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آبادی1 شاه  زهرا 
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فراهانی3 آبادی  خلج  فریده 

نقش  بررسی  و  نیشابور  شهرســتان  ازدواج  شــرف  در  زنان  بین  در  باروری  قصد  تعیین  مقاله،  این  هدف 
زنان  از  نفر  روی 415  بــر  پیمایش  یک  داده های  اســاس  بر  مقاله  این  اســت.  باروری  قصد  بــر  فردگرایــی 
از  قبل  مشــاوره ی  کالس های  در  شــرکت  و  آزمایشــات  انجام  برای  که  ســاله   39 تا   10 ازدواج  شــرف  در 
ازدواج  و  نموده  مراجعه  شهرستان  این  سالمت  مرجع  آزمایشگاه  به   1392 سال  آذرماه  و  آبان  در  ازدواج 
اســت.  یافته   ســاخت  پرسشــنامه ای  اطالعــات،  گــردآوری  ابــزار  اســت.  صورت گرفتــه  بــوده،  آن هــا  اول 
متغیرهای  و  اســت  فردگرایــی  متغیــر مســتقل مقیاس ســاخته شــده ی  و  بــاروری  وابســته قصــد  متغیــر 
نشان  تحقیق  نتایج  جمعیت شناسی.  متغیرهای  و  نگرشــی  مقیاس های  از  عبارت اند  مخدوش کننده 
که فردگرایی به عنوان یک متغیر تعیین کننده در قصد باروری در زنان نسل جدید ازدواج است  می دهد 
باروری  رفتار  و  نیــات  بر  فردگرایی  طریق  از  را  خود  اثــرات  اشــتغال  و  تحصیالت  مانند  عوامل  ســایر  که 
خود  تظاهرات  با  رقابت  از  را  فرزندآوری  بتوانند  جمعیتی  برنامه های  گر  ا می رسد  نظر  به  لذا  می گذارند. 
کنند،  خارج  اجتماعی  فعالیت های  ســایر  و  اشتغال   ، تحصیالت  شــامل  گرایی  فرد  و  بخشــی  تحقق 
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مسأله بیان  و  مقدمه 
و  عمده  تغییرات  دســتخوش  را  جامعه  که  افتاده  اتفاق  ســریع  به قدری  اخیر  دهه ی  چند  در  مدرنیته  اثرات 
جامعه،  در  زنان  گسترده  حضور  است،  تاریخی  تحوالت  عظیم ترین  شاهد  امروز  جهان  است.  نموده  جدی 
می توان  امروزه  که  گذاشته  برجای  آثاری  چنان  حادثه  این  است.  امروز  جهان  تاریخی  و  بی سابقه  حوادث  از 
اســت،  وقوع  حال  در  که  اتفاقی  مهم ترین  درواقع   .)7  :1388 )چیــل1  نامید  زنان  قرن  را  یکــم  و  بیســت  قــرن 
یا در چارچوب  و  آن ها دیکته می کند  به  یا سرنوشت محتوم  فرهنگ  آنچه  بر اساس  زنان  این است که دیگر 

.)1378 )گیدنز2  نمی کنند  زندگی  است،  تعیین شده  پیش  از  نقش های شان  آن  به واسطه  که  سرنوشتی 
باروری،  میزان  کاهش  است،  جانشــینی  ســطح  زیر  به  باروری  کاهش  امروز  جهان  مهم  حوادث  دیگر  از 
امور  خصوصی ترین  در  دخالــت  بــه  را  دولت هــا  و  نمــوده  مواجه  مشــکل  بــا  را  جمعیــت  طبیعــی  جایگزینــی 
است  ســالی  چند  برآوردها  بعضی  بر  بنا  نیز  ایران  در   .)1999 مک کارتی3  و  )مورفی  اســت  داشــته   وا  خانواده 
ایران  در  کل  باروری  میزان  برآوردها،  آخرین  طبق  است.  کاهش یافته  چشمگیری  به طور  کل4  باروری  میزان  که 
اواخر  در  کشور  در  باروری  سریع  کاهش  است5.  رسیده  جانشینی  سطح  زیر  به  که  است  دهه  یک  به  نزدیک 
در  فرزند  از 5.5  ایــران  در  کل  بــاروری  میــزان  به طوری کــه  تجربه شــده،  دهــه ی 1370  طــول  در  و  دهــه ی 1360 
سطح  زیر  به  عبارتی  به  یا   1.9 حدود  به  و   1379 ســال  در  جانشــینی(  ســطح  )به  فرزند   2.1 به   ،1367 ســال 
میزان  ســال1390  در  به طوری که  یافته  ادامه  همچنان  کاهشــی  روند  این  رســید.   1385 ســال  در  جانشــینی 

 .)46  :1392 صالحی  خواجه  و  عباسی  شوازی  2001؛  شوازی  )عباسی  شد   1.8 با   برابر  تقریبا  مذکور 
باشــد  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصــادی،  می تواند  کــه  دالیلی  بــه  زنان  باألخــص  و  افــراد  امــروزه  درواقــع، 
تغییر  جامعه،  حاضر  حال  در  مهم  دغدغه ی  گفت  بایــد  ترتیب  بدین  ندارند.  زیاد  فرزند  داشــتن  به  تمایلــی 
گیرد.  قرار  متعــددی  عوامل  تأثیر  تحــت  می تواند  جامعه  یــک  باروری  رفتار  و  میــزان  اســت.  بــاروری  رفتــار  در 
به  مرتبط  بیشــتر  که  اقتصادی  رویکرد  می باشــد.  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  عوامل  شــامل  عوامل  این 
اقتصادی  دارایی های  یا  ســرمایه ای  کاالهای  همچون  را  فرزندان  می شــود،  دانسته  درحال توســعه  کشــورهای 
کشــورها  این  در  باروری  که  می رســد  نظر  به  کنونی  شــرایط  در  اما   .)106  :1381 میر6  و  )لوکاس  می گیرد  نظر  در 
غیراقتصادی  منافع  و  ارزش ها  ارزیابی  بلکه  شود،  تبیین  اقتصادی  شرایط  طریق  از  تنها  نمی تواند  دیگر   نیز 
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2. Giddens, A.
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4. Total fertility rate
گیالن، مازندران، آذربایجان شرقی،  کشور این پدیده رخ نداده و در مناطقی مانند تهران،  که در همه نقاط  5. البته قابل ذکر است 
ذهن  به  را  آن  بودن  مسئله ساز  امکان  که  رسانده  نقطه ای  به  و  پیوسته  وقوع  به  نقاط  دیگر  از  قبل   ... و  کردستان  یزد،  سمنان، 

