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مطالعه جامعهشناختی نگرش مردم به فرزندآوری
دراستان همدان
علی مرادی 1ی محسن صفارکان
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چکیده
کری از مسائلی به امریزه برای پژیهشگران علهم اجتماعی ی خاصه جمعیه شناسان جای بحث ی
بررسی دارد نگرش مردم به فرزندآیری اسه اکن پدکده به امریزه به صهرت ک مساله
اجتماعی نمهد پیدا برده اسه نظر طیف فستردهای از مت صصان را نی به خهد مشغهل برده
اسه بنابراکن هدف اصلی ملالعه حاضر ملالعه جامعهشناختی نگرش مردم به فرزندآیری در
استان همدان اسه ریش ملالعه پیماکشی بهده ی اب ار جمعآیری دادهها پرسشنامه اسه جامعه
آماری بمام زنان  46-12ساله استان همدان در سال  1062اسه به بعداد آن ا برابر 001290
نفر اسه با بهجه به بعداد زکاد افراد مهرد ملالعه  024نفر با استفاده از فرمهل نمهنهفیری
بهبران ی با ریش بصادفی خهشه ای انت اب ی مهرد ملالعه قرار فرفتند اما با بهجه به عدم
عهدت بعداد زکادی از پرسشنامهها به ناچار بحلیلها بر ریی  022پرسشنامه صهرت فرفه برای
بت که ی بحلیل دادهها از نرماف ار SPSSی برای بررسی فرضیههای پژیهم از برنی های آماری
مانند آزمهن پیرسهن بحلیل یارکانس ی مقاکسه میانگینها ی برای برآیرد مدل بتربی از
رفرسیهن ی بحلیل مسیر استفاده به عمل آمد نتاکج حاصل نشان میدهد به نگرش به
فرزندآیری بحه بأثیر پاکگاه اقتصادی -اجتماعی پاس گهکان بعداد فرزند دختر بعداد فرزند
دل هاه بماکل به پدر کا مادر شدن می ان استفاده از اکنترنه فاصله سنی همسران ی سن
مناسب ازدیاج قرار دارد نتاکج حاصل از بحلیل رفرسیهن نشان میدهد به سه متغیر بعداد
فرزند دل هاه پاکگاه اقتصادی-اجتماعی ی فاصله سنی باال برای ازدیاج به بربیب می ان اهمیتی
به در ببیین متغیر یابسته داشتهاند یارد معادله رفرسیهنی شده ی ریک و رفته بهانستهاند 0.39
از بغییرات متغیر نگرش به فرزندآیری را پیمبینی نماکند
واژگان کلیدی :فرزندآیری فرزند دل هاه سن ازدیاج پاکگاه اقتصادی اجتماعی ازدیاج

-1دانشیار گروه جامعه شناسی ،واحد اسالم آبادغرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالم آبادغرب ،ایران
( )moradi.pop@gmail.com

-2مربی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور ( )mfsafarian@gmail.com
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مقدمه و بیان مساله
باهم چشمگیر سلح باریری کری از م مترکن دغدغههای جمعیه شناختی بسیاری
ازبشهرهای بهسعه کافته بهده اسه با اکن حال در سال ای اخیر سلح پاکین باریری فقط در
حهزه مسائل ی مشرالت جهامع بهسعه کافته محدید نمانده ی به دلیل بغییر ناف انی ریند ی
الگههای باریری ازسله بسیار باال به سلهحی پاکین یحتی پاکینبر از می ان جانشینی نگرانی
ناشی از آن فرکبان بشهرهای در حال بهسعهای مانند اکران را فرفتهاسه (علیئی )122 :1064
از طرفی در سالیان اخیر جامعه اکران بحهالت اقتصادی ی اجتماعی چشمگیری را بتربه
بردهاسه در بستر اکن بحهالت اقتصادی ی اجتماعی رفتارها ی نگرشهای باریری ی همچنین
برخی از الگههای بارک ی حابو برخانهاده نی بغییر کافته اسه
بحلیلهای نظری ی بتربی ارائه شده از بتربه بسیاری از بشهرهای مدرن غربی حابی از اکن
اسه به در اکنگهنه بشهرها باهم باریری درآمی ته با بحهالت م می بهدهاسه به طی دی قرن
فذشته درعرصههای دکگرحیات خانهادفی مغرب زمین–مانند مناسبات ازدیاج فرآکند بشریل
انتقال ی انحالل خانهاده ی الگههای بعامل ی ریابط بین نسلی ی بین جنسیتی خانهاده-
رخدادهاسه (باظمی پهر  )01 :1026بنابراکن اکن بغییر اساسی در نگرش افراد در مهرد ازدیاج
در اکران فرزندآیری ی برخی از الگههای بارک ی حابو برخانهاده صهرت فرفته اسه بغییر در
اکستارهای مربهط به زندفی خانهادفی نقشی بعیین بننده در ریندهای جمعیهشناختی
داشتهاسه (حسینی ی بگی  )1061ی مهجب دغدغههاکی در مهرد باریری ی بهلید مثل شدهاسه
ی مسئهالن مربهطه را در قبال آکندة جمعیتی اکران ی آسیبهای جدی ناشی از پیری جمعیه
بسیار نگران بردهاسه
کری از م وبر کن ابعاد بحهالت اقتصادی ی اجتماعی در چند دهه فذشته در اکران به متضمن
پیامدهای م می بر ریابط خانهادفی بهده بهسعه آمهزش همگانی بهیکژه برای زنان بهده اسه
آمهزش کری از م وبرکن عهاملی اسه به س و آن در ببیین بحهالت خانهاده ی باریری بهطهر
فستردهای مهرد بأبید قرار فرفته اسه بهسعه آمهزش از کرسه میبهاند شراکط ساختاری زندفی
خانهادفی ی ریابط میان اعضاء خانهاده را دفرفهن بند ی با سهق دادن افراد در ج ه بحرک
اجتماعی صعهدی ی ثریتاندیزی انگی ه داشتن خانهادههای ب ر ی فرزندان زکاد را باهم دهد
(باظمی پهر  )01 :1026آمهزش همچنین ممرن اسه ه کنههای فرصتی ی مالی پریرش
فرزندان را اف اکم دهد ی در عین حال فهاکد اقتصادی آنان را باهم دهد نتیته مستقیو اکن امر
بغییر جرکان ثریت بین نسلی ی باهم بقاضا برای فرزندان خهاهد بهد (بالدیل  )1620از سهی
دکگر آمهزش م وبرکن بانال بغییر نگرشی نی محسهب میشهد کعنی با قرار دادن افراد در
جرکان اندکشهها ی اطالعات جدکد هو میبهاند زمینهساز بغییر ارزشها ی نگرشها شهد ی هو
اکنره مستقیماً ارزشها نگرشها ی عقاکد را به سهی داشتن خانهادههای بهچرتر سهق دهد ی
دانمآمهختگان را در معرض متمهعهای از اندکشهها ی بایرها در مهرد م اکای خانهاده مدرن
غربی نسبه به دکگر اشرال خانهاده (بالدیل  1620برنتهن  )0221قرار دهد ظ هر اکدهال
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خانهادههای بهچ نی انگی ههای باریری زیجین را مستقیماً بحه بأثیر قرار میدهد بنابراکن
انتظار میرید به رشد آمهزش در اکران نی چنین بأثیرابی را به صهربی بو ی بیم ملمهس با
خهد داشته باشد (عباسی )02 :1024
محهر دکگری از بغییرات اخیر خانهاده در اکران اف اکم سن ازدیاج اسه ازدیاج در سنین باالبر
همهاره به بعهکق زمان آغاز دیره فرزندآیری ی باهم دیره قابلیه بارداری برای زنان منتر
می شهد از آنتا به در الگهی سنتی خانهاده در بسیاری از نقاط ج ان ی از جمله در آسیا کری از
اهداف اصلی ی م و ازدیاج زیدرس فرزندآیری بهد (باظمی پهر  )01 :1026اف اکم سن ازدیاج
می بهاند برجمان بغییر اهداف ی بماکالت باریری نی باشد عالیه بر اکن سن باالبر ازدیاج برای
زنان با باهم ازدیاج های بربیب کافته ی اف اکم سلح انتظارات آنان در فراکند همسرف کنی ی
همچنین بماکل بیشتر آنان به برابری با مردان در ریابط زناشهکی رابله ن دک دارد بر اکن
اساس میبهان انتظار داشه زنانی به در سنین باالبر ازدیاج میبنند باریری پائینبری داشته
باشند
می ان باریری بل در بشهر اکران نی طی سه دهۀ اخیر با بحهالت چشمگیری ریبری بهده ی از
حدید  2فرزند در سال  1022به  1/6فرزند در سال  1022بن ل کافته اسه متمهعهای از علل
براساس بئهریهای انتقال جمعیتی به اکن انتقال سرکع ی قابل بهجه باریری در بشهر اسالمی
اکران اربباط داده شدهاند (عباسی شهازی  )126 :0226به حائ اهمیه هستند زکرا از ک سه
بهانسته اند برخالف بایر متعارف به می ان باهم باریری را در بشهرهای در حالبهسعه آهسته
دانسته ی بن ا آنرا با بستۀ غربی بهسعه ممرن میدانند باریری را باهم دهند ی از سهی دکگر
با بهجه به نگرانیهاکی به ادامه اکن باهم ی عهاقب ناشی از آن برای سیاستمداران ی
اقتصاددانان بشهر اکتاد برده بررسی علل ی زمینههای اکتاد بننده اکن باهم میبهاند در
برنامهرک یهای آبی ی سیاسهفذاریهای مناسب در ج ه جلهفیری از باهم بیشتر می ان
باریری ی حتی متعادل بردن ریند باریری در رساندن به سلح جاکگ کنی برار آکند
بئهری بالسی فذار باریری باهم باریری را ناشی از فرآکند صنعتی شدن ش رنشینی ی
بهطهربلی بهسعه اقتصادی میداند براساس اکن بئهری فراکندهای مذبهر ابتدا به باهم
مر یمیر ی بعدها به باهم باریری منتر میشهد زکرا از طرفی از ارزش اقتصادی فرزندان
باسته ی به ه کنههای آن ا اضافه می فردد ی از طرف دکگر با اف اکم بازماندفی فرزندان انگی ه
یالدکن برای داشتن فرزند بیشتر بمتر میشهد (حسینی  )149 :1022بنابراکن هدف اصلی
پژیهم حاضر ملالعه جامعهشناختی نگرش مردم به فرزندآیری در استان همدان اسه اهداف
ج ئی ملالعه به شر زکر اسه:
الف -بعیین بأثیر متغیرهای جمعیتی در نگرش افراد به فرزندآیری
ب -بعیین بأثیر یضعیه اقتصادی در نگرش افراد به فرزندآیری
ج -بعیین بأثیر مؤلفههای جامعهشناسی در نگرش افراد به فرزندآیری
د -بعیین یضعیه در نگرش افراد به فرزندآیری
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پیشینه پژوهش
حاجیزاده بنده قرا ی همراران ( )1062در ملالعهای بحه عنهان بأثیر مثبه بهانمندی زنان بر
فرزندآیری :بعداد فرزندان بیشتر در زنان شاغل به اکن نتیته رسیدند به بعداد فرزند دیم در
زنان شاغل بیشتر بهد همچنین شانس بماکل به فرزندآیری در زنان شاغل  0برابر زنانخانهدار
بهد بماکل به داشتن فرزند پسر درزنان خانهدار بیشتر از زنان شاغل بهد منتظری ( )1062در
ملالعهای بحه عنهان بررسی می ان بماکل به فرزندآیری ی عهامل مرببط با آن از نگاه مردم
ش ری ی ریستاکی اکران م وبرکن دلیل بماکل به فرزندآیری را عالقه فلری افراد به بسب
جاکگاه ینقم یالدی ی م وبرکن دلیل عدم بماکل را مشرالت اقتصادی آنها در داشتن فرزند کا
فرزندان بیشتر دانسته اسه
به نظرمیرسد با بالش برای مربفع شدن مشرالت اقتصادی اعو از اشتغالزاکی ی رینق اقتصادی
دالکل بماکل به فرزندآیری آنقدر قدربمند هستند به بدین بصهکب سیاسههای بشهکقی منتر
به ازدکاد فرزندآیری شهند
صادقی ی سراکی ( )1062در ملالعهای بحه عنهان عهامل مؤثر بر فراکم به فرزندآیری زنان
ش ر ب ران با هدف شناخه متغیرهای حماکه اجتماعی اشتغال زنان یپاکگاه اقتصادی اجتماعی
خانهاده بر فراکم به بارداری متدد به اکن نتیته رسیدند به بین متغیرحماکههای اجتماعی
یفراکم به داشتن فرزند دکگر رابله معنادار یجهد دارد به نشان قهی بهدن شبره خهکشایندی
دراکران اسه
مللق ی دکگران ( )1062در ملالعهای بحه عنهان عهامل مؤثر بر برجیحات باریری در زنان اقهام
اکرانی نشان دادند به برجیحات باریری زنان در قهمیههای م تلف متفایت میباشد ی باالرفتن
سن زنان مشرالت اقتصادی ی م الفه همسر از دالکل م و عدم بماکل به فرزندآیری میباشد
فیریز ی دکگران ( )1062در ملالعهای بحه عنهان بأثیر مؤلفههای سب زندفی بر نگرش به
فرزندآیری زنان در آستانۀ ازدیاج ش ر ب ران به اکن نتیته رسیدند به بین مؤلفههای سب
زندفی (مدکرکه بدن ایقات فراغه مصرف فرهنگی ی پاکگاه اقتصادی-اجتماعی) بانگرش به
فرزندآیری رابلۀ معناداری یجهد دارد همچنین بین مؤلفههای سب زندفی متغیر پاکگاه
اقتصادی اجتماعی قهیبرکن متغیر پیمبین متغیر یابسته اسه مؤلفۀ مدکرکه بدن بعد از
پاکگناه اقتصنادی اجتماعی بر نگرش زنان به فرزندآیری اثرفذار بهده اسه .پیلتن ی رحمانیان
( )1064در ملالعهای بحه عنهان بررسی جامعهشناختی عهامل مؤثر بربماکل به فرزندآیری
زنان ی مردان متأهل ش رج رم براساس اندکشه استرلین ینظرکههای هابرماس فالربهاستارک ی
با بهجه به دادههای رفرسیهنی نتیته فرفتند متغیرهاکی چهن جامعهپذکری جنسیتی بعداد
فرزند مللهب مشاربه فریهی بعد پیام دکنداری دارای بأثیر بربماکل به فرزندآیری هستند
مهسهی ی قافلهباشی ( )1064ملالعهای با عنهان بررسی جاکگاه ی نگرش به فرزندآیری در
خانهادههای جهان ش ر ق یکن انتام دادند درنتاکج اکن پژیهم درنگرش افرادی به عضه خانهاده
پرجمعیه کا بوجمعیه بهدهاند ازحیث نگرش به بعدد فرزند بفایت معناداری یجهد ندارد
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جاکگاه فرزندآیری به عنهان کری ازباربردهای ایلیه ازدیاج صرف نظر از بحصیالت جنسیه
سلح درآمد ی بحهالشعای دغدغهها ی مشغلههای اقتصادی قرارفرفته اسه
خدکهزاده ی همراران ( )1060در ملالعهای بحه عنهان بعیین اربباط انگی ههای فرزندآیری با
برجیحات باریری به اکن نتیته دسه کافتند به بین انگی ههای مثبه باریری در زیجین با میل
به فرزندآیری ی بعداد اکدهآل فرزند اربباط مستقیمی یجهد دارد براکناساس با برنامهرک ی ج ه
اکتاد ی بقهکه انگی ههای مثبه در سنین پاکینبر یقبل از ازدیاج ممرن اسه بتهان باریری را
در جامعه به حد مللهب رساند
مباشری ی همراران ( )1060در ملالعهای بحه عنهان بعیین م مترکن عهامل بأثیرفذار بر
الگهی باریری خانهاده های ب فرزند ی بدین فرزند ش رستان ش ربرد در سال  1060سه عامل
اف اکم ه کنهها ی فشار اقتصادی عدم یجهد حماکهها ی بس یالت رفاهی از جانب دیله برای
فرزندآیری ی نگرش غللی به «داشتن فرزند بیشتر نشانه فرهنگ اجتماعی ضعیفبر اسه»
ازم وبرکن عهامل بأثیرفذار بر فرزندآیری میباشند به بهصیه میشهد در سیاسهفذاریهای
جمعیتی لحاظ فردند
بالنتری ی دکگران ( )1026در ملالعهای بحه عنهان بررسی جامعهشناختی فراکم به
فرزندآیری ی برخی عهامل مرببط با آن (جهانان متأهل ش ر ببرک ) نشان داد به متغیرهای مهرد
استفاده در پژیهم بهانستهاند  00درصد بغییرات متغیر یابسته راببیین نماکند نرته قابل بهجه
اکن اسه به مشاربه اجتماعی بأثیرباهنده یلی متغیر فراکم مذهبی بأثیر ف اکندهای بر می ان
فراکم جهانان به فرزندآیری داشته اسه
برناردکهبلنر )0214( 1در ملالعهای بحه عنهان شبرههای اجتماعی ی باریری نشان دادند به
عهاملی مانند حماکه اجتماعی کادفیری اجتماعی ی فشار اجتماعی بر بایرها یهنتارهای افراد در
مهرد بچهدارشدن برنگرش آن ا دربارة داشتن فرزند بأثیر میفذارد
هاکفهرد ی همراران( )0210در ک ملالعه طهلی در جنهب آفرکقا به با مهضهی عهاملی به می-
بهاند بماکل افراد به فرزندآیری را به باریری منتربند بین1922زن متاهل 12با42سال انتام
شد نشان دادند به بماکل به فرزندآیری پیمبینی بننده قهی رفتار باریری اسه نتاکج ملالعه
کاد شده نشان داد بعدادفرزندان حال حاضر زمان بر رسی بر متغیر بهقف فرزندآیری باثیر
مستقیو دارد همچنین متغیرهای بعداد فرزندان حال حاضر زمان بررسی داشتن فرزند در سال
فذشته ی رفتار باریری فذشته بر متغیر داشتن فرزند در بازه زمانی بررسی باثیر مستقیو ی متغیر
سن بر متغیر داشتن فرزند بین سال ای0229با0226باثیرمعرهس داشته اسه
لهب 0ی همراران ( )0229در ملالعههاکی باعنهان فرضیه خلر آفرکن باهم باریری عهاملی به
باعث به بعهکق افتادن فرزند آیری ی باهم بعداد فرزندان میشهد به بررسی عهامل مهثر بر نرخ
فرزندآیری در اریپا میپردازند براساس کافتههای اکن ملالعه از بعد جمعیتشناسی رشد منفی
1. Bernardi & Klarner
2 -Lutz
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جمعیه باعث میشهد با در آکنده مادران بالقههک متر با فرزندان بمتری یجهد داشته باشد
به اکن بعد بر متغیرهای جامعه شناختی نی اثر دارد چرا به از بعد جامعه شناختی بعداد
اعضای خانهاده ی اکده آل از نظر زیج های جهان ری به باهم بهده به اکن متغیر نی بر باهم
باریری باثیر می فذارد همچنین نتاکج ملالعه نشان می دهد از بعد اقتصادی فاصله میان
درآمد یاقعیه ی درآمد مهرد انتظار زیج های جهان بر ریند باهم نرخ باریری مهثر بهده اسه
آدسرا )0222(1در ملالعه خهد با عنهان بفایت در بماکل ی باریری یاقعی در اسپانیا درکافه به
دیعامل بغییر در ایلهکههای زندفی ی بغییرات محیط زندفی خانهادهها برباریری اثر فذاشته
اسه .همچنین کافتههای ملالعه نشان میدهد زنانی به بیشترکن نرخ بیراری را داشتهاند
طی02سال فذشته بماکل بمتری به باریری نسبه به انتظارات ی اکدهآلهای خهد داشتهاند اما
در میان زنانی به مشاغل با ثبابی در ب م دیلتی داشتهاند مشرالت ناشی از برقراری بهازن
میان سه عامل بار خانهاده ی بعداد اکده آل فرزندان باهم کافته اسه عالیه بر اکن کافتهها
نشان میدهد به دسترسی فسترده ی استفاده از برنامههای بنظیو خانهاده به بیشتر شدن فاصله
میان بماکل به باریری ی باریری محقق شده منترشده اسه ی به همین دلیل در ابحادکه اریپا
زنان بمتری به بعداد دل هاه ی اکدهآل فرزندان خهددسه کافتهاند
درزا0ی همراران ( )0222درملالعه خهد باعنهان باریری آمهزش ی بهسعه درکافتندبه از ایاکل
دهه 22میالدی باهم معناداری در می ان باریری ب مهای م تلفی از بشهر هند رخداده-
اسه.کافتههای ملالعه نشان میدهد به آمهزش زنان م وبرکن عاملی اسه به بفایتهای
باریری را در سراسر بشهر هند ببیین میبند همچنین سلح پاکین مر ی میر بهدبان ی
برجیح یالدکن در داشتن فرزند پسر منتر به باهم باریری شده اسه درمقابل شاخ های
بلی بهسعه ی ش رنشینی نظیر اسران در ش رها باهم فقر ی سلح سهاد مردان اربباط
معناداری با باریری نداشته اسه
مروری بر مباحث نظری
3

