
  
  

  
  

  عوامل مؤثر بر گرایش به فرزندآوري زنان شهر تهران

  حسن سرایی  ،     سادات صادقی حنانه
 29/2/1395 :      تاریخ پذیرش22/1/1395: تاریخ دریافت

  
  چکیده

منظور بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به فرزندآوري در بین   پژوهش حاضر به
کاهش سطح .  آنها صورت گرفته استهتهران و مقایس شهر 19 و 1زنان مناطق 

 هرو مطالع ازاین. شناختی شهر تهران است هاي جمعیتباروري، یکی از مشخصه
 آماري این پژوهش هجامع . اهمیت باالیی برخوردار استهشهر تهران از درج

-سنجی و شنواییهاي سنجش سالمت بیناییکننده به پایگاه  مادران مراجعهههم
هدف این پژوهش شناخت . آموزان بدو ورود به مدرسه استدانشسنجی 

 اجتماعی خانواده بر  اجتماعی، اشتغال زنان و پایگاه اقتصاديهاي حمایتمتغیر
سی بین سامرز و کندالبراساس نتایج آزمون دي .گرایش به بارداري مجدد است

 معنادار هبطهاي اجتماعی و گرایش به داشتن فرزند دیگر رامتغیر حمایت
.  خویشاوندي در ایران استه قوي بودن شبکهدهند دست آمده است که نشان به

                                                
 نویسنده مسئول (.شناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی  کارشناس ارشد جمعیت.(  

   sadeghihananeh@gmail.com 
  شناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی استاد گروه جامعه.                  hsaraie@yahoo.com 
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اما بین متغیر اشتغال زنان و پایگاه اقتصادي اجتماعی خانواده و گرایش به 
  . دست نیامده است  معناداري بههداشتن فرزند دیگر رابط

 یک، هروري، منطقهاي باآل فرزندآوري، رفتار باروري، ایده:مفاهیم کلیدي
   نوزدههمنطق

  
  پژوهشمسئله

 شناسی است و از جمعیتهباروري و گرایش به فرزندآوري از مقوالت مهم در حوز
متعدد جمعیتی، گیرد و تحت تأثیر عوامل ها صورت می که این امر مهم در خانواده آنجا

اله سعی بر  در این مق.اي است رشته  بینی موضوع،اقتصادي هر جامعه استاجتماعی و 
شناسی طور اخص باروري و جامعه شناسی و به جمعیتهرشت آن است تا ارتباطی بین 

ترین واحدي است که در آن تصمیمات باروري خانواده برقرار شود، زیرا خانواده اصلی
گیرد و رفتار باروري صورت واقعی و عملی به شود، اهداف باروري شکل میاتخاذ می
  .گیردخود می

گیرد و به لحاظ  در سطح خرد صورت می  خصوصی وهآوري در حوزفرزند
به تعبیر دیگر، .  این حوزه هم محدودتر شده استهایم دایر تاریخی، هرچه جلوتر آمده

حق فرزندآوري در سرتاسر تاریخ به فامیل و خانواده و این روزها به زوجین، 
ن تصمیمات و اجرایی پیدا است که در اتخاذ ای. خصوص زنان، واگذار شده است به

توان و نباید از زنان انتظار داشت که پیامدهاي  طور متعارف نمی کردن آنها، به
تصمیمات سطح خرد  .تصمیماتشان را براي جامعه، درسطح کالن، هم در نظر بگیرند

ها و مخاطراتی در سطح کالن   فرزندآوري، ازسوي دیگر، ممکن است هزینههدر زمین
 طورمتوسط،  براي مثال، تصمیم زوجین یا زنان به داشتن به.  کندایجاد) براي جامعه(

کمتر از دو فرزند ممکن است، بازتولید جمعیت را به مخاطره اندازد و یا سبب تسریع 
. هاي زیادي به جامعه تحمیل کند در سالخوردگی جمعیت شده و ازاین طریق هزینه

 دارند درخصوص تعداد و زنان حق طور که درسطح خرد زوجین بنابراین، همان
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که انباشت   صورتی  سطح کالن هم جامعه حق دارد، در اوالدشان تصمیم بگیرند، در
براي مثال، بقاي آن را به (تصمیمات در سطح خرد مخاطرات جدي براي آن فراهم کند 

، دخالت کند و با اتخاذ )مخاطره اندازد یا کارکردهاي اساسی آن را تهدید کند
ها روند امور را در مسیري که مطلوب   و اجراي درست سیاستهاي مناسب سیاست

 ).9 :1394سرایی، (جامعه است هدایت کند 
فرزنـد   8/1 به 1363 در سال    فرزند 9/6 گذشته میزان باروري کل از       هطی سه ده  

 همـوازات ایـن رونـد کاهنـد         بـه ). 1390 مرکز آمار ایـران،   (کاهش یافت    1390 سالدر  
آبـادي   خلـج (فرزند و یا بدون فرزنـد   هاي تک ر نسبت خانوادهباروري، شاهد افزایش د  

 تـأخیر در تـشکیل خـانواده،       تأخیر در سـن ازدواج و      ،)1389عرفانی،   ؛1391فراهانی،  
 ؛1389عرفـانی،    (هاي جنینی عمـدي   ، شیوع سقط  )1390 کریمی، ( طالق  میزان افزایش

Erfani, 2001; Erfani, and McQuillan, 2008( بـط غیرنکـاحی در زیـر    شـیوع روا  و
کـه   باروري پایین و به همراه ایـن تحـوالت جمعیتـی      . ایم  گروهاي جوان جمعیتی بوده   

گذاران جمعیتی و اندیشمندان علـوم اجتمـاعی در ایـران اسـت،            کنونی سیاست  هدغدغ
طبق ). 1391عرفانی،   ( معاصر ایران دربرخواهد داشت    هپیامدهاي اساسی را براي جامع    

 فرزند 4/1 به 89شده میزان باروري کل براي زنان شهر تهران درسال  هاي انجام پژوهش
 میـزان   90و در سـال     ) 96: 1391نقل از مـشفق،       عرفانی به (براي هر مادر رسیده است      

  ).96: 1391 عرفانی، (1ازاي هر زن رسیده است  فرزند به3/1باروري کل به 
ان به داشتن فرزندي  مادرعوامل مؤثر بر گرایش در این پژوهش در پی شناخت

 هاي آل  جز فرزندان در حال حاضر زنده و همچنین مقایسه رفتار و ایده دیگر در آینده به

                                                
- هاي ها و برآورددر محاسبۀ شاخص. کنندا کمتر از واقع برآورد می  هاي غیرمستقیم، باروري ر   روش :یادآوري

هاي مستقیم فرض بـر آن  در روش. اندهاي غیرمستقیم نیز شکل گرفته  هاي مستقیم، روش  جمعیتی در کنار روش   
سازي الزم باشد، در اختیار است و محدودیت و نقصی در آمار است که هرگونه اطالع و آماري که براي شاخص

انـد  آل قرار نداشتهشناسان همواره در این شرایط مطلوب و ایده   در عالم واقع جمعیت   . ارقام اولیه وجود ندارد   و  
 .کنندهاي غیرمستفیم باروري را کمتر از واقع برآورد میدرنتیجه روش). 1390میرزایی، (
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هاي جمعیتی تواند به مؤثرتر بودن سیاستاین نوع اطالعات می. باروري نیز هستیم
  .ها کمک کندبراي تشویق به فرزندآوري در خانواده

 
 پژوهش هپیشین
فرزندي   ترجیح و قصد تک   « در پژوهشی با عنوان      )1391( سرایی   آبادي فراهانی و  خلج

، با استفاده از یک رویکـرد  »هاي آن در زنان و مردان همسردار شهر تهران       کننده  و تعیین 
هــا و عوامـل بــسترساز  بــه شناسـایی دالیــل، انگیـزه  )  کمــی و کیفـی همطالعـ (ترکیبـی  

رف ازدواج و افـرادي کـه داراي   افراد در ش(هاي اخیر ازدواج فرزندي در کوهورت    تک
در این پژوهش با استفاده     . به تفکیک دو جنس پرداختند    )  سال هستند  5یک فرزند زیر    
کننده به     نفر از زنان ومردان در شرف ازدواج مراجعه        871اي،  اي خوشه از روش سهمیه  

  نفر از زنـان و مـردان همـسردار داراي یـک            920مراکز مشاوره قبل از ازدواج دولتی و      
 سال که براي واکسیناسیون کودك خود به مراکـز واکـسیناسیون در تهـران          5فرزند زیر   

فرزنـدي در    براساس این پژوهش، قصد تـک     . اند  مراجعه کرده، مورد بررسی قرار گرفته     
هاي قصد  کنندهتعیین.  درصد موارد گزارش شده است     2/43فرزندي در    درصد و دو   46
فرزنـدي،  فردگرایی، نگرانی کمتر از مشکالت تک     : فرزندي در مردان عبارت بود از       تک

ها کنندهکه این تعیین هاي فرزندپروري، درحالیطلبانه و نگرانی باورهاي جنسیتی تساوي  
-هاي فرزندپروري، فردگرایی، نگرانی کمتر از تکدر زنان عبارت بودند از سن، نگرانی   

هاي سوي کنترل   گر نوعی گذار به   این نتایج بیان  . گرایی در تربیت فرزند   فرزندي و آرمان  
 شهري مانند تهران بوده که منطبق بـر     هیافتتر بر تصمیم باروري در مناطق توسعه      درونی