متبادر می کند.
6. Lucas, D. & Mir, P.
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می تواند  بــاروری  نــرخ  کاهــش   .)110  :1381 میــر  و  )لــوکاس  اســت  برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از  نیــز  فرزنــدان 
ارزش ها  سایر  ارتقاء  معرف  آن  کنار  در  و  بوده  فرزند  تولد  با  مرتبط  ارزش های  نزول  و  نگرش  تغییر  نشان دهنده 
نقش  دراین بین   .)131  :1388 )چیــل  باشــد  افراد  بیــن  در  خواســته ها  تقویت  و  فــردی  ارزش هــای  باألخــص 
به گونه ای  فرزندآوری  بــه  نســبت  مخصوصا  و  خانوادگی  و  اجتماعی  مســائل  خصوص  در  زنان  نگرش  تغییــر 
نوسازی  توسعه ی  و  گسترش  بر  باید  نگرش  تغییر  این  چرایی  در  ماند.  غافل  آن  از  نباید  و  نمی توان  که  است 

نمود.  اشاره  ایران  جامعه ی  مختلف  سطوح  در  آن  به موازات  و  جهانی   سطحی  در  مدرنیته  و 
و  بیان  متفاوتی  معانــی  در  یافتــه،  زیادی  بســیار  رواج  اخیر  دهه های  در  کــه  نوســازی  و  مدرنیتــه  مفهــوم 
کشورهای  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  الگوهای  بی ســابقه  گسترش  آن ها  رایج ترین  که  اســت  ارائه شــده 
افراد  بین  در  آن  قابل مالحظه ی  رشد  و  فردگرایی  الگوی  الگوها،  این  ازجمله ی  است.  جهان  کل  در  پیشرفته 
به وجودآورده  را  خانوادگــی  زندگی  از  نوینی  صــورت  فردگرایی  فزاینده  رشــد   .)66  :1387 )زمانیــان  می باشــد 
مک  و  )مورفــی  می دهد  ترجیــح  جمعی  منافــع  بر  را  خــود  شــخصی  منافــع  انســان  امــروز،  دنیــای  در  اســت. 
اســت  کرده  عطا  اســتقالل  جامعه  رســوم  و  عرف ها  ســنت ها،  مقابل  در  افــراد  بــه  فردگرایــی،   .)1999 کارتــی 
نفوذ  و  محــدود  بســیار  او  اختیارات  دایره  و  بــود  جامعــه  در  ذوب  درگذشــته  کــه  فــرد   .)66  :1387 )زمانیــان 
استاندارد  انتظارات  نشــان دهنده ی  که  جامعه  هنجاری  نظام  تضعیف  با  بود،  شــدید  بســیار  وی  در  جامعه 
 .)131 و   121  :1387 و   48  :1385 )سرایی  کرد  پیدا  قابل مالحظه ای  آزادی های  است،  اعضایش  از  جامعه 
در  جامعه  و  فرد  پیوند  رســید،  پایان  به  جنگ  از  پس  جمعیت  ســریع  رشــد  دوره  که   1960 دهه ی  در  درواقع 
توسعه  کرد.  پیدا  گرایش  شــخصی  توانمندی های  توســعه  سمت  به  ارزش ها  شــد،  سســت  پیشــرفته  جوامع 
که  اجتماعی  و  خانوادگی  اهداف  به جای  شــخصی  منافع  پیگیری  ترغیب  باعث  شــخصی  توانمندی های 

.)131  :1388 چیل  و   121  :1387 )سرایی  گردید  می شود،  نیز  فرزند  تولد  به  معطوف  اهداف  شامل 
عواملی  از  یکــی  زنان  مخصوصا  و  افــراد  بین  در  فردگرایــی  رواج  کــه  می رســد  نظر  بــه  این طــور  بنابرایــن، 
عمل  ورطه ی  به  ترجیح  و  تمایل  این  که  فرزند  شــود  داشــتن  به  آن ها  تمایل  عدم  باعث  می تواند  که  اســت 
زمانی  کــه  شــدن  مادر  می دهد.  قرار  تأثیــر  تحت  فرزنــد  تعداد  درخصــوص  هــم  را  آنــان  قصــد  و  کشیده شــده 
خصوص  به  زنان  میــان  در  را  خود  ســابق  ارزش  اکنون  بــود  افتخار  زنان  برای  و  می شــد  تلقــی  بــاارزش  بســیار 
اجتماعی  و  فردی  پیشرفت  راه  سد  را  کودکان   ، فردگرایی  است.  داده  دست  از  شاغل  و  تحصیل کرده  زنان 
از  جزئــی  فردگرایــی  کــه  جدیــد  رفتــاری  الگوهــای  و  نگرش هــا  رواج  واقــع  در   .)11  :1392 )عبــودی،  می دانــد 
کنونی  گفتمــان  با  کــه  می کند  معرفــی  حاضــر  جامعــه ی  زنــان  باألخــص  و  افــراد  بــه  را  گفتمانــی  آن هاســت، 
و  می آیند  شــمار  به  زادوولد  اصلی  عامل  زنان  ازآنجایی که  و  می گیــرد.  قرار  تنگاتنــگ  ارتباطــی  در  کم فرزنــدی 
این مسأله می تواند  به  پرداختن  بنابراین  باشد،  تأثیرگذار  آن ها  باروری  رفتار  بر  موقعیتشان در جامعه می تواند 