تئوری انتقال جمعیتی :بئهری انتقال جمعیتی مدلی اسه به چگهنگی انتقال باریری ی
مر یمیر را از سلحی باال به پاکین نشان میدهد براکن اساس بشهرهای صنعتی چ ار مرحله
را در انتقال باریری طی نمهده اند :مرحله ایل به مرحله ثبات ی سرهن جمعیتی میباشد
مر یمیر ی باریری هر دی باال بهده ی می ان رشد جمعیه اندک اسه مرحله دیم مرحله آغاز
بسط ی بهسعه جمعیتی نامیده میشهد در اکن مرحله می ان مر یمیر بهبدرکج باهم کافته
یلی می ان مهالید باالسه لذا بهسرعه بر می ان رشد جمعیه اف یده میشهد در مرحله سهم
می ان مهالید نی باهم کافته یلی مر یمیر پاکینبر از باریری اسه لذا رشد جمعیه همچنان
باال میباشد ی در مرحله چ ارم مر یمیر ی باریری هر دی در سلح پاکین ثابه میمانند
1 -Adsera
2- Derasa
3-Demographic Transition Theory
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(میرزاکی  )24 :1022بالبر مرحله دکگری را بهعنهان مرحله سقهط جمعیتی متصهر شده
اسه در اکن مرحله هرچند سلح مهالید ی مر یمیر پاکین اسه یلی ازآنتا به ساختار سنی
جامعه سال هرده میباشد درنتیته می ان مر یمیر از می ان مهالید باالبر بهده ی رشد جمعیه
منفی اسه (همان)22 :
تئوری مدرنیزاسیون :اکن دکدفاه معتقد اسه باهم مهالید به دلیل فراکند صنعتی شدن
ش رنشینی ی بهطهر بلی بهسعه اقتصادی میباشد (منصهرکان  )01-02 :1022بر اکن اساس
اکن بغییرات ن سه مر یمیر را باهم داده ی سپس باریری به دلیل اف اکم احتمال بقاء
فرزندان ی ش رنشینی ی صنعتی شدن باهم میکابد از آنتا به پریرش فرزند پره کنه اسه
انگی ه یالدکن از داشتن فرزندان بیشتر سسه میشهد (ماسهن )444 :1622
تئوری نوگرایی :اکن بئهری معتقد اسه به نهسازی محیط ی جامعه باعث بغییر در شیهه
زندفی ی ذهنیه افراد شده ی آرزیی رسیدن افراد به زندفی مرفه را بقهکه میبند (فراف
 )116 :1626فایسه از صاحبنظران اکن دکدفاه معتقد اسه ارزشهای فرهنگی ی مذهبی
ساختار اجتماعی بصهرات از محیط ی منابع ی یکژفیهای ش صی ی اربباط متقابل آن ا با هو بر
رفتار باریری افراد بأثیر میفذارد کری دکگر از معتقدان به اکن دکدفاه بلیفهرد میباشد یی بر
اکن عقیده اسه به ج هفیری ارزشی فرد بین مهقعیه ای در ساخه اجتماعی ی رفتار باریری
مداخله برد ه ی در حقیقه نقم نهعی متغیر یاسله را دارد به نظر ای پاکگاه اجتماعی فرد اربباط
ن دک بری با بصمیمات یاقعی باریری دارد بدکن بربیب اکن مهقعیه ی پاکگاه فرد اسه به
اهمیه بیشتری داشته ی ج هفیری فرد را شرل میدهد (فرزانه )24 :1020
تئوریهای اقتصادی :بئهریه ای اقتصادی ببیین باریری باال بهدن ی کا باهم باریری را بیشتر
ناشی از عهامل اقتصادی می دانند معتقدان نظرکه اقتصاد باریری بر اکن بایرند به
بصمیو فیرندفان بهلیدمثل عامالنی هستند به ازلحاظ اقتصادی عقالنی بهده ی با بهجه به
عهامل اقتصادی انگی ههاکشان را بهیجهد میآیرند به عباربی دکگر معتقدان به اکن بئهری
عقیده دارند به باهم باریری ناشی از عقالنی شدن افراد از نظر اقتصادی اسه (عباسی :1022
 )24کری از دکدفاه های نظری به در اکن قالب بحث دارد لیبنشتاکن اسه لیبنشتاکن()1622
اکن فرض را ملر برد به خانهادهها از اکن پیمفرض به خانهادهها مللهبیه ی عدم مللهبیه
مربهط به فرزندnام را متهازن میسازند با بعیین بنند به آکا اکن فرزند را میخهاهند کا نه؟ ای
میخهاهد بهضیح دهد به چرا ک خانهادة نهعی در صهرت برخهرداری از درآمد باال به جای
درآمد پاکین میخهاهد چ ار فرزند داشته باشد نه پنج فرزند در نظرکۀ لیبنشتاکن باالهاکی
یجهد دارند به با سلح خاصی از مللهبیه ن اکی صعهدی برخهردارند ی از آن سلح به بعد
حاله متعارف ن یلی را در پیم میفیرد اکن یکژفی سنگ بنای الگهی لیبنشتاکن اسه به بر
همین اساس رابلۀ منفی درآمد ی باریری را ببیین میبند لیبنشتاکن فرزند را از نهی باالهای
بع دی میداند کعنی م ارج بر ریی فرزند منعرس بنندة بع دی اسه به یالدکن بر ع ده می-
فیرند ی ک احساس زیدفذر نسبه به فرزند نیسه نرتۀ اساسی اکن اسه به باالهای بع دی
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به فرزند کری از اقسام آن به شمارمیرید در معرض مللهبیه ن اکی صعهدیاند در اکن نظرکه
فرض یجهد رفتار عقالنی برقرار نیسه به نظر لیبنشتاکن برای آنره ک نظرکۀ اقتصادی معتبر
باشد ل یمی ندارد فرض شهد به رفتار عادی فرد عقالنی اسه بلره بافی اسه به رفتار در
لحظههای حساس ی سرنهشه ساز عقالنی باشد (م ربانی )6 :1064
تئوری جریان ثروت  :بالدیل معتقد اسه به بغییرات باریری متأثر از بحهالبی اسه به
درزمینه جرکان ثریت صهرت فرفته اسه در جهامع سنتی انسانها عقالنیه اقتصادی داشته ی
معتقد بهدند داشتن فرزندان بیشتر فهاکد بیشتری برای آن ا خهاهند داشه لذا در معادالتشان
به اکن نتیته رسیدند به فرزندان بیشتر زندفی ب تری را برای آن ا به ارمغان خهاهد آیرد به
بایر بالدیل ک اربباط مستقیو بین ساختار خانهاده ی باریری یجهد دارد براساس اکن نظرکه
درهمۀ جهامع بصمیوهای باریری پاسخهای عقالنی اقتصادی به جرکان های ثریت خانهادفی
اسه بالدیل هستهای شدن خانهاده را پیم شرط معرهس شدن جرکان انتقال ثریت میداند به
به نظرمیرسد نهسازی ی بهسعۀ اقتصادی ی اجتماعی مقدم بر آن باشد(فیریز ی همراران :1062
 )112از نظر بالدیل پنج مرانی م باعث باهم باریری میشهد:باهم نیریی بار بالقهه فرزندان
اف اکم ه کنههای آمهزشی فرزندان اف اکم اهمیه سرماکهفذاری برای فرزندان بغییر فرهنگی
ی بهسعه ارزشهای طبقه میانی یی میان مدرنی اسیهن ی غربی شدن بفایت قائل شده ی معتقد
اسه ارزشهای سنتی با یرید غربی شدن به شامل اکدههای پیشرفه دنیهی شدن آمهزش
رسانهها ی بسلط بیشتر بر محیط اسه بغییر برده ی اکن پریسه باعث پیشرفه اقتصادی میشهد
یی اظ ار میدارد به باهم باریری در سله پاکین مدرنی اسیهن ابفاق میافتد به عنهان مثال
در بنگالدش ی آفرکقای جنهبی نتیته غربی شدن بسلط خانهاده هستهای با بمرب برای ک
فرزند میباشد (بایه )12 :1022
تئوری اشاعه و تغییر ایدهها :بشرز از صاحبنظران اکن دکدفاه معتقد اسه بین مردم مناطق
ش ری در مهرد شناخه ی استفاده از یساکل پیشگیری از بارداری ی نی نگرش در مهرد بنظیو
خانهاده بفایت یجهد دارد در مناطق ش ری ابتدا نگرش مثبتی در مهرد بنظیو خانهاده در بین
طبقات باالی جامعه اکتاد شده ی سپس اکن نگرش بین طبقات پاکین ش ری ریاج میکابد چنین
فاصله زمانی در مهرد آفاهی استفاده از ریشهای پیشگیری از بارداری در مناطق ریستاکی نی
نسبه به مناطق ش ری به چشو میخهرد (فرزانه  )20 :1020مسیرهای م اجرت بانال ای
شبره ی خلهط ن ادی شده اربباطات در اشاعه باهم باریری نقم زکادی داشتهاند همچنین
مف هم اشاعه ی دی مؤلفه اساسی آن کعنی نفهذ اجتماعی ی کادفیری اجتماعی برسله بافتی
متفایت بین ش صی محلی ملی ج انی دخیل درانتقال اطالعات بمرب دارد (صادقی :1062
)001
نظریه بهبود وضعیت :اکن نظرکه بأبید دارد به بغییر مهقعیه زنان میبهاند بأثیر چشمگیری
بر ساختار سنی ی جنسی جمعیه داشته باشد به عبارت دکگر اف اکم طهل عمر زنان باعث
میشهد آن ا پس از دیرة فرزندآیری سال ای بیشتری شانس زندفی داشته باشند همچنین
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شانس دسه کابی به بار مهقعیه اجتماعی ی نظاکر اکن ا را نی براکشان به همراه میآیرد به در
ن اکه به بغییر مهقعیه آن ا منتر میشهد اف اکم طهل عمر زنان باعث میشهد فشار بمتری
ج ه باریری باال بر آن ا بحمیل شهد ی اکن خهد باهم باریری را به دنبال دارد (شی ی :1022
)60-60
تئوری دیویس و بلیک :در چارچهب بحلیلی ارائه شده از سهی دکهکس ی بلی

