار  فرزند تعداد بر فرزند اولين تولد تا ازدواج فاصله

تواند بر تعداد فرزندان دلخواه مورد نظر است و فاصله كمتر بين ازدواج تا تولد اولين فرزند، مي
 فرزند و فرزندان فاصله شود كه بينپاسخگويان تأثير داشته باشد. از نتايج حاصل استنباط مي

دهد كه با افزايش ب همبستگي پيرسون، نيز نشان ميرابطه معنادار وجود دارد. ضري دلخواه،
شود. اين نتيجه با نتايج حاصل از مطالعه فاصله بين فرزندان، تمايل به فرزند دلخواه بيشتر مي

  باشد.) همسو مي1394پيلتن و رحمانيان (
اجتماعي پاسخگويان است. -از ديگر عوامل مرتبط با نگرش افراد به فرزندآوري، پايگاه اقتصادي

دهد كه ميانگين تمايل به فرزندآوري براي مادران طبقات متوسط، باال و ميانگين نتايج نشان مي
دست  تمايل به فرزندآوري براي مادران طبقات پايين و باالي جامعه كمتر است. براساس نتايج به

 آنها شغلي رتبه كه ايتحصيلكرده والدين و بيشتر ثروت خواستار كه آمده از اين فرضيه، والديني
دارند،  باروري كنترل ابزارهاي به آسانتري دسترسي و است نيز زياد هايشانفرصت هزينه و باال

مشكالت همچنين مادران طبقه پايين جامعه با توجه به . هستند كمتري فرزندان خواستار
طبقه، طبقه متوسط والدين، اي كه دارند، تمايل به فرزندآوري كمتري دارند. در عوضاقتصادي

اجتماعي نيستند و از طرفي نيز زياد به دنبال رفاه  -اي كه نگران آينده فرزندان از لحاظ اقتصادي
اين نتيجه  رند.دا بيشتري تمايل به فرزندآوري، باشندها ميفردي نيستند و تا حدي در قيد سنت

زاده بنده قرا  ، حاجي)2006( همكاران و و لوتز )1395( ديگران و با نتايج حاصل از مطالعه فيروز
) 1395( مطلق و ديگران )،1394باشي ( موسوي و قافله )،1395)، منتظري (1395و همكاران (

بر فرزندآوري باشد. تمايل به پدر و مادر شدن از عواملي است كه همسو مي )2005( آدسراو 
دهد، كه بين افزايش تمايل افراد به پدر و يا مادر افراد تاثير معنادار دارد. نتايج حاصل نشان مي

  شدن، با نگرش به فرزندآوري رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد.
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دهد، بين زمان ازدواج تا تولد اولين فرزند و نگرش نتايج حاصل از آزمون همبستگي نشان مي
به فرزندآوري رابطه معنادار و معكوس وجود دارد. براين اساس هر اندازه زمان ازدواج تا تولد  افراد

  شود. اولين فرزند بيشتر باشد، نگرش افراد به فرزندآوري نيز بيشتر مي
دهد كه بين دو نتايج نشان مي فرزندآوري تأثير دارد. به افراد همچنين سن ازدواج بر نگرش

 توان گفت، آوري رابطه معنادار و معكوس وجود دارد. مينگرش به فرزندمتغير سن همسر و 
-آيد. نتايج حاصل نشان مي آوري پايين ميها باالتر رود، نگرش آنها به فرزند هراندازه سن خانم

دهد كه بين افزايش تمايل افراد به پدر و يا مادر شدن، با نگرش به فرزندآوري، رابطه معنادار و 
 و هايفورد و) 1395( ديگران و دارد. اين نتيجه با نتايج حاصل از مطالعه مطلق مستقيمي وجود

از ديگر عوامل مؤثر بر نگرش افراد به فرزندآوري، ميزان باشد. همسو مي )2012(همكاران
 و اينترنت از استفاده ميزان بين رابطه كه هددمي نشان حاصل نتايجاستفاده از اينترنت است. 