ولی باید در اعالم نتایج، توجه خواننـده را بـه ایـن نکتـه      . معیتی دوم است    گذار هنظری
.  اسـت  این پژوهش از مراکز خاص و دولتی اخذ شدهه مورد مطالعهجلب کرد که نمون  

-فرزندي را اعالم کرده همچنین زنان و مردان این نمونه در شرایطی نگرش خود به تک     

دلیل   سال است و به2اند و میانگین سنی فرزند آنها  سال بوده5اند که فرزندان آنها زیر      
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هـا  اینکه تازه از زمان زایمان آنها گذشته و فرزند آنها نیاز به مراقبت دارد، این خـانواده          
  .فرزندي دارند و ممکن است با گذشت چند سال نظر آنها عوض شودتکقصد 

اي و تأثیر آن پژوهشی با عنوان تغییرات اندیشه    ) 1388( شوازي و حسینی     عباسی
روش پـژوهش آنهـا    . اندهاي باروري زنان ترك و کرد انجام داده         آل  بر رفتارهاي و ایده   

ن در شهرستان در ارومیه اسـت کـه        ساک هسال 49 تا 15پیمایش و جمعیت آماري زنان      
هـا از عمومیـت تغییـرات اجتمـاعی و تحـوالت            یافتـه  .انـد  کرده  بار ازدواج   حداقل یک 

 اخیرتـر  هدورهـاي هـم  ویـژه در گـروه   هاي قومی مورد مطالعه بـه خانواده در میان گروه 
واج  ازدهاي محسوس در زمینبراساس این مطالعه، تغییرات اندیشه. ازدواج حکایت دارد

. آیـد وجـود مـی   هاي قومی بههاي باروري زنان گروه آل و فرزندآوري و نیز رفتار و ایده   
نتایج گویاي آن است که تغییـرات اجتمـاعی و تحـوالت خـانواده مـالزم بـا تغییـر در         

هـاي   آل  یت رفتـار و ایـده     ها  آوري و در    ها و ایستارهاي مرتبط با ازدواج و فرزند       نگرش
ها و هنجارهاي     ارزش ههاي پیشین مبنی بر اشاع       از نتایج پژوهش   هایافته. باروري است 

 .کندهاي قومی حکایت میهاي باروري گروه آل باروري پایین و همگرایی رفتار و ایده

بررسی عوامل اقتصادي، اجتماعی،    « در پژوهشی با عنوان      )1390(گنجه،  حمیدي  
سعی کرد تا این عوامـل  » ند دوم ساله به داشتن فرز    49ـ15جمعیتی مؤثر بر تمایل زنان      

هاي پژوهش با متغیرهـاي تحـصیالت،       وي به بررسی و تحلیل فرضیه     . را شناسایی کند  
اجتماعی و اقتصادي، نگرش به فرزنـدآوري، جـنس فرزنـد اول و سـن         اشتغال، پایگاه   

ساله شـهر    49ـ15 نفر از زنان متأهل داراي یک فرزند         390زنان هنگام ازدواج، در بین      
دهد که افزایش تحـصیالت و اشـتغال زنـان          نتایج پژوهش نشان می   . هان  پرداخت  اصف

اما پایگـاه اجتمـاعی و اقتـصادي    . شودباعث کاهش تمایل آنها به داشتن فرزند دوم می     
پاسخگوها و نگرش آنها به ارزش فرزند تأثیر معناداري در تمایل زنان به داشتن فرزنـد       

اراي فرزند پسر بودند، تمایل بیشتري به داشتن فرزند زنان مورد بررسی که د. دوم ندارد
دوم داشتند و همچنین با افزایش سن ازدواج زنان، تمایل آنها به داشتن فرزند دوم نیـز             

تحلیل لوجستیک براي بررسی احتمال تمایل به داشتن فرزند دوم نیـز            . یافتکاهش می 
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نس فرزند اول  تأثیر مثبت و     آنها و ج  نشان داد که سن ازدواج زنان و وضعیت فعالیت          
متغیـر   گیـري کلـی،   در نتیجـه . معناداري بر احتمال تمایل آنها به داشتن فرزند دوم دارد       

جنس فرزند اول و متغیر اقتصادي وضـعیت فعالیـت و متغیـر جمعیتـی سـن                اجتماعی
  .ازدواج زنان در تمایل به داشتن فرزند دوم مؤثر شناخته شد

  
   پژوهشچارچوب نظري

  ه عمل معقول نظری -
گیرند که معموالً بـه     ، انسان را یک موجود منطقی در نظر می        )) 1975و آجزن  فیشین

نظر فیشین و آجزن، آنچه بین نگرش و رفتار دیده  به . کند منسجم و مؤثر عمل می   هشیو
به عقیده آنها، اگر شخصی واقعاً قصد داشته باشـد کـه   . شود، قصد عمل کردن است    می

 خاصی عمل کنـد، رفتـار   همعین یا در مقابل یک موضوع معین، به شیودر یک موقعیت    
، مگر اینکـه از نظـر   )از کوزه همان برون تراود که در اوست(او آن را نشان خواهد داد       

دار این دو پژوهشگر، ابتدا قصد زنان بـراي بچـه     . ابزاري یا جسمی شرایط فراهم نباشد     
دار شـدن و اقـدام بـه       بعد، بین قصد بچـه     دو سال . پرسندشدن در دو سال آینده را می      

مفهوم جمله این است، . آورنددست می  را به 6/0دار شدن، همبستگی بسیار معنادار بچه
مـسلماً  . انـد بـه آن عمـل کننـد    زنانی که قصد باردارشدن داشتند، درمجموع سعی کرده    

فقـدان امکانـات   شود، مثل قطع رابطه با همـسر،   کنترل نیز وارد عمل می      عوامل غیرقابل 
تواند معیار خـوبی بـراي       این عوامل، قصد عمل کردن می      هباوجود هم . مادي یا زیستی  

: گویدکند؟ الگوي عمل معقول میاما چه چیزي قصد را تعیین می    بینی رفتار باشد؛  پیش
  .از یک طرف نگرش و از طرف دیگر، هنجارهاي ذهنی

باورهاي مربوط بـه  : شودی میطبق نظریه فیشین و آجزن، نگرش از دو عامل ناش      
  .شودو ارزشی که به پیامدها داده می پیامدهاي یک رفتار معین

                                                
1. Fishbein,M 
2. Aizen,I 
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قصد عمل کردن فرد مسلماً . کندبسته عمل نمی از طرف دیگر، فرد هرگز با چشم       
گذاري به این گیرد، همچنین فشار اطرافیان و میزان ارزش      تحت تأثیر نگرش او قرار می     

 الگویی هستند هدهند اینها عوامل تشکیل: دهند  تحت تأثیر قرار می   فشارها نیز قصد او را    
هنجارها از این نظر ذهنی است که فرد،  . شودنامیده می » هنجارهاي ذهنی «که اصطالحاً   

طبق این نظریـه، بـراي    . کندریزي می رفتار خود را براساس ادراکی که از آنها دارد، پایه         
ریزي شـود و      م است بر انتظارهاي قابل تحقق پایه      آنکه نگرش به رفتار تبدیل شود، الز      

  ).1384بدار و دیگران، (بر تقویت اطرافیان تکیه کند 
نظـر فیـشین و    به.  عمل معقول استهنظری  حاضر، هاساس چارچوب نظري مطالع   

نظر آنها این است . شود، قصد عمل کردن استآجزن، آنچه بین نگرش و رفتار دیده می
شخص » قصد«درك خواهد بود که ما به      بینی و قابل  یشتر قابل پیش  که رفتار در حالتی ب    

هاي او را نسبت به آن رفتار  به رفتار در شرایط خاصی توجه کنیم، نه اینکه فقط نگرش          
توانـد رفتـار   براساس این نظریه، قصد باروري تا حد زیادي مـی  . مورد توجه قرار دهیم   

حکـم عـواملی هـستند کـه بـر قـصد            متغیرهـاي دیگـر در      . بینـی کنـد   باروري را پیش  
باین و آیزن    فیشن ه این پژوهش براساس نظری    همتغیر وابست . گذارندفرزندآوري تأثیر می  

ریزي براي آوردن فرزند دیگري به غیر از فرزندان در       تمایل، قصد و برنامه    هاز سه مقول  
  .شده است حال حاضر زنده، ساخته 

  
  شاو وین و اسکریمنظریه لی -

 باروري به مفهوم فرهنگ و نقش هنجارها و هایی که در تبیین رفتار      ریهیکی از نظ  
در نظر این دو . شاو است اسکریم وین و  لیهکرده است، نظری   ترجیحات در رفتار اشاره     

. اي از معـانی مـشترك و رایـج میـان مـردم اسـت      یافتـه مؤلف، فرهنـگ نظـام سـازمان      
کنـد، امـا      قوانین و عقاید را ایجاد مـی      اي از مفروضات اساسی و تصوراتی که         مجموعه

شناسی و هنجاري  هستیهیک مدل فرهنگی شامل دو جنب    .  تقلیل به آنها هم نیست      قابل
صورت کد نمـادین واحـدي        که به  )هایی بر آنچه هست و آنچه باید باشد         داللت(است  
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کـرد  کنند کـه یـک روی     شاو تأکید می    وین و اسکریم  لی. براي افراد جامعه مشترك است    
چنـین الگوهـاي   . مثل تأکید کنـد   هاي فرهنگی تولید    فرهنگی براي باروري باید بر مدل     