داشته باشد. مختلف  مناطق  در  جمعیتی  سیاست های  بهتر  اجرای  در  بسزایی  تأثیر 
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به ســراغ  مســتقیم  به طور  گرفته،  صورت  جانشــینی  ســطح  زیر  باروری  با  رابطه  در  که  مطالعــات  اکثــر  در 
مطالعه  این  در  امــا  رسیده اســت،  جانشــینی  ســطح  زیر  به  مدتهاســت  آنجا  در  باروری  که  رفته انــد  مناطقــی 
مطالعه  برای  را  شهرستان هایی  از  یکی  که  به طوری  می باشیم.  وضعیت  این  بررسی  درصدد  دیگر  به گونه ای 
دروضعیت  نســل  جایگزینی  نظر  از  بنابرایــن  و  اســت  جانشــینی  ســطح  در  آن  در  کل  بــاروری  کــه  برگزیده ایــم 
 2.11 آن  کل  باروری  نرخ  حاضر  حال  در  که  است  نیشابور  شهرســتان  انتخابی،  شهرســتان  دارد.  قرار  مطلوبی 
آینده هستیم. درواقع می خواهیم در این تحقیق نشان دهیم  باروری آن در  از میزان  برآوردی  به دنبال  و  است 
در  فردگرایی  میزان  و  اســت؟  چقدر  شهرســتان  این  ازدواج  شــرف  در  زنان  بین  در  باروری  قصد  میانگین  که 
شهرستان  این  جوان  زنان  نزد  باروری  قصد  مطالعه ی  می گذارد؟  تأثیر  آنان  باروری  قصد  بر  چگونه  زنان  بین 
لزوم  صــورت  در  و  پایین  بــاروری  شــدن  مسأله ســاز  از  جلوگیری  آینــده،  بــاروری  رفتــار  شناســایی  در  می توانــد 

گردد.  واقع  مؤثر  خصوص  این  در  برنامه ریزی 

مبانی نظری
 ... و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصــادی،  عوامل  از  مجموعه ای  میان  تعامل  تابع  جمعیت  یک  در  بــاروری  رفتــار 
نظریه  تعامل چندین  از  باید  نیز  این خصوص  برای مطالعه در  بنابراین چارچوب نظری هدایت کننده  است. 
مرتبط در این زمینه حاصل شده  باشد. از سوی دیگر، شاید مطالعه رفتار باروری یک جمعیت به طور مستقیم 
قابل  متغیرهایی  و  مؤلفه ها  توسط  معموال  فردی  و  اجتماعی  رفتارهای  دیگر  همچون  اما  نباشد،  ساده ای  کار 

.)2011 دیگران  و  )مورگان2  است  باروری  رفتار  مهم  تبیین کننده های  از  یکی  باروری  قصد  است.  تبیین 
اســت.  متغیر  فرزند  دو  به  نزدیک  خیلی  نســل ها،  بین  حتی  و  توســعه یافته  کشــورهای  در  باروری  قصد 
متغیر  فرزند  تا 2/2  فرزنــد   2/1 بین  کشــورها  بیشــتر  در  و  فرزند  تا 2/5   2 از  انتظار  مورد  فرزنــد  تعــداد  متوســط 
دو  دارند  انتظــار  یا  می دهند  ترجیح  اروپایــی،  کشــورهای  در  ســاله   24 تا   20 زنان  از  درصــد   60 تــا   40 اســت. 
باروری  یا  باروری  قصد   .)2003 ملل  ســازمان  جمعیت  بخش  از  نقل  به   2001 )ون دوکا3  باشــند  داشــته  فرزند 
از  نقل  به   2000 پیر4  )ون  نمی کند  تغییر  خیلی  اقتصادی  اجتماعی-  متغیرهای  با  منظمی  به طور   انتظار  مورد 
چه  تا  دراین بین  نگرشی  فرهنگی-  متغیرهای  سهم  دید  باید  مع هذا،   .)2003 ملل  سازمان  جمعیت  بخش 
نظام های  ایده ها،  جریان  طرح  به  کالن  و  خرد  سطوح  در  باروری  با  مرتبط  نگرشــی  نظریات  می باشــد.  اندازه 

نگارنده،  توسط  گانه(  جدا صورت  و 1390به  )سرشــماری های 1385  سرشــماری  یک  از  اســتفاده  با  براس  روش  به   TFR برآورد   .1
شده  انجام  رابطه  این  در  که  نیز  تحقیقی  کار  یک  در  می باشد.   2.1 با  برابر   1390 سال  برای  و   2.2 با  برابر   1385 سال  برای  که 

.)69  :1388 است)شایان،  نموده  برآورد   2.1 نیشابور  شهرستان   1385 سال   TFR میزان 
2. Morgan, P.H.
3. Van de Kaa, D.J.
4. Van Peer
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باروری و جنبه های مختلف آن و همچنین نیروهای  افراد جامعه در مورد رفتار  معنایی و معرفت بین ذهنی 
که  برگزیده شــده اند  مطالعه  این  مبنای  به عنــوان  تئوری هایی  ترتیب  بدین  می پــردازد.  آن هــا  تعیین کننــده ی 
جمعیتی  دوم  گذار  تئوری  راستا،  این  در  داده اند.  قرار  خود  کار  اســاس  را  نگرشــی  و  ایده ای  تحوالت  و  تغییر 
تغییرات  مبنای  بر  باروری  قصد  برای  تبیین کننده  مهم ترین  است،  جانشینی  سطح  زیر  باروری  به  مربوط  که 
سطح  زیر  به  آن ها  باروری  که  صنعتی  جوامع  در  آن  دوام  و  پایین  باروری  نظریه،  این  می رسد.  نظر  به  نگرشی 
و  جامعه  سطح  در  بیستم  قرن  پایانی  دهه های  در  که  اساسی  تغییرات  به  توجه  با  را  رسیده است  جانشینی 

118و120(.  :1387 )سرایی  می دهد  توضیح  آمد،  پیش  جوامع  آن  در  بچه آوری  نحوه ی  در  و  خانواده 
گذار  نظریه ی  اســت.  مؤثر  باروری  رفتار  در  نگرشــی  و  ارزشــی  سیســتم  در  تغییرات  نظریه،  این  براســاس 
که  جوامعی  در  که  اســت  عقیده  این  بر  و  می داند  باروری  رفتار  با  رابطه  در  را  فردی  عقالنیت  دوم  جمعیتی 
از  و  اســت  خارج  فردی  اختیار  از  باروری  تعیین کننده های  جمله  از  همه چیز  نکرده اند  طی  را  باروری  انتقال 
مشخص  می کند  تحمیل  فرد  به  جمعیتی  نظام  که  هنجارهایی  به ویژه  جامعه،  فرهنگی  هنجارهای  طریق 
را  جانشینی  سطح  زیر  به  باروری  تغییر  دلیل  رویکرد  این  به عبارت دیگر،   .)23  :1388 نیا  )جوادی  می شوند 
می داند.  فردی  و  اجتماعی  آزادی  اهمیت  و  خودتحقق بخشــی  یا  و  فردی  توســعه  ایدئولوژی  و  ارزش ها  تغییر 
و  غنا  به  و  باشــد  مطلوب  برایشــان  تولد  که  بپذیرند  را  بارداری  یک  می گیرند  تصمیم  زمانی  افراد  به طوری که 
آزادی  و  اســتقالل  نظریه،  این   .)42  :1391 ســرایی  و  فراهانی  )خلج آبادی  شــود  منجر  آن ها  زندگی  توســعه ی 
نیت  و  قصد  بــا  می شــوند  محســوب  فردگرایی  مؤلفه های  جــزء  که  را  خــود  از  رضایــت  احســاس  و  انتخــاب 
قصد  با  فردی  اســتقالل  رابطه  که  حاضر  مطالعــه ی  در  بنابراین  می دانــد.  تنگاتنگ  ارتبــاط  در  افــراد  بــاروری 