ساختار

اقتصادی ی اجتماعی مهجهد در جامعه از ک سه ی عهامل محیلی از سهی دکگر بر نگرش افراد
بأثیر فذاشته ی باعث بغییر در یکژفیهای زکستی میشهد همچنین عهامل اقتصادی -اجتماعی ی
فرهنگی مهجب بغییر در شاخ های ب داشتی شده ی نگرش افراد را نسبه به یساکل پیشگیری
ی بنظیو خانهاده بغییر می دهد لذا نگرش افراد در نتیته عهامل اقتصادی اجتماعی ی فرهنگی
مهجب بغییر در رفتار باریری خهاهد شد
تئوری مک نیکل :م نیرل عقیده دارد یساکل اربباط جمعی نقم م می در باهم باریی
داشته ی یساکل اربباطی مسئهلیه های جدکدی را برای بأثیر مللهب دیله در اکن زمینه دارد
در بشهرهاکی به سلح باریری باالسه اکتاد نظو اجتماعی ی قهانین ج ه بعدکل رشد
جمعیه ی اکتاد شراکط رشد اقتصادی از طر های عمده باریری بهده به باکد همراه با برنامههای
بنظیو خانهاده اط مینان از نتیته ب م بهدن آن ا ی در نظر فرفتن اعتبار ی ه کنه برای آن ا باشد
(م نیرل )12 :1662
دیدگاه مکینتاش :مرینتاش به معتقد اسه مدرنیته با بمام جنبم هاکی به از دل آن
جهشیده شیهههای زندفی انسان ا را به غاکه دفرفهن بردهاسه بغییر الگهی خانهادفى
فردفراکى آزادی جنسى اشتغال بمام یقه به خصهص برای زنان اف اکم ه کنههای نگ داری ی
ب ر بردن فرزندان به دلیل سیاست ای مصرففرای اقتصاد بازار ی اشتغال مادران ی پیداکم
برنهلهژیهای بنترل باردارى ش رنشینی ی به خهدی خهد به باهم جمعیه در بشهرهای
غربی انتامید ابفاقا به دلیل اکنره باهم جمعیه بحه بأثیر ابعاد مدرنیته ی در فراکند زمانی در
خهر بهجه رخداده در رفتارهای ریزمره انسان غربی رسهخ برده اسه به عبارت دکگر بنترل
جمعیه به ک عادت برای ای ببدکل شده اسه به با ساختار زندفی جدکد ای بامالً هماهنگ
اسه برهمین اساس بشهرهای بهسعه کافتهای به با رشد منفی جمعیه مهاجه شدهاند
نتهانستهاند با ببلیغات مردم را به فرزندآیری بیشتر برغیب بنند دلیل اکن مسئله آن اسه به
برغیب مردم به ازدیاج ی بچهدار شدن با یجهد ساختارهای کره همه به باهم جمعیه دعهت
میبنند بارآسانی نیسه آن و مردمی به خهد را متقاعد بردهاند بچهدارشدن فقط به
دردسرهای آن ا میاف اکد (علیئی )100 :1064
دیدگاه هال و هال  :هال ی هال دی عامل را در بغییر ساختار اکدئهلهژکری اجتمای مؤثر میدانند
اکن دی عامل عبارتاند از :بغییرات اقتصادی اجتماعی ی برنامههای بنظیو خانهاده ی همچنین
بالش فرهنگی ی سیاسی برای دفای از اکدئهلهژیهای جدکد (هال ی هال  )062 :1662آن ا به
نقم م و سیستو سیاسی در انتقال باریری اشاره میبنند ی معتقدند سیستو سیاسی در

68

فصلنامه جمعیت مشاره  301و 301

باهم باریری نقم بس اکی دارد اما ذبر اکن نرته ضریری اسه به افر بغییر در سلح باریری
بدین بغییر در بفررات ش صی رخ دهد باریری چندان به باکد باهم نمیکابد اکن باهم ی
بغییر نیازمند بغییر اساسی در سلح بفررات عادی ی آبادمی بهده ی همچنین نقم دیله در
اکن مسئله مؤثر اسه از طرفی باهم باریری زاکیده عهاملی چهن باال رفتن سلح بحصیالت
بغییرات فرهنگی باال رفتن سلح درآمد ی نقم دیله در بشرکح برنامههای بنظیو خانهاده اسه
هال ی هال به نقل از بالدیل بیان میدارند :دلیل باهم باریری در چند دهه اخیر بن ا
سیاسهها ی برنامهها نیسه بلره پیم زمینه آن اکدئهلهژیهاکی اسه به باریری را در سلح باال
میپذکرفتند ی بالشهای دانشگاهیای اسه به در بغییر اکن اکدئهلهژیها ب عمل آمده اسه
(همان)00 :
نظریه برابری جنسی  :م