ومیر آن جمعیت  باروري و مرگهفرهنگی عقاید و انتظارات مشترك یک جمعیت دربار      
هـا، عقالنیـت فرهنگـی    مفهوم مورد تأکید در این مـدل  . کنندطور ویژه منعکس می     را به 
سازد که مثالً رفتار باروري در کدام موقعیت مجاز و         می عقالنیت فرهنگی آشکار  . است

براي یـک جمعیـت خـاص عقالنیـت         . در کدام موقعیت باید با محدودیت همراه باشد       
اي از مفروضات فرهنگی است که بعضی از آنها      باروري شامل مجموعه  فرهنگی الگوي   

 هنجارهـاي   هنـد کنمـنعکس  (و برخی دیگر غیرمنطقی   ) سازگار با شرایط واقعی   (منطقی  
هـاي مـرتبط بـا    اند و فعالیت  آنها را در مجموع پذیرفتهههستند، اگرچه مردم هم   ) سنتی

 فرزندان، مراقبـت از کـودك و نظـایر آن را شـکل              هباروري نظیر تولد، شیردهی، فاصل    
هاي بالفصل و   کنندهاي در اثرگذاري تعیین     دیگر، فرهنگ عنصر واسطه     بیان  به  . دهند می

هـاي جمعیتـی در    وین و اسکریم شاو پدیدهنظر لی به.  باروري است ه در نتیج  ايواسطه
صـورت    هـاي انـسانی بـه     جمعیـت . جوامع انسانی در حال نهادینه شدن فرایند هـستند        

منـد  ومیـر را قاعـده      عمومی و پایدار و نه موردي و اسـتثنایی، رفتـار بـاروري و مـرگ               
گیـري کـنش و   عنوان بستر شکل  ن، به مطالعه و شناخت محیط فرهنگی عامال     . سازند می

بررسی هنجارهاي حاکم بر رفتار کنشگران، توضیح مناسبی از سازوکار عوامل مؤثر بـر          
  ).135: 1385 نقل از منصوریان و خوشنویس  به1998کارتر،  (رفتار ارائه خواهد داد

کننـد و معتقدنـد کـه       شاو بر نقش هنجارهاي فرهنگی تأکید می        وین و اسکریم  لی
ها موقعیت مجـاز و غیرمجـاز رفتـار بـاروري را     قالنیت فرهنگی است که براي انسان    ع

کننـد کـه بـراي درك رفتـار کنـشگران بایـد محـیط               رو پیشنهاد می    ازاین. کندتعیین می 
 ).135: همان (فرهنگی آنان و هنجارهاي حاکم بر آن محیط را شناخت

 و دوسـتان زن، او را  بر همین اساس اگر محیط فرهنگـی از طریـق خویـشاوندان      
تشویق به داشتن فرزند دیگر کنند، گرایش او نیز به داشتن فرزند دیگـر بیـشتر از زنـی            

کند و ترغیب به این کار      که هیچ تشویقی از نزدیکان و دوستان خود دریافت نمی          است
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ـ    . شودنمی  حمایـت اجتمـاعی اسـت و بعـد اطالعـاتی      هاین نظریه نیز در تکمیـل نظری
  .پوشانی دارداعی با این نظریه هماجتمحمایت 
  
  حمایت اجتماعینظریه  -

کنـد کـه اکثـر    اش از حمایت اجتمـاعی خاطرنـشان مـی          سازي   در مفهوم  استریتر
  :هاي نظري روي سه نوع حمایت اجتماعی تأکید دارند تحقیقات اجتماعی و تدوین

تنیـدگی    حمایت اجتماعی ادراکـی، حمایـت اجتمـاعی صـورت گرفتـه و درهـم              
  .جتماعیا

عنوان ارزیابی شناختی روابط فـرد بـا    شده، حمایت را به     حمایت اجتماعی ادراك  
دهد که    شده تشخیص می    هاي حمایت اجتماعی دریافت   مقیاس. گیرددیگران در نظر می   

شود، مگر اینکـه فـرد   هاي فرد با محیطش به حمایت اجتماعی منجر نمی       پیوستگی ههم
در برخی موارد نیـز  . دسترس بداند نیازش مناسب و قابلها را براي برآوردن   آن حمایت 

مدت بودن و تعارض آن  دلیل نامناسب بودن، کوتاه  حمایت اجتماعی بههتالش براي ارائ
سـنجش حمایـت   . شودکننده حمایت با شکست مواجه می   با نیازها و انتظارات دریافت    

اش تأکیـد دارد، در   یشده بر ارزیابی شـناختی فـرد از محـیط اجتمـاع             اجتماعی ادراك 
وجـود آیـد آن در    ضمن به سطح اطمینان از اینکه هر وقت احساس نیاز به حمایت بـه           

اندازه کافی نیازش را بـرآورده خواهـد کـرد و آن بـه روشـی                  دسترس خواهد بود و به    
  .شود که سودمند تلقی شودعرضه می

رد که دیگـران  گرفته به رفتارها یا اعمال خاصی اشاره دا حمایت اجتماعی صورت  
. دهنـد که آنها عمالً اشـکالی از حمایـت و کمـک را ارائـه مـی          طوري  دهند، به انجام می 

هایی مثل گوش دادن، اظهار عالقه، قرض دادن تواند شامل فعالیترفتارهاي حمایتی می
.  پیشنهادات، تدابیر و راهکار دادن و ابـراز محبـت باشـد    هپول، کمک به انجام کار، ارائ     

                                                
1. Steeter. C.I 
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ـ         یت اجتماعی صورت  سنجش حما   هگرفته بر چیزي تأکید دارد که افراد عمالً هنگام ارائ
گرفتـه یـک ارزشـیابی        اي حمایـت صـورت      تا انـدازه  . دهندحمایت اجتماعی انجام می   

هـاي  گرفتـه مقیـاس     بخش اعظـم حمایـت صـورت      . رفتاري از حمایت اجتماعی است    
نکـه وابـسته بـه مـشاهدات       مربوط به یادآوري تجربیات گذشته هستند تا ای        خودسنجی

  .واقعی از رفتارهاي حمایتی باشد
تنیدگی اجتماعی اشاره بـه ارتباطـات واقعـی افـراد بـا اشـخاص مهـم در                     درهم

عنـوان درهـم تنیـدگی اجتمـاعی         ابزارهایی که حمایت اجتماعی را بـه      . شان دارد   محیط
 آنهـا ارتباطـات     دیگـر   عبـارت    اجتماعی تمرکز دارنـد، بـه      هاند بر شبک  سازي کرده مفهوم

کننــد کــه افـراد را بــا خــانواده و دوســتان و  مـستقیم و غیرمــستقیمی را مــشخص مـی  
هاي منـابع اجتمـاعی     عنوان شاخص   این ارتباطات صرف، به   . دهد  همساالنشان پیوند می  

اند که کارکردهاي حمایت اجتماعی را بالقوه در زمان بحـران انجـام           شده  در نظر گرفته    
  ).1392شمه، صادقی سرچ(دهد  می

میزان مختلف حمایت، چه     .بررسی منابع حمایت اجتماعی امري بسیار مهم است       
هاي اجتماعی و ارتباطات بـا دیگـران و چـه از لحـاظ احـساس       از لحاظ وسعت شبکه 

 ذهنی دریافت حمایت، در تفاوت احساس رضایت و کیفیت زندگی افراد مـؤثر اسـت               
  ).1385میرسمیعی، (

  
  مایتیخانواده، یک منبع ح

اطمینان از اینکه : کند مأمنی آرام و راحت، از چند راه فرد را حمایت می         همثاب  خانواده به 
کنند، در نبـود وي بـه کارهـاي منـزل         دیگر اعضاي خانواده از فرزندان وي مراقبت می       

کنند، تفریحـات خـود را   کنند، آسایش و رفاه و امنیت را براي او فراهم میرسیدگی می 
  ).1391 ناظري جویباري، (کنندغت کارمند هماهنگ میبا اوقات فرا
هـاي آنهـا بـه     خویـشاوندان و تـشویق  هايرسد که بین حمایتنظر می  به :فرضیه

بـدین  . وجـود دارد   داشتن فرزند دیگر و گرایش به داشتن فرزند دیگر رابطـه مـستقیم            
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باشد، گرایش  نگهداري از کودك بیشتر ههاي خویشاوندان در زمین  معنی که اگر حمایت   
هـاي خویـشاوندان کمتـر    به داشتن فرزند دیگر بیشتر است و برعکس هرچـه حمایـت     

  .باشد، گرایش به داشتن فرزند دیگر کمتر است
 حمایت اجتماعی اگر فردي حمایت را دریافت کند، حتی اگـر آن          هبراساس نظری 

همین اسـاس  بر . تواند تأثیر سودمندي براي شخص داشته باشد        حمایت باقی نماند، می   
هـاي خویـشاوندان در نگهـداري از فرزنـد خـود            اگر زنی بعـد از زایمـان از حمایـت         

برخوردار باشد و همچنین دوستان و نزدیکانش، او را به داشتن فرزند دیگري در آینده               
تشویق کنند، گرایش او به داشتن فرزند دیگر بیشتر از زنی اسـت کـه از ایـن حمایـت             