می باشد.  مطرح  نظری  مهم  مبنای  یک  به عنوان  داده  قرار  مدنظر  را  باروری 
خصوص  در  هابرماس  و  زیمل  نظریه های  از  بــاروری،  قصد  با  فردگرایی  رابطه ی  بهتر  تبیین  بــرای  البتــه 
افراد در فضاهای  نیز استفاده  شده است، چراکه در این نظریه ها این گونه استدالل شده که، حضور  فردگرایی 
آورده  وجود  به  را  آن هــا  در  فردی  اســتقالل  افزایش  موجبات  جمعی  و  اخالقی  گفتمان  در  شــرکت  و  عمومــی 
از  یک  هر  هنگامی که  و  است  بســیار  توجه  درخور  فرد  که  می کند  تأکید  نکته  این  بر  فردگرایی  درواقع  اســت. 
فعالیت بشری  گوناگون  از عرصه های  و مطرح شدن در عرصه ای  به خالقیت  را  نیاز خود  بتوانند  افراد جامعه 
اخیر  دهه های  در  ازآنجایی که  و   .)69-70  :1383 )احمدی  برد  خواهد  سود  آن  از  نیز  جامعه  نمایند،  ارضاء 
هســتیم،  آن ها  توســط  اجتماعی  فضاهای  تســخیر  و  خانه  از  بیرون  بــه  زنان  دســته جمعی  مهاجــرت  شــاهد 

می سازد.  فراهم  باروری  قصد  با  آن  رابطه  و  فردگرایی  تبیین  برای  مهم  پشتوانه ای  نظریه ها  این  از  استفاده 
مبنای  به عنوان  که  اســت  نظریه هایی  دیگر  از  نیز  برنامه ریزی شــده(  رفتار  )تئوری  بخردانه  عمــل  تئــوری 
آیزن2"  "آیســاک  و  فیشــباین1"  "مارتین  توســط  بار  اولین  که  تئوری  این  می باشــد.  قابل طرح  مطالعه  این  نظری 

1. Fishbein, M.
2. Aizen, I.
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انســانی  رفتارهای  همــه ی  تبیین  بــه  کــه  اســت  روانشناســی  نظریــه ی  یــک  شــد،  به کارگرفتــه   )2010 و   1975(
اســت.  افراد  رفتاری  نیات  رفتار،  تعیین کننده های  مهم ترین  تئوری،  این  نظر  طبق  می پردازد.  کنتــرل  تحــت 
وابســته  ذهنی  هنجارهای  و  رفتار  انجام  مورد  در  آن ها  نگرش  نیز  افراد  رفتــاری  نیات  اصلــی  تعیین کننــده ی 
ذهنی  هنجارهای  و  نگرش هــا  اســاس  بر  و  نیســت  مســتثنا  قاعده  این  از  نیز  بــاروری  قصد  اســت.  رفتــار  بــه 
اســت.  جامعه  یک  افراد  باروری  رفتار  تعیین کننده ی  خود  ســو  دیگر  از  و  شــکل گرفته  باروری  با  رابطه  در  افراد 
اســت  بخردانه  عملی  تنظیم شــده،  بارداری  داشــتن  و  حاملگی  از  جلوگیری  بخردانه،  عمل  تئوری  با  مطابق 
 .)38  :1391 فراهانــی  خلج آبادی   از  نقــل  به   170  :1975 وآیــزن  )فیشــباین  می گیرد  صورت  افراد  توســط  کــه 
جامعه  و  خانــواده  در  موجود  هنجارهای  و  فــردی  نگرش های  در  ریشــه  افراد  فردگرایــی  ازآنجایی کــه  بنابرایــن 

گردد.  واقع  مؤثر  افراد  فردگرایی  میزان  اساس  بر  باروری  قصد  تبیین  در  می تواند  مذکور  تئوری  دارد، 

مرور پیشینه تجربی تحقیق
و  خانه  محیط  در  زنان  استقالل  افزایش  به  را  پایین  باروری  بسیاری  مطالعات  جمعیت شناسی،  ادبیات  در 
2001،1995؛ حسینی چاوشی، عباسی  بوی2  1986،1987،1993؛ ججی  داده اند، )میسون1  اجتماع نسبت 
علی  و  شوازی  عباســی  1388؛  نیا  جوادی  1383؛  دیگران  و  شــوازی  عباســی  2004؛  دونالد3  مک  و  شــوازی 
و  اقتصادی  اجتماعی-  پایگاه  بهبــود  کنار  در  اســتقالل  افزایش  مطالعات  این  تمامی  در   .)1389 منــدگاری 
به عنوان  فردی  استقالل  است  مدنظر  مطالعه  این  در  آنچه  اما  است،  شده  گرفته   نظر  در  آن  از  رکنی  به عنوان 
درصدد  بــاروری  با  آن  رابطــه  و  متغیر  ایــن  ســنجش  طریق  از  درواقع  و  اســت.  فردگرایــی  مهــم  ابعــاد  از  یکــی 
عوامل  که  سرایی)1392(  و  فراهانی  خلج آبادی  مطالعه  در  تنها  هســتیم.  باروری  با  فردگرایی  رابطه  ســنجش 
یکی  به عنوان  فردگرایی  داده اند،  قرار  بررســی  مورد  را  دوم  و  اول  بارداری  در  تأخیر  و  تک فرزندی  قصد  بر  مؤثر 
بین  در  هم  فردگرایی  کــه  اســت  آن  از  حاکی  مطالعه  این  نتایج  اســت.  گرفته  شــده  نظر  در  اثرگــذار  عوامــل  از 
تک فرزندی  قصد  اصلــی  تعیین کننده هــای  از   )OR = 1.34( مــردان  میــان  در  هــم  و   )OR4 = 1.31( زنــان 
آن چیزی است که در مطالعه حاضر  با  نیز متفاوت  این مطالعه  فردگرایی در  از  باوجوداین، منظور  می باشد. 
دست   از  را  خود  زیبایی  زنان  حاملگی  بار  هر  "با  از:  عبارت اند  که  گویه  است  دو  شامل  تنها  و  است  مدنظر 
تاکنون  اینکه  به  توجه  با  و  منظور  همین  به  دارم".  شکوفایی  برای  زیادی  استعدادهای  هنوز  من  و  می دهند 
آن ها  در  فردگرایی  کــه  مطالعاتی  از  انجام  نشــده  بــاروری  با  فردگرایی  رابطه  خصــوص  در  خــاص  مطالعــه ای  