دینالد عقیده دارد در مدل برابری جنسی ن ادها زن را جدای از

نقمهای یی به عنهان ک همسر مادر ی کا ک عضهی از خانهاده ی به عنهان ک فرد در نظر
می فیرند امریزه نتیته باریری پاکین به در بسیاری از جهامع بهسعه کافته مشاهده میشهد
ناشی از برابری جنسی ی اربباط آن با ن ادهای اقتصادی ی اجتماعی نسل جدکد میباشد م
دینالد اشاره میبند به انتقال باریری از سلح باال به پاکین عمدباً با پیشرفه آرام برابری جنسی
همراه اسه بغییر در نابرابری جنسی نیاز به اکتاد بغییر در درین خانهاده دارد بغییر ارزشهای
فرهنگی ریند بندی داشته آرمانهای اخالقی خانهاده ب ناچار بغییر میبند ی عقاکدی به در
مهرد ازدیاج ی ریابط زناشهکی یجهد دارد در مقابل بغییر مقایمه میبنند کری از عهاملی به
میبهاند نقم مؤثری در اکن بغییر داشته باشد سیاسههای دیله اسه (مردینالد )00 :1622
م دینالد مهقعیه زنان را کری از عهامل بعیین بننده باهم باریری در بشهرهای درحال
بهسعه میداند از طرفی مهقعیه زنان ی انگی ه آنان برای فرزندآیری در میان جمعیهها ی فریه-
های م تلف متفایت اسه به نظر یی بحصیالت کری از بعیین بنندههای مهقعیه زنان اسه ی
در اربباط معرهس با باریری قرار میفیرد (حسینی )192 :1026
نظریه دومانت :آرسن دیمانه جمعیهشناس فرانسهی سالهای پاکانی سدة نهزدهو بر اکن
فمان بهد به اصلی نه در مهرد جمعیه کافته اسه ای اکن اصل را «مهکینهفی اجتماعی» نامید
منظهر از مهکینهفی اجتماعی بماکل فرد به اربقای اجتماعی اف اکم فردکته بسب سرماکۀ فردی
اسه اربقای اجتماعی نیازمند از خهدفذشتگی اسه دیمانه معتقد بهد به داشتن فرزندان
بمتر ب اکی اسه به زیجین برای پیشرفه باکد بپردازند (یکرس )112 :1022
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شکل ( :)1روابط بین متغیرهای این پژوهش را در قالب مدل تجربی تحقیق نشان میدهد.
مدل تجربی پژوهش
سن همسر

پایگاه اقتصادی ،اجتماعی

سن مناسب ازدواج
فاصله ازدواج تا تولد اولین
فرزند

فاصله سنی فرزندان

نگرش به
تعداد فرزند دلخواه

فرزندآوری

استفاده از اینترنت
جنسیت فرزند

تمایل به پدر یا مادر
شدن

فرضیههای پژوهش
فرضیه  :1فاصله ازدیاج با بهلد ایلین فرزند بر بعداد فرزند دل هاه بأثیر دارد
فرضیه شماره  :0بین فاصله بین فرزندان ی بعداد فرزند دل هاه رابله یجهد دارد
فرضیه شماره  :0پاکگاه اقتصادی اجتماعی بر نگرش به فرزندآیری بأثیر دارد
فرضیه  :4بماکل به یالدکن شدن بر نگرش به فرزندآیری بأثیر دارد
فرضیه شماره  : 2بین مدت زمان ازدیاج با بهلد ایلین فرزند ی نگرش به فرزندآیری رابله معنادار
یجهد دارد
فرضیه شماره  :9بین سن همسر ی نگرش به فرزندآیری رابله معنادار یجهد دارد
فرضیه شماره  :2بعداد فرزند دختر بر نگرش به فرزندآیری بأثیر معنادار دارد
فرضیه شماره  : 2بین می ان استفاده از اکنترنه ی سن مناسب ازدیاج آقاکان ی خانوها رابله یجهد
دارد
فرضیه شماره  :6بین یضعیه است دام ی بعداد فرزند دل هاه پیهستگی معنادار یجهد دارد
فرضیه شماره  :12بین رببه های نگرش فرهنگی اقتصادی ی اجتماعی به فرزندآیری بفایت
معنادار یجهد دارد
روش پژوهش
در اکن پژیهم از ریش پیماکم استفاده شد جامعه آماری ملالعه بلی زنان  12با  46سال
استان همدان میباشد به در زمان پژیهم (سال  )1062ی به استناد آمار سال  1062بعدادبل
آن ا برابر  001290نفر میباشد در اکن پژیهم از ریش نمهنه فیری بصادفی خهشه ای استفاده
به عمل آمد
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با بهجه به اکنره جمعیه آماری در اکن پژیهم همگن نمی باشد از طرفی از الگهکی بربیبی
سازمان سلسله مراببی در چارچهب بقسیمات بشهری ببعین می بند ریش نمهنه فیری خهشه
ای کا فریهی باربرد بیشتری دارد در انت اب حتو نمهنه از فرمهل بهبلران استفاده به عمل
آمد
بعداد نمهنه برابر 024نفر به دسه آمد پیم از بهزکع پرسشنامهها بعداد زکادی از آن ا عهدت
داده نشد ی حتی در مرحله است راج نتاکج نی بعدادی از فراکند است راج خارج شد ی لذا
بحلیلها بر ریی  022نفر از آن ا انتام فرفه
دراکن پژیهم جمعآیری دادهها از طرکق پرسشنامه انتام فرفه می ان پاکاکی فهکههای متغیر
نگرش به فرزندآیری را برنی آلفای برینباخ نشان میدهد مقدار آلفا برابر 2.242میباشد
می ان ریاکی سازهها فهکههای متغیر نگرش به فرزندآیری را با استفاده از بحلیل عاملی نشان
میدهد مقادکر حاصل در جدایل شماره  1با  0به شر ذکل بیان میشهد
جدیل  1مقدار آزمهن باک رماکر ی باربله را نشان میدهد مقدار  KMOدراکن بحلیل
برابر2.202میباشد محقق با اکن آزمهن مناسب بهدن دادهها را برای بحلیل عاملی نشان میدهد
ی مقدار باالبر از 2.2نشان میدهد به همبستگیهای مهجهد در بین دادهها برای بحلیل عاملی
مناسب اسه کری دکگر از ریشهای بش ی مناسب بهدن دادهها برای بحلیل عاملی آزمهن
باربله اسه برای اکنره مدل عاملی مفید ی معنادار باشد الزم اسه متغیرها همبسته باشند در
اکنتا فرض  H1به نشان میدهد دادهها همبسته هستند را بائیدمیبند مقدار  222.264برای
آزمهن باربله نشان دهنده مناسب بهدن دادهها برای بحلیل عاملی میباشد
جدول ( :)1مقدار آزمون بارتلت و  KMOبرای تحلیل عاملی

نام آزمهن

درجه آزادی

مقدار

معناداری

بی ر – ماکر

-

2.202

2.222

باربله

102

222.264

2.222

جدیل  0مقدار عاملها ی مقدار یکژه برای بعیین عاملها را نشان میدهد نتاکج حاصل نشان
میدهد دادههای پژیهم برای متغیر نگرش به فرزندآیری بر  0عامل بارفذاری شدهاند ی اکن
سه عامل ریی هو رفته بهانستهاند مقدار 06.91درصد از بل یارکانس را ببیین بنند
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جدول ( :)2مقدار ویژه برای عاملهای انتخابی

مقدار بل یکژه

درصد یارکانس

درصد یارکانس بتمعی

عامل
عامل ایل

0.26

12.22

12.22

عامل دیم

0.02

14.22

00.12

عامل سهم

1.160

2.42

06.91

جدیل  0مابرکس عاملهای دیران را نشان میدهد نتاکج حاصل از جدیل نشان میدهد به
فهکهها برای برخی از عاملها دارای یارکانس مشترک ی با ساکر عاملها دارای یارکانس مت ا
هستند نتاکج در جدیل  0قابل مشاهده اسه عامل ایل :فهکههای  12-14-2-4-0-0-1را
شامل میشهد عامل دیم :فهکههای  10-10-11-6-2-2را شامل میشهد عامل سهم :فهکههای
 19-12-2را شامل میشهد
جدول ( :)3ماتریس عاملهای دوران
فهکهها

عامل 1

1
0
0
4
2
9
2
2

2.20
2.92
2.42
2.90
2.46

عامل 0

2.92
2.92

عامل 0

2.929
-

فهکه ها
6
12
11
10
10
14
12
19

عامل 1

عامل 0

عامل 0

2.22
2.44
2.29
2.44

2.20

2.22
2.24
2.422

تعاریف متغیرهای پژوهش
پاکگاه اقتصادی -اجتماعی :1پاکگاه اقتصادی -اجتماعی شاخ بربیبی اسه به بتربه باری ی
مهقعیه اقتصادی -اجتماعی فرد را نسبه به دکگر افراد جامعه بیان میدارد ی معمهالً به پنج
دسته باالی باال باال متهسط پاکین ی پاکین پاکین بقسیوبندی میشهد (سریش م ر ی
دکگران  )1026در اکن بحقیق برای بعیین پاکگاه اقتصادی -اجتماعی خانهاده از شاخ های
(بحصیالت مرببه شغلی شاخ من ل مسرهنی (مساحه ی قیمه من ل) منلقه محل سرهنه
ی می ان ه کنه ماهانه خانهاده پاس گهکان) ب ره فرفتهشده اسه برای بعیین مرببه شغلی افراد
از ریش بعیین من له مشاغل طر ملالعابی بحرک اجتماعی ی م اجرت (باظمی پهر :1022
 )129استفاده فردکد همچنین برای بعیین شاخ بحصیالت عالیه بر بحصیالت پاس گه
1 . Social and Econimic Status
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بحصیالت همسر ای هو در نظر فرفتهشده اسه به طهر بلی در بعیین شاخ پاکگاه اقتصادی-
اجتماعی پاس گهکان از شم شاخ فهق در پنج فریه (از بد  1با بد  )2بعیین شد ی از آنتا
به اکن شاخ ن اکی بربیبی اسه بنابراکن در استفاده از شاخ های آماری هو میبهاندحاله
رببهای ی هو حاله اسمی با آن برخهرد برد نمرات پاس گهکان در مهرد فهکهها جمع زده شده
ی درن اکه نمره ب دسه آمده به عنهان شاخ پاکگاه اقتصادی -اجتماعی خانهاده در نظر فرفته
میشهد ازآنتا به شاخ پاکگاه اقتصادی -اجتماعی در  9سؤال ی هربدام با پنج زکر فریه
سنتم شده اسه دامنه بغییرات باکستی بین ارقام  9-02باشد طبقهبندی نمرات پاکگاه
اقتصادی -اجتماعی بهصهرت 09-02 :باالی باال  01-02باال  19-02متهسط  11-12پاکین ی
 9-12پاکین پاکین اسه
نگرش به فرزندآوری :متغیر یابستۀ پژیهم حاضر نگرش به فرزندآیری اسه دربعرکف
فرزندآیری جمعیهشناسان بهاناکی زنان برای آبستنی را قابلیه باریری کا امران بالقهه
فرزندآیری میفهکند ی نگرش نی به آمادفی فرری ریانی افراد ففته میشهد به براساس بتربه-
ای سازمان کافته شرل میفیرد ی پاسخ فرد را به مهقعیت ای م تلف شرل میدهد ی رفتارش را
هداکه میبند شناخه احساس ی آمادفی برای انتام دادن عمل سه ج ئی هستند به نگرش
را بشریل میدهند بدکن معنا به افراد با دسته بندی اشیا به شناخه دسه میکابند ی اکن
احساس خهشاکند کا ناخهشاکندی بدهد ی در ن اکه اکن دی ج ء
ج ءشناختی میبهاند به ش
ی احساس باهو میبهانند فرد را به انتام دادن عمل خاصی سهق دهند کا از آن باز دارند .در اکن
پژیهم نگرش به فرزندآیری نمرهای اسه به آزمهدنی از پرسشنامه  12فهکهای نگرش به
فرزندآیری بدسه خهاهد آیرد .اکن پرسشنامه  0بعد را میسنتد
کافتههای پژیهم
دادههای بحقیق حاصل است راج پرسشنامههاکی اسه به بهسط 022نفر در ش ر همدان برمیل
فردکده ی اساس بت که ی بحلیل کافتههای پژیهم حاضر قرار فرفته اسه پس از پاکان کافتن
فردایری دادهها پرسشنامهها است راج ی آنگاه به بامپیهبر انتقال کافه ی سپس با استفاده از
بسته نرماف ارآماری برای علهم اجتماعی1مهرد بت که ی بحلیل قرار فرفتهاند بت که ی بحلیل
دادهها براساس سله سنتم متغیرها ی طیفها انتام فرفته بدکن بربیب با استفاده از
شاخ های آمار بهصیفی ی جدایل متقاطع نمهنههای آماری بلیه متغیرها در قالب جدایل
بهزکع فرایانی بهصیف شدهاند همچنین برای بحلیل رابله بین متغیرهای مستقل ی یابسته از
بحلیل یارکانس ی آزمهن  Fی ضرکب همبستگی پیرسهن 0استفاده شده اسه