کننـد و معتقدنـد کـه    بر نقش هنجارهاي فرهنگی تأکید میوین و شاو    لی. محروم است 
ها موقعیت مجـاز و غیرمجـاز رفتـار بـاروري را     عقالنیت فرهنگی است که براي انسان    

کننـد کـه بـراي درك رفتـار کنـشگران بایـد محـیط               رو پیشنهاد می    ازاین. کندتعیین می 
اسـاس اگـر    بـر همـین     . فرهنگی آنان و هنجارهـاي حـاکم بـر آن محـیط را شـناخت              

خویشاوندان و دوستان زن، او را به داشتن فرزند دیگر تشویق کنند، گرایش او نیـز بـه            
که هـیچ تـشویقی از نزدیکـان و دوسـتان خـود           داشتن فرزند دیگر بیشتر از زنی است      

  .کنددریافت نمی
  
  نظریه نوسازي -

وري ویـژه بـار    نوسازي به تبیین تغییـر و تحـوالت در نظـام خـانواده و بـه          هنظری
گذار از اقتصاد کشاورزي به اقتصاد      (تغییرات ساختاري    طبق این نظریه،  . پرداخته است 

 و تحـصیالت همگـانی بـا تغییـر     شهرنشینی از طریق سه جریان صنعتی شدن،    ) صنعتی
از نظر گود فرایند     ).27: 1384 عباسی شوازي و صادقی،    (الگوهاي باروري ارتباط دارد   

 شهرنشینی موجب تغییر در سـاختار سـنتی خـانواده و      صنعتی شدن و   جهانی نوسازي، 
در عـصر  . هاي جدیـد از نـوع اروپـایی در سراسـر جهـان شـده اسـت                 خانواده هتوسع

بنـدي و  طبقـه .  گسترده رواج داشت و خانه محل کار و زندگی بود       هپیشاصنعتی خانواد 
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 هر حیطـ تفکیک جنسیتی بین مشاغل تقریباً وجود نداشت و زنان در اغلب اموري که د            
کردند و پس از ازدواج نیز در آن خـانواده نیـروي کـار در      کاري مردان بود، فعالیت می    

در این میان، ازدواج زودرس زنان باعـث هرچـه بیـشتر اجتمـاعی     . شدندنظر گرفته می  
  شد و از این طریق باروري در حد باالیی نگه      شوهر می  هشدن آنها با هنجارهاي خانواد    

  .شدداشته می
محل زندگی و محل کار از همدیگر جدا شد و نـوعی تفکیـک               ،ر صنعتی در عص 

اي گسترش پیدا کرد و دیگر نیـازي بـه    هستههخانواد. وجود آمد جنسیتی بین مشاغل به   
همچنین موقعیت کـاري زنـان      .  شوهر وجود نداشت   هنیروي کار زنان در داخل خانواد     

 درآمد مختص به خود شـدند و       دچار تحوالتی شد و زنان وارد مشاغل غیرخانگی و با         
استقالل اقتصادي زنان باعث دستیابی آنان به استقالل .  یافتند به استقالل اقتصادي دست

 زمان شهرنشینی نیز رواج یافت و به دنبال آن سطح تحصیالت زنـان،             هم. اجتماعی شد 
سترده،  گـ هچون با از بین رفتن خانواد   . باالتر رفت و درنتیجه موقعیت زنان بهبود یافت       

بنـابراین، دیگـر    بهبود یافـت؛  روند باروري رو به کاهش رفت و درنتیجه موقعیت زنان 
ضرورتی نداشت که زنان به خاطر وابستگی اقتصادي و اجتماعی بـه مـردان اقـدام بـه                

درنتیجه، بـاروري رونـد رو بـه    . ازدواج زودرس کنند و سن ازدواج زنان افزایش یافت   
که افزایش سطح تحصیالت زنـان از طریـق بـه تـأخیر      ضمن این  کاهش به خود گرفت،   

 شـیخی،  (تواند به باال رفتن سن آنها هنگام ازدواج منجـر شـود  انداختن سن ازدواج می   
سادگی ناشی از تغییر سن ازدواج زنان یا مـردان و    سنی زوجین، به  هتغییر فاصل ). 1380

 زنان نسبت بـه مـردان از   البته در ایران، شتاب زیاد افزایش سن ازدواج       . یا هر دو است   
نوسازي از طریـق     ترتیب،  این  به). 1383 پور،  کاظمی (اختالف سنی زوجین کاسته است    

که درنتیجه صنعتی شدن، شهرنشینی و تحصیالت، دسترسـی بـه            تغییر ساختار خانواده  
داده و همچنین بهبود موقعیت زنان موجب کـاهش   رخ ... ها و امکانات مدرنیزه و    رسانه

در فرایند نوسازي، خانواده محوري جاي خود را به فرد محـوري            . زوجین شد باروري  
ها و نهادهاي جدید، بسیاري از کارکردهاي قدیمی خـانواده         زمان، سازمان دهد و هم    می
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 اجتمـاعی جدیـد    هبنابراین، مطابق با تغییر کـارکرد خـانواده شـبک          گیرند؛  را برعهده می  
اي اسـتوار   نتیجه، خانواده به یک واحد هسته     شود و در   خویشاوندي می  هجایگزین شبک 

بـه ایـن معنـا کـه تـصمیمات فـردي زوجـین جـایگزین                . شـود بر فردگرایی تبدیل می   
بنابراین، نوسازي از این طریق باعث افـزایش         شود؛ باروري می  هتصمیمات فامیل دربار  

  ).1383محمودیان، (سن ازدواج افراد و کاهش باروري شد 
 هد که بین اشتغال زنان و گرایش به داشتن فرزند دیگر رابطـ    رسنظر می   به :فرضیه

بدین معنی که در بین زنان شاغل، گرایش به داشتن فرزنـد دیگـر       . معکوس وجود دارد  
  .دار گرایش به داشتن فرزند دیگر بیشتر است زنان خانه است و برعکس، در بین کمتر

توانـد بـا تغییـر      نوسازي می عنوان یکی از ابعاد       اشتغال زنان در خارج از خانه، به      
مشارکت نداشتن زنان در نیـروي کـار بـا بـاالتر      . روند باروري زوجین در ارتباط باشد     

با بهبود وضعیت اشتغال و مـشارکت  . بودن میزان باروري زوجین همبستگی مثبتی دارد   
زنان و همچنین آموزش، موقعیت و پایگاهشان باالتر رفته و مسلماً قـدرت بـاالتري در        

هاي کـاهش   تواند یکی از راه   ارتقاي موقعیت زنان می   . اند  گیري پیدا کرده   تصمیم هعرص
افزایش تحصیالت و اشتغال بیرون از منزل باعـث کـاهش           . باروري در نظر گرفته شود    

  .شود باروري در بین زنان می
  
  باروري و موقعیت اقتصادي و اجتماعی -
قتصادي ـ اجتماعی است که افـراد   این تقریباً یک قانون ا) ) 1977 رانگهعقید به

لوکـاس و میـر   (تر باروري باالتري دارند   از طبقه یا موقعیت اقتصادي و اجتماعی پایین       
گیري ارزشی فرد بین موقعیـت او در  کیلفورد بر این باور است که جهت  ). 114: 1381،

 را ساخت اجتماعی و رفتار باروري مداخله کرده و در حقیقت نقش نوعی متغیر واسطه
به نظر او پایگاه اجتماعی فرد در ارتباط نزدیک با تغییرات واقعـی بـاروري قـرار             . دارد

                                                
1. Wrong 
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بدین ترتیب ایـن موقعیـت و پایگـاه فـرد اسـت کـه اهمیـت بیـشتري داشـته و                      . دارد
  ).39 :1379کاظمی، (دهد گیري فرد را تشکیل می جهت

ر کـشورهاي   انـد کـه بـاروري د      بسیاري از مطالعـات ایـن نکتـه را متـذکر شـده            
تر در باالترین سطح خود است و در نزد یافته در میان افراد متعلق به طبقات پایین توسعه

ارتباط بین تعلق طبقاتی و سـطح   . ترین سطح قرار دارد   طبقات متوسط و عالی در پایین     
تر از زمان حاضـر اسـت   مراتب بیشتر و قوي    هاي نخست قرن بیستم به      باروري در سال  

  ).121: 1380 هیر،(
رسد که بین پایگاه اقتصادي ـ اجتمـاعی و گـرایش بـه داشـتن      نظر می به :فرضیه

چـه پایگـاه اقتـصادي ـ      بـدین معنـی کـه هـر    .  معکوس وجـود دارد هفرزند دیگر رابط
اجتماعی خانواده باالتر باشد، گرایش به داشتن فرزنـد دیگـر کمتـر اسـت و بـرعکس                  

تر باشد، گرایش به داشتن فرزنـد دیگـر   پایینهرچه پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی خانواده  
  .شودبیشتر می
 رانگ و کیلفورد نیز طبقه یا پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی خانواده از عوامل  هعقید به

تأثیرگذار بر سطح باروري است و طبقات مختلف اقتصادي ـ اجتماعی از لحاظ رفتـار   
 .باروري با هم تفاوت دارند

 
   پژوهشروش 

ضر با توجه به هدف تحقیق که بررسی عوامل مؤثر با گرایش مادران به در پژوهش حا
فرزندآوري است و با توجه به امکانات در دسترس، از روش پیمایش استفاده شده 