است. شده  برده   سود  گشته،  مطرح  وابسته  متغیر  به عنوان 

1. Mason, K.O
2. Jejeebho, S.J
3. McDonald, P.
4. Odds Ratio )شانس )نسبت 
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بهروان و علیزاده )1385( به مطالعه در زمینه ی فردگرایی براساس سه بعد استقالل، اهداف شخصی 
بر روی یک  گرفته،  نظر  در  تأثیرپذیر  و  وابسته  به عنوان متغیر  را  فردگرایی  که  این تحقیق  پرداخته اند.  رقابت  و 
دانشجویان  این  کلی  فردگرایی  است.  انجام  شده  مشــهد  فردوسی  دانشــگاه  دانشــجویان  از  نفری   300 نمونه 
نتایج  می شود.  ارزیابی  باال  به  رو  متوسط  فردگرایی  میانگین  که  است   3.4 معادل  نمره ای   5 طیف  یک  در 
اجتماعی  روابط  و شبکه ی  نقش، خلوت شخصی  تعدد  متغیرهای  که  نشان می دهد  نیز  متغیره  دو  تحلیل 
میزان  بر  نیز  شــهر  در  ســکونت  و  بودن  مرد  داشته اســت.  منفی  تأثیر  ســنت گرایی  و  فردگرایی  بر  مثبت  تأثیر 

داشته است. مثبت  تأثیر  فردگرایی 
مترادف  واژگان  مفهومی  فضای  شدن  روشن  به  حدی  تا  که  بودند  آن  بر  نیز   )1387( میرزایی  و  وثوقی 
و  مثبت  دوســویه  فردگرایی  برای  می توان  مطالعه،  این  نتایج  بنابر  بپردازند.  آن  ابعــاد  و  فردگرایــی  فردگرایــی، 
مترادف  مســئولیت پذیری  و  خودمرجعی  خوداتکایی،  نظیر  واژگانی  با  آن  مثبت  ســویه  گرفت،  نظر  در  منفی 
این  از  فارغ  می باشد.  مترادف  خودخواهی  و  خودشیفتگی  انزوا،  نظیر  واژگانی  با  نیز  آن  منفی  ســویه  و  اســت 
نیز  دیگر  اشــکالی  همچنین  و  عمــودی  و  افقی  فردگرایــی  صــورت  دو  بــه  را  فردگرایــی  می تــوان  تقســیم بندی 

نمود. تقسیم 
نموده  تقســیم بندی  منفی  و  مثبــت  بعــد  دو  در  را  فردگرایــی   )1389( خسروشــاهی  صبــوری  و  معیدفــر 
دربردارنده ی  نیــز  منفی  فردگرایــی  و  داشــتن  فکری  اســتقالل  تجربه اندوزی،  ابتــکار،  شــامل:  مثبت  بعــد  کــه 
پیمایش  روش  از  اســتفاده  با  پژوهش  این  می باشــد.  دیگران  حقوق  رعایت  عدم  و  خودمداری  لذت گرایی، 
این  یافته های  اســت.  انجام  شــده  نفری   398 نمونــه ی  یــک  با  و  تهــران  شــهر  هفــده  و  ســه  منطقــه ی  دو  در 
بین  معناداری  رابطه ی  و  می باشد  متوسط  درحد  فرزندان  میان  در  فردگرایی  میزان  که  می دهد  نشان  تحقیق 