)1 . Statistical Package for Social Science(SPSS
2. Pearson Correlation
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الف :یافتههای توصیفی
در مهرد محل سرهنه نتاکج حاصل نشان میدهد به  164نفر ( 09.9درصد) از پاس گهکان در
ش ر ی  111نفر ( 09.4درصد) از آن ا در ریستا سرهنه دارند از بل پاس گهکان بعداد  122نفر
( 46.0درصد) مرد ی  122نفر ( 22.2درصد) از آن ا زنان را بشریل میدهند نتاکج حاصل نشان
میدهد به  6نفر ( 0درصد) از پاس گهکان سن آن ا بین  12با  14ساله  29نفر ( 12.4درصد) از
پاس گهکان سن آن ا بین  12-16ساله  62نفر ( 16.2درصد) از پاس گهکان سن آن ا بین -04
 02ساله  122نفر ( 02.4درصد) از آن ا  02-06ساله  00نفر کعنی ( 12.2درصد) 02-04
ساله  2نفر ( 0.9درصد) از آن ا  02-06ساله ی  1نفر ( 0درصد) از پاس گهکان سن آن ا بین -40
 42ساله میباشد نتاکج نشان میدهد به سن بیشتر افراد پاس گه بین  02-06ساله بهده
اسه همچنین نتاکج حاصله نشان میدهد بیشترکن فریه سنی همسران با پاس گهکان 02-06
ساله بهده اسه
نتاکج حاصل نشان میدهد به  04نفر ( 2.6درصد) از پاس گهکان بحصیالت ابتداکی  22نفر
( 19.4درصد) بحصیالت متهسله  114نفر ( 02.4درصد) بحصیالت دبیرستان  02نفر (2.0
درصد) فهقدکپلو  21نفر ( 00.0درصد) لیسانس  12نفر ( 2.9درصد) فهقلیسانس  4نفر (1.0
درصد) در مقلع دبتری بحصیل بردهاند نتاکج حاصل نشان میدهد  102نفر ( 44.0درصد) از
پاس گهکان شاغل  92نفر (00درصد) دانشته (محصل)  92نفر (00درصد) خانهدار  01نفر
( 12.0درصد) در جسهیجهی بار ی  2نفر (1.9درصد) دارای ساکر شغلهامیباشند
همچنینبر اساس نتاکج به دسه آمده  199نفر ( 24.4درصد) از پاس گهکان هیچ استفادهای از
اکنترنه ندارند  22نفر ( 04.9درصد) بمتر از  0ساعه ی  00نفر ( 2.2درصد) بین  0-9ساعه ی
 41نفر ( 10.4درصد) بیشتر از  9ساعه از اکنترنه استفاده میبنند نتاکج نشان میدهد به
بیشتر پاس گهکان کعنی  24.4درصد از آن ا هیچ استفادهای از اکنترنه نمیبنند  62نفر (01.1
درصد) بین ک با  0برادر کا خهاهر دارند  122نفر ( 04.4درصد) بین  0-4خهاهر کا برادر دارند
 62نفر (01.2درصد) از  2خهاهر کا برادر بیشتر دارند ی  2نفر ( 0.9درصد) هیچ برادر ی خهاهری
ندارند نتاکج نشان میدهد به بیشتر پاس گهکان بین  0-4برادر ی خهاهر دارند بر اساس نتاکج
به دسه آمده  14نفر (4.9درصد) هیچ فرزند پسری ندارند ی  124نفر (22درصد) ک پسر
دارند ی  20نفر (12درصد)  0پسر دارند ی  6نفر (0درصد)  0پسر ی بیشتر دارند ی بعداد  29نفر
( 12.4درصد) به اکن سؤال پاس ی ندادند بر اساس نتاکج بیشتر افراد پاس گه دارای  1فرزند
پسر هستند
از نتاکج به دسه آمده  16نفر ( 9.0درصد) هیچ فرزند دختری ندارند ی  021نفر (92.6
درصد)  1دختر ی  09نفر ( 2.2درصد)  0دختر دارند ی  0نفر ( 1درصد)  0دختر ی بیشتر دارند
ی بعداد  29نفر ( 12.4درصد) پاسخ به اکن سؤال ندادند بر اساس نتاکج اکن جدیل بیشتر افراد
پاس گه ک دختر دارند بر اساس نتاکج بعداد  000نفر ( 29.1درصد) دیسه دارند بین 1-0
فرزند داشته باشند ی بعداد  92نفر ( 01.0درصد) بین  0-4فرزند داشته باشند ی  2نفر( 0.9
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درصد) دیسه دارند  2بچه ی بیشتر داشته باشند نتاکج نشان میدهد بیشتر پاس گهکان دیسه
دارند به بین  1-0بچه داشته باشند بر اساس نتاکج به دسه آمده  121نفر ( 46.2درصد) به
اکن سؤال پاسخ مثبه دادهاند به اکن معنا به خهاهان بچهداری متدد میباشند اکن اکده ناشی
از برجیح جنسی ی بماکل بیشتر به داشتن پسر میباشد همچنین نتاکج نشان میدهد  124نفر
( 22.2درصد) به اکن سؤال پاسخ منفی دادهاند از اکن نتیته چنین استنباط میشهد اکن درصد
از مردم کا فرزند قبلی آن ا پسر بهده (با بفرر سنتی) ی کا اکنره براکشان برجیح جنسی ایلهکه
ندارد معمهالً اکن بفرر بیشتر در جهامع ش ری ی صنعتی ابفاق میافتد در مهرد اکن سؤال به
آکا حاضرکد باز هو بچهدار شهکد نتاکج نشان میدهد به  42نفر ( 12.2درصد) بماکل دارند 0
سال بعد از ازدیاج بچه دار شهند ی  102نفر ( 44.6درصد) بماکل دارند بین  0-4سال بعد از
ازدیاج بچهدار شهند ی  102نفر ( 06.0درصد) بماکل دارند بعد از  2سال ی بیشتر بچهدار شهند
بر اساس نتاکج جدیل بیشتر پاس گهکان دیسه دارند بعد از  0-4سال بچهدار شهند
فاصله سنی مللهب بین فرزندان  24نفر ( 12.2درصد) بمتر از  0سال ی  102نفر (41.0
درصد) بین  0-2سال ی  102نفر ( 41درصد)  0سال ی بیشتر را فاصله سنی مللهب بین
فرزندان می دانند بر اساس نتاکج به دسه آمده بیشتر افراد دیسه دارند فاصله مللهب بین
فرزندآیری  0-2سال باشد سن مناسب ازدیاج برای پسر از نظر پاس گه بر اساس جدیل  0نفر
( 2.22درصد)  12-14سال ی  0نفر ( 2.22درصد)  12-16سال ی  22نفر ( 02.0درصد) -04
 02سال ی  162نفر (  90.0درصد)  02-06سال  00نفر ( 12.2درصد)  02-04سال ی  0نفر
( 2.2درصد)  02-06سال میدانند با بهجه به جدیل فهق بیشتر پاس گهکان سن  02-06سال
برای ازدیاج را سن مناسبی برای پسر میدانند در قسمه دیم جدیل سن مناسب ازدیاج برای
پسر از نظر همسر پاس گهکان را ملر میبند  4نفر (1.0درصد) بمتر از  02سال ی  22نفر
( 02.0درصد) در بین  02-04سال ی  162نفر ( 90.0درصد)  02-06سال ی  04نفر (11.1
درصد)  02-06سال سن مناسب ازدیاج برای پسر از نظر همسر پاس گه میدانند ی با بهجه به
نتاکج به دسه آمده همسران پاس گهکان سن مناسب برای ازدیاج پسران را بین  02-06سال
میدانند
در مهرد متغیر بماکل داشتن برای پدر ی مادر شدن نتاکج نشان میدهد به بعداد  10نفر
(0.6درصد) خیلی بو ی  12نفر ( 0.0درصد) بو ی  90نفر ( 02.2درصد) متهسط ی  62نفر
( 01.1درصد) زکاد ی  102نفر( 41درصد) خیلی زکاد بماکل به پدر ی مادر شدن دارند بر اساس
نتاکج به دسه آمده  102نفر ( )%41از پاس گهکان پدر ی مادر شدن را دیسه دارند در مهرد
یضعیه مالریه بر اساس نتاکج به دسه آمده بعداد  002نفر ( 22.4درصد) فاقد ابهمبیل بعداد
 162نفر ( 90.6درصد) فاقد مالریه راکانه بعداد  020نفر ( 26.0درصد) فاقد مالریه ببله
بعداد  022نفر ( 64.4درصد) فاقد مالریه نهت بهک ی بعداد  140نفر ( 49.9درصد) مال
هیچ بدام از یساکل فهق نیستند بر اکن اساس بیشترکن بعداد پاس گهکان فاقد مالریه خهدری
هستند
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جدیل شماره  4بهزکع فهکههای متغیرهاکفاصلهاکرا نشان میدهد نتاکج حاصل از اکن جدیل
نشان میدهد به میانگین سن افراد پاس گه  04.16با انحراف معیار  2.09میباشد الزم به ذبر
اسه به حداقل ی حدابثر سن پاس گهکان به بربیب برابر  10ی  42سال میباشد متغیر دکگر
اکن جدیل سن همسر اسه نتاکج حاصل از اکن جدیل نشان میدهد میانگین سن همسر
 04.10با انحراف معیار  2.02میباشد الزم به ذبر اسه به حداقل ی حدابثر سن همسر
پاس گهکان به بربیب  10ی  40سال میباشد متغیر دکگر در اکن جدیل می ان استفاده از
اکنترنه میباشد نتاکج حاصل نشان میدهد میانگین ی انحراف معیار می ان استفاده از اکنترنه
به بربیب  0.12با انحراف معیار  2.04میباشد الزم به ذبر اسه حداقل ی حدابثر می ان
استفاده از اکنترنه  2ی  94دقیقه می باشد متغیر دکگر در اکن جدیل بعداد برادر پاس گهکان
میباشد نتاکج حاصل نشان میدهد به میانگین بعداد برادر 1.61با انحراف معیار  1.22میباشد
الزم به ذبر اسه حداقل ی حدابثر بعداد برادر به بربیب  2ی  2میباشد
متغیر دکگر در اکن جدیل بعداد خهاهر پاس گهکان میباشد نتاکج حاصل نشان میدهد به
میانگین بعداد خهاهر 1.64با انحراف معیار  1.9میباشد الزم به ذبر اسه حداقل ی حدابثر سن
بعداد خهاهر به بربیب برابر  2ی  2میباشد متغیر دکگر در اکن جدیل بعداد برادر ی خهاهر
پاس گهکان میباشد نتاکج حاصل نشان میدهد میانگین بعداد برادر ی خهاهر  0.29با انحراف
معیار  0.42می باشد الزم به ذبر اسه به حداقل ی حدابثر بعداد برادر ی خهاهر پاس گهکان به
بربیب  2ی  12میباشد متغیر دکگر در اکن جدیل بعداد پسر دل هاه پاس گهکان میباشد نتاکج
حاصل نشان میدهد میانگین بعداد پسر دل هاه پاس گهکان  1.02با انحراف معیار 2.22
می باشد الزم به ذبر اسه به حداقل ی حدابثر بعداد پسر دل هاه به بربیب  2ی  12میباشد
متغیر دکگر در اکن جدیل بعداد دختر دل هاه پاس گهکان میباشد نتاکج حاصل نشان میدهد
میانگین بعداد دختر دل هاه پاس گهکان  1.29با انحراف معیار  2.22میباشد الزم به ذبر اسه
به حداقل ی حدابثر بعداد دختر دل هاه به بربیب  2ی  9میباشد
متغیر دکگر در اکن جدیل بل فرزندانی به پاس گهکان دیسه دارند داشته باشند را میسنتد
نتاکج حاصل نشان میدهد میانگین بل فرزندانی به پاس گهکان دیسه دارند داشته باشند
 0.00با انحراف معیار  1.29میباشد بر اساس اکن جدیل پاس گهکان حداقل  1فرزند ی حدابثر
 02فرزند دیسه دارند داشته باشد متغیر دکگر در اکن جدیل فاصله ازدیاج با ایلین فرزند
پاس گهکان میباشد نتاکج حاصل نشان میدهد میانگین اکن متغیر  0.02با انحراف معیار1.62
میباشد الزم به ذبر اسه به حداقل ی حدابثر فاصله ازدیاج با بهلد ایلین فرزند به بربیب  2ی
 12سال میباشد متغیر دکگر در اکن جدیل فاصله سنی مللهب بین فرزندان پاس گهکان
میباشد نتاکج حاصل نشان میدهد به میانگین اکن متغیر 2.20سال با انحراف معیار4.02
می باشد براساس اکن جدیل فاصله سنی مللهب حداقل ی حدابثر دل هاه به بربیب  2ی 02
سال میباشد متغیر دکگر در اکن جدیل سن مللهب ازدیاج برای پسران را میسنتد نتاکج
حاصل نشان میدهد به میانگین اکن متغیر  02.06سال با انحراف معیار  0.22میباشد الزم به
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ذبر اسه به حداقل ی حدابثر سن مللهب برای ازدیاج پسران به بربیب  12ی  02سال
می باشد متغیر دکگر در اکن جدیل سن مللهب ازدیاج برای دختران را میسنتد نتاکج حاصل
نشان میدهد به میانگین 02.99سال با انحراف معیار 0.29میباشد الزم به ذبر اسه حداقل ی
حدابثر سن مللهب برای ازدیاج دختران به بربیب  12ی  00سال میباشد
جدول ( :)4توزیع گویههای متغیرهای فاصلهای