  .است
هاي کننده به پایگاه مادران مراجعههجمعیت مورد بررسی در این پژوهش کلی

.  است بدو ورود به مدرسهآموزانسنجی دانشسنجی و شنواییسنجش سالمت بینایی
  شهر تهران جمع19 و 1 هاي  نفر از مادران داراي فرزند ساکن منطقه360ها از داده

  .آوري شده است
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گیري پوشش کامل تا رسیدن به حجم نمونه مورد نظر است و روش نمونه
 یهاي سنجش سالمت بینایکننده به پایگاه مادران مراجعههها در اختیار همنامه پرسش

 شهر تهران 1394آموزان بدو ورود به مدرسه در تابستان سنجی دانشسنجی و شنوایی
وپرورش شهر تهران ها از طرف وزارت کل آموزش این پایگاهههم. قرار گرفته است

 مادران داراي فرزند کالس اول، باید به این مراکز رجوع هانتخاب شده است و هم
  . کردند می

  
 تعریف مفاهیم 

   به فرزندآوريگرایش 
 هکننـد ها، فرایندهاي ذهنی مجزایی هـستند کـه تعیـین         از نظر توماس و زنانیکی گرایش     

از جایی که . شوند هر شخص در دنیاي اجتماعی محسوب می ههاي واقعی و بالقو   پاسخ
گیري ذهنـی فـرد   توان آن را موضع کند، می هر گرایش همیشه به برخی چیزها روي می       

دیگـر،    عبـارت   ها معموالً ماهیتی اجتماعی دارند یا به        ارزش. انستدر برابر یک ارزش د    
: 1378نقـل از علیخـواه،        به(آیند  حساب می    بشر به  ههاي مشترك مردم دربار   آنها دیدگاه 

119.( 
 

 معرف  ابعاد  مفهوم

 تمایل

خواست، یک فرزند دیگر هم آیا دلتان می -
 داشتید؟ می

خواست، یک فرزند دیگر ن دلش میآیا همسرتا -
 داشت؟هم می

 آیا قصد به دنیا آوردن فرزند دیگري را دارید؟ - قصد

گرایش به داشتن 
  فرزند دیگر

 اید؟ریزي براي آوردن فرزند دیگر کردهآیا برنامه - ریزيبرنامه

  



  
  
  
  
 1395، تابستان 27شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     16 

  هاي اجتماعیحمایت
حمایت اجتماعی به مراقبت، محبت، عزت، تسلی و کمکـی کـه دیگـر افـراد یـا                  

ایـن حمایـت ممکـن اسـت از منـابع           . شـود دارند، گفتـه مـی    زانی می ها به فرد ار   گروه
هاي گوناگونی مانند همسر، نامزد، خانواده، اقوام و دوستان، همکاران، پزشک یا سازمان   

  ).178: 1384سارافینو، (اجتماعی صورت گیرد 
  

 معرف  ابعاد  مفهوم

 عملی

ــا بعــد از زایمــان  - ــان، از حمایــتآی هــاي کهــا و کمــت
 خویشاوندان در نگهداري از او برخوردار بودید؟

توانید بر روي کمک یکـی از       در شرایط فعلی، چقدر می      -
اقوام یا نزدیکان براي نگهداري از فرزند دیگر خود حساب      

حمایت  کنید؟
  اجتماعی

 اطالعاتی

کنید، شما را به داشتن آیا دکتر زنانی که به او مراجعه می        -
 کند؟فرزند دیگري تشویق می

تان شما را به داشتن فرزند دیگر تـشویق   خویشاوندان آیا  -
 کنند؟می

-آیا دوستانتان شما را به داشتن فرزند دیگر تشویق مـی             -

 کنند؟

  
 هاي پژوهشیافته

  هاي توصیفییافته

 فرزند دارند 1 درصد از پاسخگویان 9/36 یک ههاي جدول زیر در منطقبراساس یافته
فرزند باقی بمانند و بقیه  رصدشان قصد دارند تک د6/15که از بین این پاسخگویان 

 فرزند دارند که 2 درصد از پاسخگویان 6/48. قصد به دنیا آوردن فرزند دیگري دارند
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.  درصدشان قصد به دنیا آوردن فرزند دیگر را دارند10از بین این پاسخگویان حدود 
شده و  زندان قصدبین تعداد فر.  فرزند و بیشتر دارند3 درصد از پاسخگویان 5/14

 درصد از پاسخگویان، 6/5فقط . آل تفاوت چندانی وجود نداردتعداد فرزندان ایده
 فرزندي و 2 درصدشان 57دانند، فرزندي را تعداد مطلوب فرزند براي خانواده می تک

 هدر منطق.دانند فرزندي را تعداد مطلوب فرزند براي خانواده می3 درصدشان 4/37
 3/13 فرزند دارند که از بین این پاسخگویان 1از پاسخگویان  درصد 8/34نوزده 

فرزند باقی بمانند و بقیه قصد به دنیا آوردن فرزند دیگري را  درصدشان قصد دارند تک
 11فرزند دارند که از بین این پاسخگویان حدود  2 درصد از پاسخگویان 2/49. دارند

 فرزند و 3 درصد از پاسخگویان 16. درصد قصد به دنیا آوردن فرزند دیگري را دارند
آل   یک بین تعداد فرزندان قصدشده و تعداد فرزندان ایدهههمانند منطق. بیشتر دارند

 درصد از 5از نظر تعداد فرزندان مطلوب، فقط . تفاوت چندانی وجود ندارد
 درصد از 60دانند،  فرزندي را تعداد مطلوب فرزند براي خانواده می1پاسخگویان، 

 فرزندي را تعداد مطلوب فرزند براي خانواده 3 درصد 4/35 فرزندي و 2ویان پاسخگ
دهد بین تعداد فرزندان، تعداد فرزندان قصدشده،  ها نشان میطور که یافته همان.دانندمی

آل قبل از تولد اولین فرزند و تعداد مطلوب فرزند براي خانواده بین  تعداد فرزندان ایده
 این هدهندشود و این نتایج نشان فاوت آشکاري مشاهده نمی ت19 و 1هاي  دو منطقه

 شمال شهر و جنوب شهر تهران، از نظر رفتار باروري و هاست که بین زنان دو منطق
  .تمایالت باروري همگرایی ایجاد شده است
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آل و مطلوب به   توزیع پاسخگویان برحسب تعداد فرزندان، قصدشده، ایده-1جدول 
  تفکیک منطقه سکونت

  )در حال حاضر(تعداد فرزندان   1منطقه  19منطقه   کل مناطق
  فرزند1 9/36 8/34 8/35

  فرزند2 6/48 2/49 9/48

  فرزند و بیشتر3 5/14 16 3/15

 کل 100 100 100

  )مورد انتظار(تعداد فرزندان قصدشده   1منطقه   19منطقه  کل مناطق
  فرزند1 6/15 3/13 4/14

  فرزند2 3/60 7/59 60

  فرزند و بیشتر3 24 1/27 6/25

 کل 100 100 100

 آل قبل از تولد اولین فرزند تعداد فرزندان ایده  1منطقه   19منطقه  کل مناطق

  فرزند1 6/15 4/14 15

  فرزند2 57 2/60 6/58

  فرزند و بیشتر3 4/27 4/25 4/26

 کل 100 100 100

 وبتعداد فرزندان مطل  1منطقه   19منطقه  کل مناطق

  فرزند1 6/5 5 3/5

  فرزند2 57 7/59 3/58

  فرزند و بیشتر3 4/37 4/35 4/36

 کل 100 100 100
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   هاي استنباطییافته
  فرضیه اول

هاي اجتمـاعی   یک زنانی که از حمایتهبا توجه به ارقام مندرج در جدول زیر در منطق 
ی به داشتن فرزند دیگـر       درصد هم زنان و هم مردان تمایل       2/66کمی برخوردار بودند،    

 درصدشان قصد بـه  6/4 از زوجین تمایل به داشتن فرزند دیگر دارند ولی  5/18. ندارند
 درصدشـان  بـراي آوردن فرزنـد دیگـر       1/3دنیا آوردن فرزند دیگري را دارند و فقـط          

 درصدشـان  31هاي متوسطی برخوردار بودنـد  زنانی که از حمایت  . اندریزي کرده   برنامه
 درصدشان تمایل به داشتن فرزند دیگر دارند 5/34. به داشتن فرزند دیگر ندارند تمایلی  

 درصدشـان   6/10اند و فقط     درصدشان قصد به دنیا آوردن فرزند دیگر را کرده         15ولی  
هـاي زیـادي    هـایی کـه از حمایـت        زوج. انـد ریزي براي آوردن فرزند دیگر کرده     برنامه

 درصدشان 1/34. مایل به داشتن فرزند دیگر ندارند درصدشان ت2/18اند، برخوردار بوده
 درصدشان قصد به دنیا آوردن فرزند دیگر را 5/20تمایل به داشتن فرزند دیگر دارند ولی 

  .اندریزي کرده درصدشان  براي آوردن فرزند دیگر برنامه9/15دارند و فقط 
 درصد  4/65 بودند،   در منطقه نوزده زنانی که از حمایت کمی بعد از زایمان برخوردار           

 درصد هم زنان و هم مـردان  1/11. هم زنان و هم مردان تمایل به داشتن فرزند دیگر ندارند        
 درصد قصد به دنیا آوردن فرزند دیگر را دارند و 2/6ولی . تمایل به داشتن فرزند دیگر دارند