دارد.  وجود  فردگرایی  با  تحصیلی  سطوح  و  سنی  گروه  جنسیت، 

تحقیق داده های  و  روش شناسی 
ســاله  تا 39   10 ازدواج  شــرف  در  زنان  کلیــه  آماری  جمعیت  اســت.  پیمایــش  مطالعــه  ایــن  در  تحقیــق  روش 
نفر است. حجم  آن ها شامل 41144  تعداد  اساس سرشماری ســال 1390  بر  که  نیشــابور می باشد  شهرســتان 
بین کسانی  از  نمونه  کوکران محاســبه  شده  است.  فرمول  از  اســتفاده  با  که  نفر می باشــد  با 415  برابر  نیز  نمونه 
و  آبان  در  ازدواج  از  قبل  مشاوره ی  کالس های  در  شرکت  و  آزمایشات  انجام  برای  که  شده  برگزیده   گروه  این  از 
ازدواج اول آن ها  آزمایشگاه مرجع سالمت مراجعه  نموده و در ضمن  به  تا 7 آذر(  آبان  از 6  آذرماه سال 1392) 
روزانه  مراجعین  تمامی  مرکز(  )یک  مراکز  کم  تعداد  و  محدود  زمانی  فرصت  دلیل  به  مطالعه  این  در  می باشد. 
در  شده اند.  داده   کامل  پوشش  نظر  مورد  ویژگی های  بودن  دارا  به  توجه  با  و  ماه  یک  مدت  در  مربوطه  مرکز  به 
چون  دالیلی  به  نفر  این  بین 71  از  که  بوده  نفر  با 486  برابر  مرکز  به  مراجعه کنندگان  تعداد  ماه،  این یک  مدت 
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گذاشته  شدند. کنار  نمونه  از  و  نشده  محسوب  شرایط  واجد   ... و  سنی  طیف  در  نداشتن  قرار  دوم،  ازدواج 
با  که  اســت  باروری  وابســته قصد  متغیر  پرسشــنامه ای ســاخت یافته  اســت.  نیز  اطالعات  گردآوری  ابزار 
تولد  اولین  تــا  ازدواج  بین  فاصله گــذاری  قصد  و  زندگی  طــول  در  قصد شــده  فرزندان  تعــداد  مــورد  در  ســؤاالتی 
سنجیده  شده است. متغیر مستقل نیز میزان فردگرایی می باشد که البته در این مطالعه تنها استقالل فردی 
بیشتر  فردگرایی  بعد  این  می رسد  نظر  به  چراکه  شده،  نظرگرفته   در  می باشد  فردگرایی  مثبت  ابعاد  از  یکی  که 
ماتریس  از  استفاده  با  و  اکتشافی  عاملی  تحلیل  براساس  باشد.  ارتباط  در  زنان  باروری  قصد  با  ابعاد  سایر  از 
اســتفاده  با  که  شــد،  شناســایی  مختلف  مطالعات  از  گویه   50 از  بیش  بین  از  فردگرایی  گویه ی   12 گردشــی، 
موردســنجش  مخالف  خیلی  و  مخالف  بی نظر،  موافق،  موافــق،  خیلی   پنج  قســمتی  لیکرت  درجه بنــدی  از 
فردی  اســتقالل  بعد  به  مربوط  که  علیــزاده  و  بهروان  از مطالعــه ی  گویــه  تعــداد 8  ایــن  ارتبــاط،  در  قرارگرفتنــد. 
هوی3  و  کاســکر2  مک  تریاندیس1،  مطالعــه ی  همچنین  و  میرزایی  و  وثوقــی  مطالعــه ی  از  گویــه  دو  می باشــند، 
معیدفر  مطالعه ی  از  و  می سنجند  را  جمع گرایی  درواقع  که  منفی  جهت  دارای  گویه ی  دو  به اضافه ی   )1990(
از  نیز  به طورکلی  و  درنهایت  اســت.  شــده  به کار گرفته   گردیده،  اخذ  تغییرات  اندکی  با  خسروشــاهی  صبوری  و 
به  توجه  با   ،)1994( شــوارتز  اســت.  گرفته  شــده  بهره  گویه ها  تدوین  کار  در  شــوارتز4  ارزش های  بررســی  مقیاس 
اندازه گیری  بــرای  را  مقیاســی  و  پرداخته  دراین باره  خویش  نظریــه ی  طرح  به  ارزش ها  زمینــه  در  راکیــچ5  نظریــه 
همنوایی،  سنت،  خیرخواهی،  از:  عبارت اند  شوارتز  ارزش های  انگیزشی  بعد  ده  است.  تهیه  نموده  ارزش ها 
تحقیقات  به  توجه  با  که  جهان گرایی.  و  خوداتکایی  برانگیختگی،  طلبی،  لذت  موفقیت،  قدرت،  امنیت، 
و  اســت.  یکســانی  معانــی  دارای  نســبتا  و  داشــته  وجــود  فرهنگ هــا  تمــام  در  ابعــاد  ایــن  شــوارتز،  انجام شــده 
جوامع  در  که  می شــوند  مطرح  نو ظهوری  ارزش های  به عنوان  فردی  اســتقالل  آن  به تبع  و  فردگرایی  ازآنجایی که 
ابعاد  به خصــوص  شــوارتز  ارزشــی  مقیــاس  از  اســتفاده  بنابرایــن  یافته انــد،  رواج  گســترده ای  شــکل  بــه  کنونــی 
به  اختصاص یافته  نمره  گردد.  واقع  مؤثر  گویه ها  بهتر  به کارگیری  در  می تواند  انگیزش  و  موفقیت  خوداتکایی، 

می یابد. کاهش  مخالف  بسیار  گزینه  به   1 نمره  تا  موافق  بسیار  گزینه  به  نمره 5  از  ترتیب  به  مذکور  گویه های 
علیزاده  و  بهــروان  مطالعه  در  به طوری کــه  اســت،  شــده  چک  ایران  در  قبال  گویه ها  ایــن  روایــی  و  اعتبــار 
کرونباخ  آلفــای  ضریب  شــده،  نظرگرفته   در  رقابت  و  شــخصی  اهــداف  اســتقالل،  بعد  ســه  در  فردگرایــی  کــه 
 0.72 با  برابر  مذکور  مقدار  خسروشــاهی  صبوری  و  معیدفر  مطالعه  در  و  می باشــد   0.84 با  برابر  به دســت آمده 
اندازه گیری  آن ها  روایی  و  اعتبار  دوباره  گرفته  شده،  به کار  آن ها  از  ترکیبی  که  نیز  حاضر  مطالعه ی  در  است. 

1. Triandis, H.C.
2. Mc Cusker, C.
3. Hui, C. H. 
4. SVS: Schwartz Value Survey
5. Rokeach, M.
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برابر  نیز  گویــه   12 این  بــا  ارتباط  در  به دســت آمده  کرونباخ  آلفــای  مقــدار  خصوص،  ایــن  در  کــه  اســت.  شــده 
با  "هرچند  از:  عبارت انــد  مربوطه  گویه های  دارد.  آن هــا  بین  بــاال  همبســتگی  از  نشــان  که  می باشــد،   0.95 با 
کارهایی  نتیجه  کنم،  تصمیم گیــری  می توانم  بهتر  خودم  درنهایت  می کنــم  فکر  اما  می کنم  مشــورت  دیگــران 
تالش  نتیجه  می شوم  موفق  کاری  در  اگر  می دانم،  آن ها  مســئول  را  خود  من   باشــد  چه  هر  می دهم  انجام  که 
نقش  مــی آورم،  به دســت  که  موفقیت هایی  در  دیگــران  شــک  بدون  دیگران،  توجه  و  کمــک  تا  اســت  خــودم 
صرفا  اینکه  به جای  دهم  انجام  است  درست  می کنم  فکر  خود  که  را  کارهایی  دارم  عالقه  من  دارند،  مهمی 
را انجام دهم که مورد تحسین دیگران باشم، من ترجیح می دهم به گونه ای فکر کنم و تصمیم گیری  کارهایی 
خود  را  زندگی ام  هدف های  من  باشــم،  دیگران  واکنش  نگران  اینکه  تا  برســم  خود  دلخواه  نتیجه  به  که  کنم 
رابطه  در  اطرافیانم  موافقت  از  کاری  هــر  انجام  از  قبل  کنند،  تعیین  را  آن هــا  دیگران  اینکه  تــا  می کنــم  تعییــن 
من  می کنم،  بیان  بی پروا  و  آزادانه  را  دیگران  به  احساســاتم  و  عواطف  من  می شــوم،  مطمئن  کار  آن  انجام  با 
در  است  ممکن  که  جایی  تا  باید  کس  هر  دیگران،  به  تا  باشم  متکی  خود  به  مالی  ازلحاظ  می دهم  ترجیح 
بهتر است خود شما  روبرو می شوید  با مشکل شخصی دشواری  وقتی که  باشد،  از دیگران  زندگی اش مستقل 
به  گویه ها،  کردن جهت  از یک سو  و پس  انتها  در   ." کنید  پیروی  توصیه های دیگران  از  این  تا  بگیرید  تصمیم 
در  که  شد،  ساخته  مربوطه  مقیاس  و  گشته  جمع  هم  با  مزبور  گویه های  نمره  داده شده،  یکسانی  وزن  هرکدام 
فردگرایی  نشان دهنده ی   12 نمره  که  می گیرد،  قرار    60 تا   12 از  عددی  طیف  یک  در  پاسخگو  هر   نمره  اینجا 