بعداد

حداقل

حدابثر

میانگین

انحراف معیار

نام متغیر
سن پاس گه

022

10

42

04.6

2.09

سن همسر

022

10

40

04.10

2.02

می ان استفاده از اکنترنه

022

22

 94دقیقه

0.12

2.04

بعداد برادر

022

22

2

1.61

1.22

بعداد خهاهر

022

22

2

1.64

1.9

بعداد برادر ی خهاهر

022

2

12

0.29

0.42

بعداد پسر

046

2

11

1.02

2.22

بعداد دختر

046

2

9

1.29

2.22

بعداد بل فرزندان

022

1

02

0.00

1.29

فاصله ازدیاج ی ایلین فرزند

022

2

12

0.02

1.62

فاصله سنی مللهب

022

2

02

2.20

4.92

سن ازدیاج مللهب پسر

022

12

02

02.06

0.22

سن ازدیاج مللهب دختر

022

12

00

02.99

0.29

ب -یافتههای استنباطی و آزمون فرضیهها
فرضیه  :1فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند بر تعداد فرزند دلخواه تأثیر دارد.
ازآنتا به متغیر مستقل اسمی چند بعدی اسه از بحلیل یارکانس کرلرفه استفاده میشهد
نتاکج حاصل از جدیل شماره  2نشان میدهد میانگین بعداد فرزند دل هاه برای افرادی به
فاصله ازدیاج آن ا با بهلد ایلین فرزند بمتر از سه سال باشد برابر 0.69فرزند اسه برای افرادی
به اکن فاصله بین  0با  2سال باشد میانگین فرزند دل هاه برابر 0.04ی برای افرادی به اکن
فاصله باالبر از  2سال باشد برابر 0.14فرزند میباشد اکن میانگینها بر اساس آزمهن بحلیل
یارکانس دارای بفایت معنادار میباشند ی نتیته مذبهر قابل بعمیو به جامعه آماری میباشد
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جدول ( : )5تحلیل واریانس برای فاصله بین ازدواج تا تولد اولین فرزند بر فرزند دلخواه

بعداد

میانگین

انحراف معیار

بعداد فرزند دل هاه
بمتر از  0سال

24

0.69

0.02

0با  2سال

109

0.04

2.219

 2سال به باال

102

0.14

2.220

مقدار f
2.22

معنادار
2.224

شهد به بفایت
با بهجه به اکنره مقدار بحلیل یارکانس معنادار میباشد الزم اسه مش
معناداربین بدام میانگینها اسه به همین خاطر از آزمهنهای بعقیبی استفاده میشهد آزمهن
بعقیبی  LSDنشان می دهد بین فریه ایل با دیم ی سهم بفایت معنادار اسه همچنین فریه
دیم با ایل بفایبمعنادار بهده اما با فریه سهم معنادار نمیباشد
جدول ( :)6آزمون تعقیبی  LSDبرای تفاوت میانگینها

طبقه مبنا

طبقه مهرد مقاکسه

میانگین بفایت

معناداری

بمتر از  0سال

 2-0سال
 2سال به باال

2.219
2.212

2.224

0با  2سال

بمتر از  0سال
 2سال به باال

-2.219
2.120

2.922

2سال به باال

بمتر از  0سال
 0با  2سال

-2.212
-2.120

2.922

فرضیه شماره  :2بین فاصله بین فرزندان و تعداد فرزند دلخواه رابطه وجود دارد.
جدیل شماره  2فاصله بین فرزندان ی بعداد فرزند دل هاه را نشان میدهد کافتههای حاصل
نشان می دهد بین دی متغیر مذبهر رابله معناداری یجهد دارد به اکن معنا به مقدار  rپیرسهن
برابر  -2/199ی معناداری آن  2.224میباشد اکن نتیته نشان میدهد بین  0متغیر رابله
معنادار ی معرهسی یجهد دارد
جدول ( :)7رابطه بین فاصله فرزندان و فرزند دلخواه

نام متغیر مستقل
فاصله بین فرزندان

مقدار پیرسهن

معناداری

-2.199

2.224

فرضیه شماره :3پایگاه اقتصادی اجتماعی بر نگرش به فرزندآوری تأثیر دارد.
جدیل  2نشان میدهد نگرش به فرزندآیری بین طبقات م تلف اجتماعی با هو متفایت
هستند ی اکن بفایت معنادار بر اساس آزمهن بحلیل یارکانس مهرد بائیدمیباشد
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جدول ( :)8تحلیل واریانس اثر پایگاه اقتصادی -اجتماعی بر نگرش به فرزندآوری

بعداد

میانگین

انحراف معیار

پاکگاه اقتصادی -اجتماعی
طبقه باال

121

24.26

9.49

طبقه میانی

106

29.92

2.00

طبقه پاکین

12

20.29

6.19

مقدارf
0.620

معنادار
2.202

شهد برای اکنرار از
از آنتا به مقدار  fمعنادار اسه الزم اسه بفایت بین فریهها مش
آزمهن  LSDاستفاده به عمل آمده اسه نتاکج نشان میدهد طبقه پاکین با طبقه میانی بفایت
معنادار دارد اما با طبقه باال اکن بفایت معنادار نیسه همچنین نتاکج نشان میدهد به طبقه
میانی با طبقه باال ی پاکین دارای بفایت معنادار میباشد
جدول ( :)9آزمون تعقیبی برای شاخص تفاوتها

پاکگاه مبنا

طبقه مهرد مقاکسه

میانگین بفایت

معنادار

طبقه باال

میانی
باال

-0.222
1.206

2.219
2.092

طبقه میانی

پاکین
باال

0.222
0.020

2.219
2.220

طبقه پاکین

باال
میانی

-1.206
-0.202

2.092
2.220

فرضیه :4تمایل به والدین شدن برتمایل به فرزندآوری تأثیر دارد.
نتاکج حاصله از بحلیل یارکانس نشان میدهد به افرادی به خیلی بو بماکل به فرزندآیری دارند
میانگین نمره بماکل آن ا  42.00آن اکی به بو بماکل دارند نمره آن ا برابر 20.1آن اکی به
بماکل متهسط دارند برابر 20.24آن اکی به بماکل زکاد دارند نمره آن ا برابر 22.20ی آن اکی به
خیلی بماکل به فرزندآیری دارند نمره آن ا برابر 22.02میباشد نتاکج نشان میدهد به اکن
میانگینها با هو بفایت دارند ی اکن بفایت مشاهده شده بر اساس آزمهن بحلیل یارکانس برابر
 14.22ی معنادار میباشد
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جدول ( : )12مقایسه میانگین نمره تمایل فرزندآوری بر حسب تمایل به والدین

بعداد

میانگین

انحراف معیار

نام متغیر
خیلی بو

10

42.00

2.90

بو

12

20.1

0.01

متهسط

90

20.22

9.22

زکاد

62

22.20

9.12

خیلی زکاد

102

22.02

9.24

مقدار f

14.22

Sig

2.22

فرضیه شماره  :5بین مدت زمان ازدواج تا تولد اولین فرزند و نگرش به فرزندآوری
رابطه معنادار وجود دارد.
نتاکج حاصله از جدیل  11به بر اساس آزمهن همبستگی پیرسهن بدیکن شده اسه نشان می-
دهد به بین زمان ازدیاج با بهلد ایلین فرزند ی نگرش افراد به فرزندآیری رابله معنادار ی معرهس
یجهد دارد ( )r= - 0.151اکن نتاکج نشان میدهد هر اندازه فاصله ازدیاج با بهلد ایلین فرزند
بیشتر باشد بماکل به فرزندآیری پاکینبر میآکد
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جدول ( :)11ضریب همبستگی پیرسون بین فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند

نام متغیر

مقدار پیرسهن

معنادار

مدت زمان ازدیاج با بهلد ایلین فرزند با نگرش به
فرزندآیری

-2.121

2.222

فرضیه شماره  :6بین سن همسر و نگرش به فرزندآوری رابطه معنادار وجود دارد.
نتاکج حاصل از جدیل شماره  10نشان میدهد به بین دی متغیر مذبهر رابله معنادار ی
معرهس یجهد دارد نتاکج نشان میدهد به مقدار  rپیرسهن برابر  -2.102اسه به بر اساس
آن میبهان ففه هر اندازه سن خانوها باالبر رید نگرش آن ا به فرزندآیری پاکین میآکد
جدول ( :)12رابطه بین سن همسر و نگرش به فرزندآوری

نام متغیر
سن همسر

مقدار پیرسهن

معناداری

- 2.102

2.212

فرضیه شماره  :7تعداد فرزند دختر بر نگرش به فرزندآوری تأثیر معنادار دارد.
نتاکج حاصل از آزمهن بحلیل یارکانس در جدیل شماره  10نشان میدهد به میانگین نمره
نگرش فرزندآیری برای افرادی به هیچ دختری ندارند برابر  24.20برای آن اکی به ک دختر
دارند  22.222برای افرادی به دی دختر دارند  22.60ی برای آن اکی به بیم از سه دختر دارند
برابر  50.0میباشد اکن بفایتها بر اساس آزمهن بحلیل یارکانس کرلرفه در سلح حداقل %62
معنادار بهده ی فرضیه مذبهر را بائید میبند بهعبارت دکگر میبهان ففه فرض  H0مبنی بر
عدم بفایت میانگینها رد ی فرض  H1بائید میشهد لذا نتیته قابل بعمیو به جامعه آماری
میباشد
جدول ( :)13میانگین نمره نگرش به فرزندآوری بر حسب تعداد دختر
بعداد

میانگین

انحراف معیار

نام متغیر

16

24.20

2.02

021

22.22

9.22

دی دختر

09

22.60

9.66

سه دختر ی بیشتر

0

22

4.22

دختر
ک

دختر

f

0.210

sig

2.242
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فرضیه شماره  :8بین میزان استفاده از اینترنت و سن مناسب ازدواج آقایان و خانمها
رابطه وجود دارد.
اکن دی فرضیه با بهجه به اکنره درسلح سنتم فاصلهای قرار دارند با ضرکب همبستگی
پیرسهنآزمهنمیشهند نتاکج حاصل نشان میدهد به رابله بین می ان استفاده از اکنترنه ی سن
مناسب ازدیاج آقاکان برابر  2.102ی برای خانوها برابر  2.109میباشد نتاکج مندرج در جدیل
شماره  14نشان می دهد بین دی متغیر در هر دی فرضیه رابله معنادار ی مثبتی یجهد دارد اکن
فرضیهها بر اساس فرض  H1مهرد بائید ی قابل بعمیو میباشد
جدول ( :)14رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و سن مناسب ازدواج