مایت متوسـطی  زنانی که از ح  . اندریزي کرده    درصد براي آوردن فرزند دیگر برنامه      2/1فقط  
 درصـد   25.  هم زنان و هم مردان تمایل به داشتن فرزند دیگر ندارند           4/21برخوردار بودند،   

 درصدشان قصد بـه دنیـا       19/6هم زنان و هم مردان تمایل به داشتن فرزند دیگر دارند ولی             
ریـزي    درصدشان  براي آوردن فرزند دیگـر برنامـه     2/15آوردن فرزند دیگر را دارند و فقط        

 درصدشان به داشتن 2/19هاي اجتماعی زیادي برخوردار بودند زنانی که از حمایت. اند دهکر
 درصد هم زنان و هم مردان به داشتن فرزند دیگر تمایل دارند 8/30. فرزند دیگر تمایل دارند

 درصدشان  براي آوردن    2/19 درصدشان قصد به دنیا آوردن فرزند دیگر را دارند و            1/23و  
  .اند ریزي کرده برنامهفرزند دیگر
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   رابطه بین حمایت اجتماعی و گرایش به داشتن فرزند دیگر به تفکیک منطقه سکونت-2جدول 
  حمایت اجتماعی

حمایت   کل
  زیاد

حمایت 
  متوسط

حمایت 
  کم

 گرایش به داشتن فرزند دیگر

 خواهند ها نمی زوج 2/66 31 2/18 7/38
 خواهند  میها زوج 5/18 5/34 1/34 7/29
 خواهند ـ زن قصد کرده ها می زوج 6/4 15 5/20 1/13

5/9 9,15 6/10 1/3 
خواهند ـ زن قصد کرده ـ  ها می زوج

 ریزي کرده زن برنامه
 کل 100 100 100 100

 همنطق
 یک

 حمایت اجتماعی

حمایت   کل
  زیاد

حمایت 
  متوسط

حمایت 
  کم

  گرایش به داشتن فرزند دیگر

 خواهند ها نمی زوج 4/65 4/21 2/19 5/35
 خواهند ها میزوج 1/11 25 8/30 6/21
 خواهند ـ زن قصد کرده ها میزوج 2/6 6/19 1/23 9/15

4/11 2/19 2/15 2/1 
خواهندـ زن قصد کرده ـ  ها می زوج

 ریزي کرده زن برنامه
 کل 100 100 100 100

 همنطق
 نوزده

 حمایت اجتماعی

حمایت   کل
  زیاد

حمایت 
  متوسط

حمایت 
  کم

  گرایش به داشتن فرزند دیگر

 خواهند ها نمی زوج 8/65 2/26 8/18 37
 خواهند ها می زوج 4/14 8/29 3/32 5/25
  زن قصد کرده–خواهند  ها میزوج 5/5 3/17 9/21 6/14

5/10 7/17 9/12 1/2 
خواهند ـ زن قصد کرده ـ  ها می زوج

 ریزي کرده زن برنامه
 کل 100 100 100 100

ر دو ه
 منطقه
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هاي اجتماعی و گرایش به داري این فرضیه و ارتباط حمایتبراي اثبات یا رد معنا
اي را داشتن فرزند دیگر، از آزمون سامرز کـه ارتبـاط بـین متغیرهـاي ترتیبـی یـا رتبـه           

 .شده است سنجد استفاده  می

 05/0متـر از     نـوزده ک   ه یک و منطقـ    هبا توجه به اینکه سطح معناداري براي منطق       
 ه درصد اطمینان وجود رابط 95درصد بوده است، فرض صفر رد شده است؛ بنابراین با           

  .شودهاي اجتماعی و گرایش به داشتن فرزند دیگر اثبات میبین حمایت
  

هاي گرایش به فرزندآوري برحسب حمایتسیسامرز و کندال نتایج آزمون دي-3جدول 
  اجتماعی

 )Value(ش ارز  )Sig(سطح معناداري 

هر دو 
  منطقه

منطقه 
  نوزده

منطقه 
  یک

هر دو 
  منطقه

منطقه 
  نوزده

منطقه 
  یک

نوع 
 آزمون

 سامرز دي 322/0 380/0 353/0 00/0 00/0 00/0

 سی کندال 325/0 403/0 367/0 00/0 00/0 00/0

  
  فرضیه دوم

 درصد از پاسخگویانی 5/39 یک هبراساس ارقام مندرج در جدول زیر در منطق
دار هستند، هم همسرانشان و هم زنان اصالً تمایلی به داشتن فرزند دیگر خانهکه 

دار، هم همسرانشان و هم خودشان به داشتن فرزند  درصد از زنان خانه3/29. ندارند
 درصد از زوجین قصد به دنیا آوردن فرزند دیگر را دارند و 8/13دیگر تمایل دارند و 
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 درصد از 9/33. اندیزي براي آوردن فرزند دیگر کردهر درصد از آنها برنامه2/10فقط 
زنانی که شاغل هستند، هم همسرانشان و هم خودشان اصالً تمایلی به داشتن فرزند 

 5/12 درصد از زنان و مردان تمایل به داشتن فرزند دیگر دارند و 4/30. دیگر ندارند
درصد از آنها براي  9/8ط درصد از زنان قصد به دنیا آوردن فرزند دیگر را دارند و فق

  .اندریزي کردهآوردن فرزند دیگر برنامه
دار هستند، هم همسرانشان و   درصد از پاسخگویانی که خانه5/34 نوزده هدر منطق

 درصد از زنـان و مـردان        8/21. هم خودشان اصالً تمایلی به داشتن فرزند دیگر ندارند        
شان قصد به دنیا آوردن فرزند دیگر را  درصد 9/15تمایل به داشتن فرزند دیگر دارند و        

 3/33. انـد ریـزي بـراي آوردن فرزنـد دیگـر کـرده          درصدشان برنامه  4/11دارند و فقط    
درصد از پاسخگویانی که شاغل هستند، هم خودشان و هم همسرانشان اصالً به داشتن              

ـ    19. فرزند دیگر تمایل ندارند    د و  درصد از زوجین به داشتن فرزنـد دیگـر تمایـل دارن
نکتـه جالـب   . انـد ریزي براي آوردن فرزند دیگر کرده درصد از آنها قصد و برنامه      3/14

توجه آن است که بین زنان شاغل و زنان خانـه دار از نظـر قـصد فرزنـدآوري تفـاوت        
  .گیري مشاهده نشده استچشم
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 رابطه بین وضعیت اشتغال پاسخگویان با گرایش به داشتن فرزند دیگر به -4جدول 
 کیک منطقه سکونتتف

  اشتغال
  دار خانه  شاغل  کل

 گرایش به داشتن فرزند دیگر

 خواهند ها نمی زوج 5/39 9/33 1/38

 خواهند ها می زوج 3/29 4/30 6/29

 خواهند ـ زن قصد کردهها می زوج 8/13 5/12 5/13

9/9 9/8 2/10 
- خواهند ـ زن قصد کرده ـ زن برنامهها می زوج

   کردهریزي
 کل 100 100 100

منطقه 
 یک

 اشتغال

  دار خانه  شاغل  کل
  گرایش به داشتن فرزند دیگر

 خواهند ها نمی زوج 5/34 3/33 4/34

 خواهند ها می زوج 8/21 19 6/21

 خواهند ـ زن قصد کردهها می زوج 9/15 3/14 8/15

6/11 3/14 4/11 
-  برنامهخواهند ـ زن قصد کرده ـ زنها می زوج

  ریزي کرده
 کل 100 100 100

منطقه 
 نوزده

 اشتغال

  دار خانه  شاغل  کل
  گرایش به داشتن فرزند دیگر

 خواهند ها نمی زوج 7/36 8/33 2/36

 خواهند ها می زوج 1/25 3/27 4/25

 خواهند ـ زن قصد کردهها می زوج 15 13 7/14

8/10 4/10 9/10 
-  کرده ـ زن برنامهخواهند ـ زن قصدها می زوج

  ریزي کرده
 کل 100 100 100

هر دو 
 منطقه
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 یک شهر تهـران بـا سـطح         هاسکوئر براي منطق  آمده از کاي    دست  براساس نتایج به  
آمده بـراي   دست  و همچنین با توجه به سطح معناداري به87/2 و ارزش  71/0معناداري  

 نتیجه گرفت بـا     توان، می 80/0 و ارزش    97/0اسکوئر   نوزده از طریق آزمون کاي     همنطق
 است، بین اشتغال زنان و گرایش به داشتن 05/0توجه به اینکه سطح معناداري بیشتر از 

 معناداري وجود ندارد، درواقع فـرض یـک رد و فـرض صـفر تأییـد      هفرزند دیگر رابط  
  .گیریم درصد اطمینان، عدم وجود رابطه بین این دو متغیر را نتیجه می95شود و با  می

اسکوئر گرایش به فرزندآوري به فرزندآوري بر حسب اشتغال یج آزمون کاي نتا-5جدول 
  زنان

 )Value(ارزش    )Sig  (سطح معناداري 

هر دو 
  منطقه

منطقه 
  نوزده

منطقه 
  یک

هر دو 
  منطقه

منطقه 
  نوزده

منطقه 
  یک

 آزموننوع 

 سکوئرا کاي 877/2 804/0 043/1 719/0 977/0 959/0

  
  فرضیه سوم

هایی که به   درصد از زوج1/7 یک  هم مندرج در جدول زیر در منطق      بر اساس ارقا  
ریزي براي آوردن فرزنـد دیگـر    پایین اجتماعی تعلق داشتند، تمایل، قصد و برنامه    هطبق