است. باال  فردگرایی  نماینده   60 نمره  و  پایین 
هرکدام  با  ارتباط  در  سؤال  تعدادی  از  نیز  مســیر  تحلیل  مدل  در  موجود  متغیرهای  دیگر  ســنجش  برای 
گفت  باید  فرزندآوری  اهمیت  به  نســبت  نگرش  متغیر  با  ارتباط  در  که،  بدین صورت  اســت،  شــده  اســتفاده  
تک فرزندی  قصد  خصــوص  در  ســرایی  و  فراهانی  خلج آبادی  مطالعه ی  از  که  گویه    8 توســط  متغیر  ایــن  کــه 
زوجی  اگر  می دهد،  معنی  زندگی  به  فرزند  از:  عبارت اند  گویه ها  این  می شــود.  سنجیده  شــده اند،  اســتخراج  
عصای  فرزند  است،  زندگی  شیرینی  فرزند  دارند،  زندگی  در  گمشــده  یک چیز  همیشه  نداشــته  باشــند  فرزند 
می کند،  زیاد  را  افراد  ایمان  فرزند  داشــتن  اســت،  مرد  و  زن  عشــق  میوه  فرزند  اســت،  تنهایی  و  پیری  دوران 
در  است.  الزم  خوشبختی  برای  فرزند  داشتن  و  است  کافی  خوشبختی  برای  خوب  زناشــویی  رابطه  داشــتن 
مربوط  نمرات  ســپس  و  درآمده  گویه ها  دیگر  با  همســو  به صورت  معکوس  گویه های  ابتدا  نیز،  خصوص  این 
نشــان دهنده ی   8 نمره  که  می گیرند،  قرار   40 تا   8 عددی  طیف  یک  در  و  شــده  جمع  هم  با  پاســخگو  هر  به 

است. فرزندآوری  اهمیت  به  مثبت  کامال  نگرش  نشان دهنده ی   40 نمره  و  منفی  کامال  نگرش 
پنج  قســمتی  لیکرت  درجه بنــدی  از  اســتفاده  با  و  گویــه    6 با  نیــز  تحصیالت  بــه  نســبت  افــراد  نگــرش 
اهمیت  زندگی  در  چیــز  هر  از  بیــش  تحصیل  در  موفقیت  از:  عبارت انــد  مربوطــه  گویه هــای  شــده،  ســنجیده 
باعث  زنان  در  تحصیالت  افزایــش  دارد،  جامعه  و  خانواده  در  بیشــتری  کارایی  تحصیل کــرده  زن  یــک  دارد، 
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دیگر  از  را  آن ها  دانشــگاهی  مقاطع  در  زنان  تحصیل  ادامه  می شــود،  زناشــویی  زندگی  از  آن ها  آگاهی  افزایش 
و  است  برخوردار  باالتری  اعتمادبه نفس  از  باشــد  بیشــتر  زن  یک  تحصیالت  هرچقدر  بازمی دارد،  زندگی  امور 
در  پاسخگو  هر  نمره  اینجا  در  می شود.  اطرافیان  بین  در  آنان  بیشتر  محبوبیت  باعث  زنان  در  باال  تحصیالت 
از  حاکی   30 نمره  و  منفی  کامال  نگرش  نشان دهنده ی   6 نمره  که  می گیرد،  قرار   30 تا   6 از  عددی  طیف  یک 

می باشد.  تحصیالت  به  نسبت  مثبت  کامال  نگرش 
وضعیت  از  سؤالی  طرح  با  ابتدا  نیز  ازدواج  از  پس  منزل  از  خارج  اشتغال  به  تصمیم  متغیر  درخصوص 
فــرد  تصمیــم  از  ادامــه  در  و  مشخص شــده  لحــاظ  ایــن  از  وی  وضعیــت  بررســی،  زمــان  در  پاســخگو  شــغلی 
می باشد:  بدین صورت  مزبور  سؤال  که  شد.  خواهد  سؤال  ازدواج،  از  بعد  منزل  از  خارج  اشتغال  درخصوص 

." باشید؟  شاغل  منزل  از  خارج  ازدواج،  از  پس  دارید  تصمیم  "آیا 

یافته های تحقیق
از  قبل  آزمایشــات  انجام  برای  ســالمت  مرجع  آزمایشــگاه  به  ازدواج  درشــرف  زن  مراجعیــن  نفــر،   415 تعــداد 
به قرار  پرسشــنامه ها  این  تحلیل  از  حاصل  نتایج  نمودند.  تکمیل  را  مربوطه  پرسشــنامه های  که  بودند  ازدواج 

است: زیر 
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ازدواج شرف  در  زنان  زمینه ای  و  جمعیتی  ویژگی های   .1 جدول 

١ 
 

  

  فراواني درصد واقعي درصد مشخصات جمعيتي
  20,66 سن (ميانگين)

  محل سكونت
شهر
 روستا

 
57,3 
42,7 

  
238 
177 

  شدهتكميلهاي تحصيلي سال
سال و كمتر 5  
سال 8تا  6
سال 12تا  9

سال و بيشتر 13  

  
5,1 

21,2 
38,8 
34,9 

   
21 
88 

161 
145 

دواجادامه تحصيل پس از ازتصميم به 
بلي
 خير

  
58,1 
41,9 

   
241 
147 

موردنظرمقطع تحصيلي 
 ديپلم
/ ليسانس ديپلمفوق
ليسانسفوق
دكترا
كل

رفتهازدستمقادير   

  
12,0 
18,8 
15,7 
11,6 
58,1 
41,9 

  
20,7 
32,4 
27,0 
19,9 

100,0 

  
50 
78 
65 
48 

241 
174 

روز گذشته 7در  وضعيت فعاليت  
شاغل
ودانشج

 شاغل و دانشجو
دارغير شاغل/ خانه  

 ساير (شامل محصل)