نام متغیر

مقدار ضرکب همبستگی

معنادار

سن مناسب ازدیاج آقاکان

2.102

2.219

سن مناسب ازدیاج خانوها

2.109

2.212

فرضیه شماره  :9بین وضعیت استخدام و تعداد فرزند دلخواه پیوستگی معنادار وجود
دارد.
نتاکج حاصل از جدیل شماره  12نشان میدهد به بین است دام ی بعداد فرزند دل هاه بهسط
آن ا پیهستگی معناداری یجهد دارد اکن پیهستگی براساس آزمهن رببهای  dسامرز در سلح
حداقل  % 62اطمینان قابلقبهل اسه ی مقدار  dسامرز با ضرکب  2.210ی مقدار معناداری 2.22
میبهاند فرض  H0را رد ی  H1را باکید نماکد
جدول ( :)15پیوستگی بین وضعیت استخدام و تعداد فرزند دلخواه

یضعیه است دام

ب م عمهمی

ب م خصهصی

خهداشتغالی

بل

 1-0فرزند

10

10

2

66

 4-0فرزند

11

0

12

00

 2ی بیشتر

2

12

0

4

بل

00

00

69

102

بعداد فرزند دل هاه

Sig=2.222 Somers d = 2.210

فصلنامه جمعیت مشاره  301و 301

82

فرضیه شماره  :12بین رتبههای نگرش فرهنگی اقتصادی  -اجتماعی به فرزندآوری
تفاوت معنادار وجود دارد.
از آنتا به متغیر یابسته در اکن متمهعه در  0عامل فرهنگی اقتصادی ی اجتماعی قرار
دارد محقق به دنبال اکن بهد به بف مد آکا بین میانگین رببههای نظرات پاس گهکان در ابعاد فهق
بفایت دارد کا نه؟ برای پاسخ به اکن سؤال از آزمهن مقاکسه رببههای فرکدمن استفاده به عمل
آمد نتاکج حاصل از مقدار فرکدمن در جدیل شماره  19نشان میدهد به رببه بعد ایل
برابر 0.62برای بعد دیم برابر 0.21ی برای بعد سهم برابر 1.21میباشد اکن آزمهن بر اساس
مقدار بای اسرهئر قابل بفسیر ی ارزکابی میباشد نتاکج حاصل نشان میدهد به مقدار بای
اسرهئر برابر 262.911میباشد ی با درجه آزادی دی مقدار معنادار آن برابر2.222میباشد ی لذا
میبهان ففه بین میانگین رببهها بفایت معنادار یجهد دارد ی فرض  H0رد ی  H1بائید می-
شهد
جدول ( :)16آزمون فریدمن برای مقایسه رتبههای متغیر نگرش به فرزندآوری

رببهها

بعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار رببه

بعد ایل

029

02.9

4.21

0.62

بعد دیم

022

12.12

0.21

0.21

بعدسهم

022

6.22

1.61

1.21

مقدار
262.911

Sig
2.22

رفرسیهن چند متغیره
برای بررسی مدل بتربی پژیهم از آزمهن رفرسیهن چندفانه استفاده به عمل آمد نتاکج حاصل
نشان می دهد به بعد از اکنره همه متغیرها یارد معادله رفرسیهنی شدند در ن اکه  0متغیر
بماکل به یالدکن شدن پاکگاه اقتصادی -اجتماعی ی فاصله سنی ازدیاج به بربیب یارد معادله
رفرسیهنی شدند ی ریی هو رفته  2.060درصد از بغییرات متغیر یابسته (نگرش به فرزندآیری)
را مهرد سنتم قرار دادند الزم به ذبر اسه به محقق برای اکنره پیمفرضهای رفرسیهن را
رعاکه بند متغیرهای اسمی ی بربیبی را به صهرت بصنعی در آیرده ی فاصلهای نمهده اسه
نتاکج نشان میدهد به ایلین متغیر در اکن متمهعه بماکل به یالدکن شدن اسه اکن متغیر به
بن اکی بهانسه  0.347درصد از بغییرات متغیر نگرش به فرزندآیری را پیمبینی نماکد مقدار
بتا برای اکن متغیر برابر  0.338میباشد ی مقدارTبرابر  6.314اسه به در سلح حداقل 62
درصد معنادار میباشد متغیر دیم در اکن متمهعه پاکگاه اقتصادی-اجتماعی اسه به مقدار r
برای آن2.022میباشد به با مقدار بتای  -2.120ی مقدار  )t = - 2.86(tاسه در مرحله سهم
متغیر فاصله سنی ازدیاج با مقدار بتا برابر  - 0.119ی مقدار tبرابر  -2.211میباشد مقدار
بحلیل یارکانس برابر  12/060اسه ی مقدار  Sigبرابر  0.00میباشد
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جدول ( : )17آزمون تحلیل رگرسیون برای مقایسه پیش بینی متغیر نگرش به فرزندآوری

نام متغیر
فرزند دل هاه

B
4.22

Beta
2.00

t
9.01

Sig
2.22

R
2.042

پاکگاه اقتصادی -اجتماعی

-4.04

-2.12

-0.29

2.224

2.022

فاصله سنی باال برای ازدیاج

-2.44

-2.11

-0.01

2.202

2.060

بحلیل مسیر
بحلیل مسیر برنیری آماری اسه به با استفاده از معادالت رفرسیهن خلی استاندارد(معادالت
رفرسیهن خلی برحسب ضراکب رفرسیهن استاندارد) به می انی انلباق ک مدل علی نظری با
یاقعیه(دادهها) می پردازد در اکن مدل ابعاد سرماکه اجتماعی کعنی اعتماد اجتماعی حماکه
اجتماعی ی مشاربه اجتماعی شبرههای اجتماعی متازی ی شبره ریابط اجتماعی یسرماکه
فرهنگی(عینیه کافته ن ادی ی بتسوکافته) بهعنهان متغیرهای مستقل یارد معادله شده ی اثرات
مستقیو ی غیرمستقیو آن ا بر متغیر یابسته نگرش زیجین نسبه به فرزندآیری بررسیشده
اسه در مرحله بعد به بربیب متغیرهاکی به دارای بیشترکن ضرکب بتا بهدهاند بهعنهان متغیر
یابسته در نظر فرفتهشدهاند با ضراکب غیرمستقیو را نی بررسی بنیو در نمهدار زکر بحلیل
مسیر ی ضراکب آن ا آیرده شده اسه
شکل ( :)2مدل شماره  ،2تحلیل مسیر
0.607=e

سن همسر
0.15

استفاده از اینترنت

-0.25

فاصله سنی باال
برای ازدواج
تعداد فرزند
دلخواه

0.133

0.338

نگرش به
فرزندآوری

0.27

فاصله سنی
فرزندان

- 0.16

پایگاه اقتصادی
اجتماعی

- 0.119

همان طهر به در مدل مسیر مشاهده میشهد فردفراکی با ضرکب مسیر  0.20بیشترکن بأثیر
مستقیو بر می ان بیبفایبی اجتماعی جهانان در اکن مدل دارد به بأثیر آن بر می ان بیبفایبی
اجتماعی جهانان مستقیو اسه با بهجه به اثرات مستقیو حاصلشده برای متغیرهای مستقل
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ریی متغیر یابسته میبهان اذعان برد به متغیر نهی من ل مسرهنی دارای بیشترکن می ان
ج ه ببیین یارکانس غیرمستقیو متغیر یابسته میباشند ج ه بعیین اثرات غیرمستقیو کا
مسیر غیرمستقیو ضراکبی به در امتداد آن مسیر قرارفرفتهاند را در هو ضرب میبنیو
همانطهربه در مدل بحلیل مسیر ی جدیل  12مشاهده میشهد متغیر بماکل به فرزند
دل هاه رابله مستقیو ی قهی با نگرش نسبه به فرزندآیری دارد ی نسبه به ساکر متغیرهای
بحقیق دارای بیشترکن ضرکب بتا با  2.002اسه اکن به معنای اکن اسه به س و متغیر بماکل
به فرزند دل هاه نسبه به ساکر متغیرهای بحقیق در ببیین متغیر نگرش نسبه به فرزندآیری
بیشتر اسه متغیر فاصله سنی باال برای ازدیاج نی بمترکن اثر مستقیو با بأثیر بتای  -2.116را
دارد ی به اکن معناسه به اکن متغیر بهطهر معرهس با متغیر نگرش نسبه به فرزندآیری اربباط
دارد بهبیاندکگر هرچقدر فاصله سنی برای ازدیاج باالبر باشد زیجین نگرش مدرنبری
(منفیبر) نسبه به فرزندآیری دارند همچنین پاکگاه اقتصادی-اجتماعی دارای اثر مستقیو با
ضرکب بتای  -2.120می باشد بقیه متغیرها نی دارای اثر غیرمستقیمی بر ریی نگرش زیجین
نسبه به فرزندآیری هستند در بین متغیرهای یاردشده در مدل بحلیل مسیر از ک سه متغیر
فاصله سنی فرزندان با بأثیر بتای  2.122دارای بیشترکن بأثیر غیرمستقیو بر متغیر نگرش
نسبه به فرزندآیری اسه بنابراکن متغیر فاصله سنی فرزندان بیشترکن س و را در بین
متغیرهاکی به بأثیر غیرمستقیو داشته اند را در ببیین متغیر نگرش نسبه به فرزندآیری دارد
متغیرمی ان استفاده از اکنترنه نی با ضرکب بتای  2.266بعد از متغیر فاصله سنی فرزندان
دارای بیشترکن بأثیر غیرمستقیو بر متغیر یابسته پژیهم کعنی نگرش نسبه به فرزندآیری
میباشد متغیر سن همسر با ضرکب بتای  2.222نی دارای بمترکن بأثیر غیرمستقیو بر متغیر
نگرش نسبه به فرزندآیری اسه متغیر پاکگاه اقتصادی-اجتماعی با ضرکب بتای  2.294به
صهرت غیرمستقیو بر متغیر یابسته باثیرفذار اسه
اثر بل متغیر بعداد فرزند دل هاه از همه متغیرهای دکگر با ضرکب بتای  2.002بیشتر
اسه در حالیره متغیر سن همسر با ضرکب بتای  2.222دارای بمترکن اثر بل اسه به عبارت
دکگر بعداد فرزند دل هاه دارای بیشترکن س و ی سن همسر بمترکن س و را در ببیین نگرش
نسبه به فرزندآیری داشتهاند
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جدول ( :)18اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر وابسته