درصدشان براي آوردن فرزند     8/11 متوسط تعلق داشتند     ههایی که به طبق     زوج. اندکرده
هـایی کـه بـه     انـد و زوج  فرزند دیگر کرده ریزي براي آوردن  دیگر تمایل، قصد و برنامه    

درصدشـان بـراي آوردن فرزنـد دیگـر تمایـل، قـصد و               4/10 باال تعلـق داشـتند       هطبق
  .اندریزي کرده برنامه
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 رابطه بین پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی خانواده و گرایش به داشتن فرزند دیگر به -6جدول 
  تفکیک منطقه سکونت

 پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی

  پایین  متوسط  باال  کل
  داشتن فرزند دیگر گرایش به

 خواهند ها نمی زوج 9/42 50 4/34 2/38

 خواهند ها می زوج 4/21 6/17 4/34 1/30

 قصد کرده ـ زن خواهند  میها زوج 1/7 6/17 8/12 3/13

4/10 4/10 8/11 1/7 
 ـ زن قصد کرده ـ زن خواهند میها  زوج

 کردهریزي  برنامه

 کل 100 100 100 100

 همنطق
 یک

  پایگاه اقتصاد ـ اجتماعی
  پایین  متوسط  باال  کل

  گرایش به داشتن فرزند دیگر

 خواهند ها نمی زوج 8/40 6/30 25 5/34

 خواهند ها می زوج 3/18 4/22 5/12 3/20

 قصد کرده ـ زن خواهند  میها زوج 7/12 4/19 5/12 4/16

6/13 5/12 3/16 9/9 
 ـ زن قصد کرده ـ زن خواهند میها  زوج

 ریزي کرده برنامه

 کل 100 100 100 100

 همنطق
 نوزده

  اجتماعی ـ پایگاه اقتصادي
  پایین  متوسط  باال  کل

  گرایش به داشتن فرزند دیگر

 خواهند ها نمی زوج 2/41 6/35 8/33 3/36

 خواهند ها می زوج 8/18 2/21 1/33 1/25

 قصد کرده ـ زن خواهند  میها زوج 8/11 9/18 8/12 9/14

12 5/10 2/15 4/9 
 ـ زن قصد کرده ـ زن خواهند میها  زوج

 ریزي کرده برنامه

 کل 100 100 100 100

دو  هر
 منطقه
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 پایین اجتماعی تعلق داشـتند،  ههایی که به طبق   درصد از زوج   9/9 نوزده   هدر منطق 
 متوسط هزوجینی که به طبق. اندیزي کردهر براي آوردن فرزند دیگر تمایل، قصد و برنامه 

ریـزي بـراي آوردن فرزنـد دیگـر         قـصد و برنامـه     درصدشان تمایل،  3/16تعلق داشتند، 
درصدشـان بـراي     5/12 باالي اجتمـاعی تعلـق داشـتند،         ههایی که به طبق     زوج. اند کرده

  .اندریزي کردهآوردن فرزند دیگر تمایل، قصد و برنامه
  

آمده از آزمون سامرز بـراي منطقـه یـک شـهر تهـران بـا سـطح               تدس  براساس نتایج به  
آمـده بـراي     دسـت   و همچنین با توجه به سطح معناداري به   077/0  و ارزش  24/0داري   معنا

توان نتیجه گرفت با توجه بـه       ، می 116/0 و ارزش    24/0منطقه نوزده از طریق آزمون سامرز       
اجتمـاعی و گـرایش بـه           -  ایگاه اقتـصادي  است، بین پ   05/0اینکه سطح معناداري بیشتر از      

داشتن فرزند دیگر رابطه معناداري وجود ندارد، درواقع فرض یک رد و فرض صـفر تأییـد                 
  .گیریم  درصد اطمینان، عدم وجود رابطه بین این دو متغیر را نتیجه می95شود و با می

فرزندآوري سی گرایش به فرزندآوري به سامرز و کندال نتایج آزمون دي-7جدول 
  برحسب پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی خانواده

  )Value(ارزش  )Sig(سطح معناداري 

هر دو 
  منطقه

 همنطق
  نوزده

 همنطق
  یک

هر دو 
  منطقه

 همنطق
  نوزده

 قهمنط
  یک

نوع 
 آزمون

 سامرز دي 077/0 116/0 049/0 242/0 062/0 263/0

 سی کندال 067/0 114/0 052/0 242/0 062/0 263/0
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  گیرينتیجهث و بح
دهـد درصـد بیـشتري از زنـان تمایـل بـه        هـاي پـژوهش نـشان مـی     طور که یافته    همان

دالیــل مختلــف اجتمــاعی ـ فرهنگــی و اقتــصادي قــصد    فرزنـدآوري دارنــد ولــی بـه  
دوسـت   هاي ایرانی ذاتاً بچه  توان گفت که خانواده   فرزندآوري مجدد را ندارند، یعنی می     

عبـارت   کنند، بـه آوري پیدا می ا مهیا باشد، آنها قصد فرزندهستند و اگر شرایط براي آنه    
نتیجه براي آوردن فرزند، در آینده  کنند و دردیگر، تعداد فرزندان قصدشده را عملی می  

 بین تمایل تـا قـصد فرزنـدآوري       هبنابراین باید کاري کرد که فاصل     . کنندریزي می برنامه
 همچنین بین زنان مناطق یک و نـوزده، از  .فرزند، کم شود  هاي تک خصوصاً در خانواده  

آل و تعـداد فرزنــدان قـصدشده تفــاوت    لحـاظ تعــداد فرزنـدان، تعــداد فرزنـدان ایــده   
وجـود    گیري مشاهده نشده و درنتیجه یک نوع همگرایی بین زنان این منـاطق بـه               چشم

هـا و هنجارهـاي    ارزشه از اشـاع 88تحقیـق حـسینی و شـوازي در سـال        . آمده است 
. کنـد هاي قومی حکایت می   هاي باروري گروه  آل   پایین و همگرایی رفتار و ایده      باروري

تـر شـدن و ایجـاد         تمایـل جوامـع بـه شـبیه       : گونه تعریف کرد  توان این همگرایی را می  
البته این همگرایـی بـه معنـاي محـو     . هایی در ساختارها، فرایندها و عملکردها     مشابهت

-وح یکسان از باروري در بین زنان مناطق شمال    ها و دستیابی به سط    شدن تمام تفاوت  

  . شهر نیستشهر و جنوب
 آنهـا  ه موقعیت اقتصادي ـ اجتماعی خانواده، موقعیت زنان و انگیز هبراساس نظری

 هاي به جامعـ هاي جمعیتی و از جامعه ها و زیرگروه  دار شدن در میان جمعیت    براي بچه 
بنـابراین انتظـار   . عی دیگـر متفـاوت اسـت      اي و گروهی به گروه اجتما     دیگر و از طبقه   

. رود متوسط شمار کودکان زنان طبقات مختلف اقتصادي ـ اجتماعی یکسان باشـد   نمی
طـور کـه هیـر گفتـه اسـت          اما نتایج این تحقیق برخالف این نظریه بوده است و همان          

تر مراتب بیش هاي نخست قرن بیستم به ارتباط بین تعلق طبقاتی و سطح باروري در سال     
  .تر از زمان حاضر استو قوي
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در این پژوهش  . ساله دارند7فرزند  1حدود نیمی از زنان شاغل این نمونه 
 7 شاغلی که تنها یک فرزند دارند، بعد از گذشت حدود  مشاهده شده است که زنان

 این است که هدهند سال هم تمایل و هم قصد آوردن فرزند دیگر را دارند و این  نشان
روزي از او، وقت و شبانه دلیل سختی مراقبت از فرزند و نگهداري تمام یمان بهاوایل زا

زنان قصد به دنیا آوردن فرزند دیگري را ندارند ولی بعد از گذشت چند سال باز هم 
مورد فرزندآوري و یا  لذا نگرش سنجی در. خواهان آوردن فرزند دیگر هستند

ام داد که  فرزندي داشته باشند و همچنین از فرزندي را بهتر است در میان زنانی انج تک
نرخ اشتغال زنان در ایران در مقایسه . سال گذشته باشد 4 یا 3زمان زایمان آنها حداقل 

با دیگر کشورهاي صنعتی پایین است و در این نمونه نیز درصد کمی از زنان شاغل 
دلیل فرزندآوري  فته بهر  فرصت مرتبط با دستمزد یا شغل ازدستهاند، بنابراین هزینبوده

  .براي زنان در ایران باال نیست و اشتغال عاملی براي تهدید فرزندان آنها نیست
هاي اجتمـاعی در ابعـاد مختلـف، متغیـر کلیـدي ایـن پـژوهش اسـت و           حمایت

 مشاهده شد، درصـد گـرایش بـه فرزنـدآوري زنـانی کـه از                3طور که در جدول      همان
ودند، بسیار زیادتر از زنانی بـود کـه از ایـن حمایـت        هاي اجتماعی برخوردار ب   حمایت