فاصله سني فرزندان و  .باشد مي 0,136برابر  ها خانم براي و 0,138برابر آقايان ازدواج مناسب سن
 ميانگين كه دهدمي نشان نتايج .دارد معنادار تأثير فرزندآوري به نگرش بر دختر، فرزند تعداد
اين نتيجه با  .باشد دختر و بيشتر دارند، باالتر مي دو كه افرادي براي فرزندآوري نگرش نمره

  باشد.همسو مي )1392( همكاران و و مباشري )2000( همكاران و نتايج حاصل از مطالعه درزا
نتايج حاصل براساس ديدگاه مدرنيزاسيون قابل بحث است كه باروري به دليل افزايش احتمال 

فرزند، يابد. از طرفي پرهزينه بودن پرورش  بقاء فرزندان و شهرنشيني و صنعتي شدن كاهش مي
كند. از طرفي طبق ديدگاه نوگرايي و نظريه  انگيزه والدين از داشتن فرزندان بيشتر را سست مي

فاوست، آن دسته از افرادي كه از سواد و تحصيالت باالتري برخوردارند، از وسايل ارتباط جمعي 
ي فرد و نگرش ها، رفتارها ها، ارزش ها، طرز تلقي كنند. به عقيده او گرايش بيشتري استفاده مي

فرزندان  بالقوه كار نيروي ها شاهد كاهشكننده باروري هستند. از آنجا كه خانواده كلي او تعيين
فرزندان خود هستند، بنابراين اين واقعيت بر تغيير نگرش آنها به  آموزشي هاي هزينه وافزايش

 الگوي تغيير اش،باروري پايين، تأثيرات مؤثري گذاشته است. از طرفي براساس ديدگاه مكينت
 و نگهداري هايهزينه افزايش، زنان خصوص براي به وقت تمام اشتغال، فردگرايى، خانوادگى

  .انجامدجمعيت مي كاهش به خود، خودي به فرزندان كردن بزرگ
شود كه نگرش به فرزندآوري و داشتن فرزند زياد در جوامع در به طور كلي چنين استنباط مي

صورت در حال تغيير و تحول است: از يك طرف با توجه به اين كه بچه زياد، حال توسعه، به دو 
شود و اديان هم داشتن شود و از آنها به عنوان نيروي كار استفاده ميهمچنان مطلوب شمرده مي

كنند، لذا در اين بستر و ساختار اجتماعي، نگرش به فرزندآوري باال فرزند زياد را تشويق مي
ر،به علت تغييرات اقتصادي و تكنولوژي در اين جوامع و همچنين باال بودن است. از طرف ديگ

ها به سمت كاهش فرزندآوري غالب است. بر اساس نتايج هاي افزايش فرزندان، نگرشهزينه
شود كه هم اكنون رويكرد دوم غالب است، حاصل و با تمركز بر جامعه مورد مطالعه، مشاهده مي

ر حال تغيير است. به اين معنا كه با وجود تأكيد زياد متخصصان، اما با وضعيت نامناسبي د
فرزندآوري، حتي در بين نسل تحصيلكرده و متخصص، بسيار پايين است و اين  همچنان تمايل
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 رشد زايي مانند درون هاي زيادي را درگير خود كرده است. در نهايت عواملقضيه عوامل و زمينه
 زنان اشتغال ميزان افزايش، زنان) نزد ويژه (به عاليه تحصيالت و سواد ميزان افزايش، شهرنشيني

توانند در بيگانه، مي هايرسانه از متأثر و مدرنيزاسيون از متأثر بعدخانوار در نگرش تغيير و
  كاهش نگرش زنان به فرزندآوري تأثيرگذار باشند.

ايي مانند مسكن بهتر، هتوان پيشنهاد داد كه در نظر گرفتن پاداشبراساس نتايج حاصل، مي
هايي كه بيش از دو فرزند دارند، و در آموزش و خدمات بهداشتي و درماني رايگان براي خانواده

كه كمتر از دو فرزند دارند، مانند كسر دستمزد، از  هاييهايي براي خانوادهعين حال محدوديت
 اصالح نمود. همچنين بهبود توان اين نگرش راهاي رايگان براي اين افراد، ميبين بردن هزينه

 فرزندآوري، افزايش و خانواده تشكيل از جوانان هاي نگراني كاهش و جامعه اقتصادي وضعيت
 ارتباط وسايل طريق از فرزندان تربيت و خانواده ريزي برنامه زمينه در اجتماعي هاي آگاهي
 زوجين توسط زندگي هاي مسئوليت پذيرش بر فرهنگي، تأكيد و آموزشي اقدامات ساير و جمعي
 در فرزند جايگاه ارزش و فرزندان صحيح تربيت بر خانواده و تأكيد در زنان حقوق به واحترام

  توان از اقدامات الزم در اين زمينه به حساب آورد.خانواده را مي
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