اثر مستقیو

اثر غیرمستقیو

اثرات بل

نام متغیر
بعداد فرزند دل هاه

2.002

--

2.002

پاکگاه اقتصادی -اجتماعی

-2.120

2.294

2.012

فاصله سنی باال برای ازدیاج

-2.116

--

-2.116

سن همسر

-

2.222

2.222

می ان استفاده از اکنترنه

-

2.266

2.266

فاصله سنی فرزندان

-

2.122

2.122

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی اکن ملالعه بررسی جامعهشناختی نگرش مردم استان همدان به فرزندآیری اسه
اکن ملالعه با ریکررد بمی ی برنی پیماکشی انتام فرفه کری از عهاملی به بر نگرش افراد به
فرزندآیری بأثیر معناداری دارد بعداد فرزند دل هاه اسه نتاکج حاصل نشان میدهد به بأثیر
فاصله ازدیاج با بهلد ایلین فرزند بر بعداد فرزند دل هاه براساس شاخ بحلیل یارکانس معنادار
اسه ی فاصله بمتر بین ازدیاج با بهلد ایلین فرزند میبهاند بر بعداد فرزندان دل هاه مهرد نظر
پاس گهکان بأثیر داشته باشد از نتاکج حاصل استنباط میشهد به بین فاصله فرزندان ی فرزند
دل هاه رابله معنادار یجهد دارد ضرکب همبستگی پیرسهن نی نشان میدهد به با اف اکم
فاصله بین فرزندان بماکل به فرزند دل هاه بیشتر میشهد اکن نتیته با نتاکج حاصل از ملالعه
پیلتن ی رحمانیان ( )1064همسه میباشد
از دکگر عهامل مرببط با نگرش افراد به فرزندآیری پاکگاه اقتصادی-اجتماعی پاس گهکان اسه
نتاکج نشان می دهد به میانگین بماکل به فرزندآیری برای مادران طبقات متهسط باال ی میانگین
بماکل به فرزندآیری برای مادران طبقات پاکین ی باالی جامعه بمتر اسه براساس نتاکج به دسه
آمده از اکن فرضیه یالدکنی به خهاستار ثریت بیشتر ی یالدکن بحصیلرردهای به رببه شغلی آن ا
باال ی ه کنه فرصههاکشان نی زکاد اسه ی دسترسی آسانتری به اب ارهای بنترل باریری دارند
خهاستار فرزندان بمتری هستند همچنین مادران طبقه پاکین جامعه با بهجه به مشرالت
اقتصادیای به دارند بماکل به فرزندآیری بمتری دارند در عهض یالدکن طبقه متهسط طبقه
ای به نگران آکنده فرزندان از لحاظ اقتصادی -اجتماعی نیستند ی از طرفی نی زکاد به دنبال رفاه
فردی نیستند ی با حدی در قید سنهها میباشند بماکل به فرزندآیری بیشتری دارند اکن نتیته
با نتاکج حاصل از ملالعه فیریز ی دکگران ( )1062ی لهب ی همراران ( )0229حاجیزاده بنده قرا
ی همراران ( )1062منتظری ( )1062مهسهی ی قافله باشی ( )1064مللق ی دکگران ()1062
ی آدسرا ( )0222همسه میباشد بماکل به پدر ی مادر شدن از عهاملی اسه به بر فرزندآیری
افراد باثیر معنادار دارد نتاکج حاصل نشان میدهد به بین اف اکم بماکل افراد به پدر ی کا مادر
شدن با نگرش به فرزندآیری رابله معنادار ی مستقیمی یجهد دارد
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نتاکج حاصل از آزمهن همبستگی نشان میدهد بین زمان ازدیاج با بهلد ایلین فرزند ی نگرش
افراد به فرزندآیری رابله معنادار ی معرهس یجهد دارد براکن اساس هر اندازه زمان ازدیاج با بهلد
ایلین فرزند بیشتر باشد نگرش افراد به فرزندآیری نی بیشتر میشهد
همچنین سن ازدیاج بر نگرش افراد به فرزندآیری بأثیر دارد نتاکج نشان میدهد به بین دی
متغیر سن همسر ی نگرش به فرزندآیری رابله معنادار ی معرهس یجهد دارد میبهان ففه
هراندازه سن خانوها باالبر رید نگرش آن ا به فرزندآیری پاکین میآکد نتاکج حاصل نشان می-
دهد به بین اف اکم بماکل افراد به پدر ی کا مادر شدن با نگرش به فرزندآیری رابله معنادار ی
مستقیمی یجهد دارد اکن نتیته با نتاکج حاصل از ملالعه مللق ی دکگران ( )1062ی هاکفهرد ی
همراران( )0210همسه میباشد از دکگر عهامل مؤثر بر نگرش افراد به فرزندآیری می ان
استفاده از اکنترنه اسه نتاکج حاصل نشان میدهد به رابله بین می ان استفاده از اکنترنه ی
سن مناسب ازدیاج آقاکان برابر 2.102ی برای خانوها برابر  2.109میباشد فاصله سنی فرزندان ی
بعداد فرزند دختر بر نگرش به فرزندآیری بأثیر معنادار دارد نتاکج نشان میدهد به میانگین
نمره نگرش فرزندآیری برای افرادی به دی دختر ی بیشتر دارند باالبر میباشد اکن نتیته با
نتاکج حاصل از ملالعه درزا ی همراران ( )0222ی مباشری ی همراران ( )1060همسه میباشد
نتاکج حاصل براساس دکدفاه مدرنی اسیهن قابل بحث اسه به باریری به دلیل اف اکم احتمال
بقاء فرزندان ی ش رنشینی ی صنعتی شدن باهم میکابد از طرفی پره کنه بهدن پریرش فرزند
انگی ه یالدکن از داشتن فرزندان بیشتر را سسه میبند از طرفی طبق دکدفاه نهفراکی ی نظرکه
فایسه آن دسته از افرادی به از سهاد ی بحصیالت باالبری برخهردارند از یساکل اربباط جمعی
بیشتری استفاده میبنند به عقیده ای فراکمها طرز بلقیها ارزشها رفتارهای فرد ی نگرش
بلی ای بعیینبننده باریری هستند از آنتا به خانهادهها شاهد باهم نیریی بار بالقهه فرزندان
یاف اکم ه کنههای آمهزشی فرزندان خهد هستند بنابراکن اکن یاقعیه بر بغییر نگرش آن ا به
باریری پاکین بأثیرات مؤثری فذاشته اسه از طرفی براساس دکدفاه مرینتاش بغییر الگهی
خانهادفى فردفراکى اشتغال بمام یقه به خصهص برای زنان اف اکم ه کنههای نگ داری ی
ب ر بردن فرزندان به خهدی خهد به باهم جمعیه میانتامد
به طهر بلی چنین استنباط می شهد به نگرش به فرزندآیری ی داشتن فرزند زکاد در جهامع در
حال بهسعه به دی صهرت در حال بغییر ی بحهل اسه :از ک طرف با بهجه به اکن به بچه زکاد
همچنان مللهب شمرده میشهد ی از آن ا به عنهان نیریی بار استفاده میشهد ی ادکان هو داشتن
فرزند زکاد را بشهکق میبنند لذا در اکن بستر ی ساختار اجتماعی نگرش به فرزندآیری باال
اسه از طرف دکگ ر به عله بغییرات اقتصادی ی برنهلهژی در اکن جهامع ی همچنین باال بهدن
ه کنههای اف اکم فرزندان نگرشها به سمه باهم فرزندآیری غالب اسه بر اساس نتاکج
حاصل ی با بمرب بر جامعه مهرد ملالعه مشاهده میشهد به هو ابنهن ریکررد دیم غالب اسه
اما با یضعیه نامناسبی در حال بغییر اسه به اکن معنا به با یجهد بأبید زکاد مت صصان
همچنان بماکل فرزندآیری حتی در بین نسل بحصیلررده ی مت ص بسیار پاکین اسه ی اکن
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قضیه عهامل ی زمینههای زکادی را درفیر خهد برده اسه در ن اکه عهامل درین زاکی مانند رشد
ش رنشینی اف اکم می ان سهاد ی بحصیالت عالیه (به یکژه ن د زنان) اف اکم می ان اشتغال زنان
ی بغییر نگرش در بعدخانهار متأثر از مدرنی اسیهن ی متأثر از رسانههای بیگانه میبهانند در
باهم نگرش زنان به فرزندآیری بأثیرفذار باشند
براساس نتاکج حاصل میبهان پیشن اد داد به در نظر فرفتن پاداشهاکی مانند مسرن ب تر
آمهزش ی خدمات ب داشتی ی درمانی راکگان برای خانهادههاکی به بیم از دی فرزند دارند ی در
عین حال محدیدکههاکی برای خانهادههاکی به بمتر از دی فرزند دارند مانند بسر دستم د از
بین بردن ه کنههای راکگان برای اکن افراد میبهان اکن نگرش را اصال نمهد همچنین ب بهد
یضعیه اقتصادی جامعه ی باهم نگرانیهای جهانان از بشریل خانهاده ی فرزندآیری اف اکم
آفاهیهای اجتماعی در زمینه برنامهرک ی خانهاده ی بربیه فرزندان از طرکق یساکل اربباط
جمعی ی ساکر اقدامات آمهزشی ی فرهنگی بأبید بر پذکرش مسئهلیههای زندفی بهسط زیجین
یاحترام به حقهق زنان در خانهاده ی بأبید بر بربیه صحیح فرزندان ی ارزش جاکگاه فرزند در
خانهاده را میبهان از اقدامات الزم در اکن زمینه به حساب آیرد
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منابع
 پیلتن ف رالسادات ی محمد رحمانیان ( )1064بررسی جامعهشناختی عهامل مهثر بربماکل به فرزندآیری زنان ی مردان متاهل (زنان یمردان  20با  20ساله ش ر ج رم) متله
ملالعات بهسعه اجتماعی اکران سال هفتو شماره دیم ص 104-101
 حاجیزاده بندهقرا ف یمه شراره جاننثاری فیتی ازفلی ی ملیحه نصیری ( )1062بأثیرمثبه بهانمندی زنان بر فرزندآیری :بعداد فرزندان بیشتر در زنان شاغل متله زنان اکران:
ماماکی ی نازاکی دیره نهزدهو شماره  02ص 91-21
 حسینی حابو ( )1022درآمدی بر جمعیهشناسی اقتصادی اجتماعی ی بنظیو خانهادههمدان :دانشگاه بهعلی
 حسینی حابو ( )1026سرماکه انسانی زنان ی همگراکی باریری دربشهرهای آسیاکی زندر بهسعه ی سیاسه (پژیهم زنان) دیره  2شماره  0ص 122-190
 حسینی حابو ی بگی بالل ( )1061فرهنگ ی فرزندآیری :بررسی بماکالت باریری زنانبرد ش رستان م اباد ملالعات راهبردی زنان شمارة  22ص 191-101
 خدکهزاده طلعه ال ام ارغهانی ی محمدبقی شابری ( )1060بعیین اربباط انگی ههایفرزندآیری با برجیحات باریری متله زنان اکران :ماماکی ی نازاکی دیره چ ارم شماره هفدهو
ص 11-1
 شی ی محمدبقی ( )1022جامع شناسی زنان ی خانهاده ب ران شربه س امی انتشار صادقی حنانه سادات ی حسن سراکی ( )1062عهامل مؤثر برفراکم به فرزندآیری زنانش ر ب ران فصلنامه برنامهرک ی رفاه ی بهسعه اجتماعی سال هفتو شماره  02ص 00-1
 صادقی رسهل ( )1062بحلیل بسترهای اجتماعی فرهنگی باهم باریری دراکرانفصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگ سال پنتو سال بیستو ص 049-012
 عباسی شهازی محمدجالل ( )1022ج یه بالسی درس باریری دیره بارشناسی ارشددانشرده علهم اجتماعی دانشگاه ب ران
 عباسی شهازی محمدجالل عسگری ندیشن عباس ( )1024بغییرات خانهاده ی باهمباریری در اکران ب ران :نامه علهم اجتماعی دیره  . 11شماره ( 0پیاپی  )02ص 22 - 02
 علیئی محمد یلی ( )1064نقم جمعیه ی سیاسههای جمعیتی در استحرام ساخهدرینی قدرت نظام جم هری اسالمی اکران فصلنامه آفاق امنیه سال هشتو شماره بیسه ی
هشتو ص 100-122
 فرزانه سیف ا ( ) 1022بررسی عهامل اقتصادی اجتماعی ی جمعیتی مؤثر بر باریری درش رک کثرب قائو ش ر پاکاننامه دیره بارشناسی ارشد دانشرده علهم اجتماعی دانشگاه
ب ران
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 فیریز زکنب بیژن زاری ی حسین شمس الدکنی ( )1062بأثیر مؤلفههای سب زندفی برنگرش به فرزندآیری زنان درآستانۀ ازدیاج ش ر ب ران زن دربهسعه ی سیاسه دیرة 14
شمارة  0ص 012ن004
 بایه فیریز زکنب (« )1022بررسی بغییر سیاسههای بنترل جمعیه در اکران ی بأثیر آنبر بحهالت باریری در چند دهه اخیر» ب ران :پاکاننامه بارشناسی ارشد دانشرده علهم
اجتماعی دانشگاه ب ران
 باظمی پهر ش ال ( )1026باریری ی برنامههای بنظیو خانهاده ی بحهالت آکنده در اکرانهماکم ملی آکنده پژیهی مسائل خانهاده در اکران
 بالنتری صمد فاریق امین مظفری ندا رابعی بناب ی محمد عباسزاده ( )1026بررسیجامعه شناختی فراکم به فرزندآیری ی برخی عهامل مرببط با آن (جهانان متاهل ش ر ببرک )
جامعه شناسی باربردی سال بیسه ی کرو شماره  02ص 124-20
 مباشری محمهد معصهمه علیدیستی سعید حیدری سهرشتانی فرزکن خسریی پهرانخلفیان ی محسن جلیلیان ( )1060بعیین م وبرکن عهامل بأثیرفذار برالگهی باریری خانهاده-
های ب فرزند ی بدین فرزند ش رستان ش ربرد در سال  1060متله علمی پژیهشی دانشگاه
علهم پ شری اکالم دیره بیسه ی کرو شماره ششو ص 22-90
 مللق محمد اسماعیل متذیبه طاهری محمد اسالمی ی سید داید نصراهللپهر شیریانی( )1062عهامل مؤثر بر برجیحات باریری در زنان اقهام اکرانی متله دانشرده پرستاری ی
ماماکی اریمیه دیره چ اردهو شماره ششو (پیاپی  )2ص 462-422
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