شـاو، نقـش    وین و اسـکریم    لی ه حمایت اجتماعی و نظری    هطبق نظری . برخوردار نبودند 
ـ      فرهنگ و هنجارها در رفتار باروري زنان مؤثر است و همان            هطور کـه سـرایی در مقال

الیا خانواده قوي اسـت   اشاره کرده است، در ایران مانند ایت94بازتولید جمعیت در سال   
 هاضافه بر آن، در ایران شـبک . گیرد و  فرزندآوري پس از ازدواج در خانواده صورت می  

هـا و   خـصوص مـادربزرگ     هـا، بـه     رو، خویشان زوج    ازاین. خویشاوندي هم قوي است   
ها، باید نقش مهمی در نگهداري از کودکان خردسال زنان دانـشجو و شـاغل                 پدربزرگ
. داري فعال شوند داري و بچه ان این زنان هم باید هر چه بیشتر در خانه         شوهر. ایفا کنند 

البته، کمک خویشان و همسران زنان دانشجو و شاغل در نگهداري از کودکان خردسال          
مراکزي هم براي نگهداري کودکـان ایـن زنـان بایـد در محـل یـا               . معموالً کافی نیست  
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مراکزي که ضـمن ارزان و در دسـترس   نزدیک به محل تحصیل یا کار آنها فراهم شود،      
  .بودن، از نظر مادران مطمئن و باکیفیت باشد

  
  منابع

 :ترجمـه . شناسـی اجتمـاعی   روان ).1384. (بدار، لوك؛ ژوزه دزیل؛ لوك الماراش      -
 .نشر ساواالن: تهران. حمزه گنجی

 نامه. »تداوم و تغییرخانواده در جریان گذار جمعیتی ایران       «). 1385. (سرایی، حسن  -
 .60ـ37: 2، شماره شناسی ایران انجمن جمعیت

ي وضع موجود و مالحضاتی دربـاره   : بازتولید جمعیت ایران  «).1394(سرایی، حسن  -
 35-1. 68شماره . فصلنامه علوم اجتماعی. »سیاستگذاري

بررسی عوامل اقتصادي، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر ). 1390. (گنجه، پریسا حمیدي -
 نامـه کارشناسـی ارشـد     پایـان .  به داشـتن فرزنـد دوم       ساله 49ـ15تمایل زنان   

 . تهرانطباطبائی علوم اجتماعی دانشگاه عالمه هدانشکد. شناسیجمعیت

قـصد و عملکـرد زنـان و        ). 1391. (آبادي فراهانی، فریده  و حـسن سـرایی        خلج -
فرزندي و عوامـل اجتمـاعی و       مردان همسردار ساکن تهران در خصوص تک      

هـاي جمعیتـی آسـیا و         مرکز مطالعات و پژوهش   : تهران. ه آن کنندفرهنگی تعیین 
 .اقیانوسیه

فرزنــدي و  قــصد تــک«). 1392. (حـسن ســرایی  و آبــادي فراهــانی، فریــده خلـج  -
فـصلنامه  . »هـاي آن در زنـان و مـردان در شـرف ازدواج در تهـران              کننـده   تعیین

 .86ـ61: 1) 1. (شماره اول ،سال اول.مطالعات جمعیتی

 دکتـر علـی احمـدي و    :ترجمـه . شناسی سـالمت  روان ).1384. (اردسـارافینو، ادو   -
 .انتشارات رشد: تهران. دیگران



  
  
  
  
 1395، تابستان 27شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     30 

). 1389. (مهر، هما؛ حامد رفیعی؛ خلیل کالنتـري؛ حـسین شـعبانعلی فمـی            سروش -
 .»بررسی پایگاه اقتصادي اجتماعی زنان روستایی و عوامـل مـؤثر بـر بهبـود آن               «

 .166ـ143: 1) 1. (اول، دوره یک، شماره هاي روستاییپژوهش

شـرکت سـهامی    : تهران. خانواده شناسی زنان و    جامعه). 1380. (شیخی، محمدتقی  -
 .انتشار

عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سالمت اجتماعی جوانـان          .صادقی سرچشمه، عباس   -
  علوم اجتمـاعی عالمـه    هدانشکد. ارشد مددکاري نامه کارشناسی   پایان. شهر یزد 
 . تهرانطباطبائی

ارزیابی روش فرزندان خـود بـراي بـرآورد         «). 1379. (شوازي، محمدجالل باسی  ع -
نامـه علـوم   . »1375 و 1365هاي سرشـماري   باروري در ایران با استفاده از داده      

 .135-105: 16، شماره اجتماعی

تغییرات خـانواده و  «). 1384. (عباسی شوازي، محمدجالل؛ عباس عسگري ندوشن   -
، شماره  نامه علوم اجتماعی  . »استان یزد :  موردي ه مطالع :کاهش باروري در ایران   

 .75ـ25  :25

مرکـز  : تهـران . گزارش تفضیلی پیمـایش بـاروري تهـران    ). 1389. (عرفانی، امیـر   -
 .هاي جمعیتی آسیا و اقیانوسیهمطالعات و پژوهش

 .»ها  ها، روندها وتفاوت    میزان: باروري در ایران وشهر تهران    «). 1391. (عرفانی، امیر  -
 .1) 1 (1.شماره  ، سال اول،فصلنامه مطالعات جمعیتی

نامـه  پایـان . قشر اجتماعی و گرایش به عـدالت و آزادي    ). 1378. (علیخواه، فردین  -
دانـشکده علـوم    . طباطبـائی دانـشگاه عالمـه     . شناسـی   ارشد جامعـه  کارشناسی  

 .اجتماعی

مجموعـه  . تهـران هاي در حال ظهور خـانواده در        گونه). 1391. (اهللا  فاضلی، نعمت  -
 .مقاالت اولین همایش علمی پژوهشی زنان و زندگی شهري



   
  
  
  

 31      ...  عوامل مؤثر بر گرایش به فرزندآوري زنان

مرکـز مطالعـات و     : تهـران . شناسـی  مبـانی جمعیـت    ).1383. (پور، شـهال    کاظمی -
 .هاي جمعیتی آسیا و اقیانوسیهپژوهش

 .آفتاب هنر: تهران. از مسگرآباد تا خاوران ).1379. (کاظمی، مصطفی -

هـاي ازدواج در ایـران طـی       تغییرات شـاخص  بررسی  ). 1390. (کریمی، خدیجه  -
: تهـران . شناسی ایـران  چهارمین همایش انجمن جمعیت   . 1385-1375هاي    سال

 .هاي جمعیتی آسیا و اقیانوسیهانتشارات مرکز مطالعات و پژوهش

 حـسین   :ترجمـه . درآمدي بر مطالعات جمعیتی    ).1381. ( میر لوکاس، دیوید؛ پاول   -
 . دانشگاه تهرانانتشارات: تهران. محمودیان

بررسی رابطه بین خودکارآمدي، حمایـت اجتمـاعی و        ). 1385. (میرسمیعی، مرضیه  -
اضطراب امتحـان بـا سـالمت روان دانـشجویان دختـر و پـسر دانـشگاه عالمـه                   

 .طباطبائی دانشگاه عالمه نامه کارشناسی ارشد پایان. طباطبائی

 .» بررسی عوامل پشتیبان   :سن ازدواج در حال افزایش    «). 1383. (محمودیان، حسین  -
 .53ـ27 :24شماره  ،نامه علوم اجتماعی

ترجیحـات جنـسی و گـرایش زنـان       «). 1385. (منصوریان، کریم؛ اعظم خوشنویس    -
مجله علوم اجتمـاعی و      .»شهر تهران :  موردي همطالع: همسردار به رفتار باروري   

 .146-129.:2) 24(2 ،شماره 24دوره. انسانی دانشگاه شیراز

بررسی رابطه بین خودکارآمدي، حمایـت اجتمـاعی و        ). 1385. (ی، مرضیه میرسمیع -
اضطراب امتحـان بـا سـالمت روان دانـشجویان دختـر و پـسر دانـشگاه عالمـه                   

 .طباطبائی دانشگاه عالمه نامه کارشناسی ارشد پایان. طباطبائی

: تهـران . 1390گزیده نتایج سرشماري نفوس و مـسکن        ). 1390. (مرکز آمار ایران   -
 .کز آمار ایرانمر



  
  
  
  
 1395، تابستان 27شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     32 

بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بـر میـزان سـالمت     ). 1391. (جویباري، زهرا ناظري   -
 نامـه کارشناسـی ارشـد    پایـان  .روان کادر درمان بیمارستانی در استان مازندران   

 .طباطبائی علوم اجتماعی دانشگاه عالمه هدانشکد. مددکاري

 .)شناسـی جمیـت   اي بر جامعه  مقدمه(جامعه و جمعیت    ). 1380. (هیر، دیوید، ام   -
 .انتشارات دانشگاه مازندران: بابلسر.  یعقوب فروتن:ترجمه

 
- Erfani, A. (2011). “Induced abortion in Tehran, Iran: estimated rates and 

correlates”. International Perspectives on Sexual and Reproductive 

Health. 37 (3): 134-142. 

- Erfani, A.; McQuillan, K. (2008). “Rapid fertility decline in Iran: 

Analysis of intermediate variables”. Journal of Biosocial Science. 40 

(3): 459-478. 

- Fishbein, M; Aizen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: 

An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-

Wesley. 

-  Wrong, Dennis. (1977). Population and Society. Random House. New 

York. 