  
15,7 
22,7 
5,5 

35,2 
21,0 

   
56 
94 
23 

146 
86 

 تصميم به اشتغال پس از ازدواج
وقتتمامبلي، شغل 
وقتنيمهبلي، شغل 

خير
كل

رفتهازدستمقادير   

  
5,1 

44,6 
49,9 
99,5 
0,5 

  
5,1 

44,8 
50,1 

100,0 

  
21 

185 
207 
413 

2 
پدري فرزندان خانوادهتعداد 

فرزند پنجكمتر از 
فرزند و بيشتر پنج  

  
47,0 
53,0 

   
195 
220 

  415   100 كل نمونه
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میانه  و   20.66 مطالعه  در  شــرکت کننده  افراد  کل  ســن  میانگین  که  می دهد  نشــان  آماری  بررســی های 
ساکن  افراد  این   %57 از  بیش  است.  متغیر  سال   39 تا   10 بین  نیز  افراد  ســنی  طیف  است.  ســال   20 ســنی 
بقیه  و  دانشــگاهی  تحصیالت  دارای   %35 حــدودا  افــراد  این  بیــن  از  می باشــند.  روســتا  ســاکن  بقیه  و  شــهر 
دهند.  تحصیل  ادامه  ازدواج  از  پس  که  دارند  تصمیم  افراد  این   %58 داشتند.  پایین تر  و  دیپلم  تحصیالت 
از  پس  داشــتند  تصمیم  که  افرادی  خصــوص  در  تحصیل  ادامه  بــرای  نظر  مورد  مقطــع  بــه  مربــوط  یافته هــای 
به  که  پاســخگویی  نفر   241 تعــداد  از  که  دارد  آن  از  نشــان  دهند،  ادامــه  خــود  تحصیــل  بــه  همچنــان  ازدواج 
مقطع  تا  تحصیل  ادامه  به  تمایل  داده اند،  مثبت  پاســخ  تحصیل  ادامه  به  تصمیم  خصوص  در  قبل  ســؤال 
دارای   %27 با  فوق لیســانس  مقطع  تا  تحصیل  ادامه  نیز  آن  از  بعد  و   %32 از  بیشــتر  با  لیســانس  فوق دیپلم/ 
روز   7 در  فعالیــت  وضعیت  نظر  از  پاســخگویان  وضعیت  به  مربــوط  داده های  می باشــند.  فراوانــی  بیشــترین 
شاغل   %15.7 تنها  موردبررسی،  نمونه  نفر   415 مجموع  از  که  می دهد  نشان  نیز  اطالعات،  جمع آوری  از  قبل 
شــاغل  غیر   %78 از  بیشــتر  یعنی  نمونه  افراد  بقیه  و  بودند  کار  به  مشــغول  تحصیل  کنار  در  نیز   %5.5 و  بوده 
گزینه  که  می شود  افرادی  به  مربوط  جدول  این  داده های  با  رابطه  در  اهمیت  حائز  نکته  می شوند.  محسوب 
دبیرســتان  و  راهنمایی  دوره های  محصلین  شــامل  تماما  افراد  این  کــه  برگزیده اند،  جــواب  به عنــوان  را  ســایر 
باشــند  شــاغل  ازدواج  از  بعد  دارند  تصمیم  افراد   %50 به  نزدیک  کــه  اســت  این  قابل توجه  یافتــه  می باشــند. 
اشتغال  ازدواج،  پس  که  دارند  تصمیم   %5 تنها  و  می دهند  ترجیح  را  نیمه وقت  شغل   %45 تقریبا   البته  که 
باید  نیز  پدری  خانواده  فرزندان  تعداد  درخصوص  فوق  جدول  داده های  براســاس  باشــند.  داشــته  تمام وقت 
به خود  را  مربوطه  فراوانی  از کل  بیشتر %53  و  فرزند  پنج  دارای  پاسخگو، خانواده های  از مجموع 415  گفت، 
تعداد  با  خانواده های  به  متعلــق  بررســی  مورد  افراد  اکثر  که  اســت  این  بیانگر  توزیع  این  داده اند.  اختصــاص 

می باشند.  زیاد  فرزندان 
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اولین  تولد  تا  ازدواج  از  فاصله گذاری  و  فرزندان  تعداد  مورد  در  تصمیم گیری  برحسب  مطالعه  مورد  افراد  درصدی  توزیع   .2 جدول 
فرزند

٢ 
 

  فراواني  درصد واقعي  درصد متغير
 در مورد تعداد فرزندان تصميم

 بلي
 خير
 كل

 
71,8 
28,2 

100,0 

 
71,8 
28,2 

100,0 

 
298 
117 
415 

  اگر بلي، چند فرزند
  يك فرزند

 رزنددو ف
  سه فرزند و بيشتر

 كل
  رفتهازدستمقادير 

 
10,4 
50,6 
10,8 
71,8 
28,2 

 
8,14  
1,70  

15,1 
100,0 

 
44  

209 
45 

298 
117 

ولگذاري از ازدواج تا فرزند اقصد فاصله  
 كمتر از سه سال
  سه تا چهار سال
  پنج سال و  بيشتر

 كل
  رفتهازدستمقادير 

37,6  
21,4 

12,8 
71,8 
28,2 

 
52,3  
29,9  

    17,8 
100,0 

 
156  
89  

    53 
298 
117 

  

خيلي   گويه
  موافق

  مخالف  نظربي  موافق
خيلي 
  مخالف

  جمع
  ميانگين

انحراف 
  درصد  فراواني  استاندارد

 47,5 37,8 11,6 2,9 0,2 415 100 4,29 0,801  دهد.ندگي معني ميفرزند به ز-1
اگر زوجي فرزند نداشته باشند هميشه -2
 43,4 24,1 6 1,9 415 100 3,82 0,934  24,6  گمشده در زندگي دارند. زيچكي

 47,0 37,6 12,3 2,9 0,2 415 100 4,28 0,807  فرزند شيريني زندگي است.-3
ي خوب براي داشتن رابطه زناشوي-4

 2,4 6,7 21,0 43,1 26,7 415 100 2,14 0,971  خوشبختي كافي است.

 4,23 0,743  100  40,2 45,1 12,8 1,9 0 415  فرزند ميوه عشق زن و مرد است.-5

 3,85 0,903  100  25,5 42,7 24,3 6,7 0,7 415  كند.داشتن فرزند ايمان افراد را زياد مي-6

 3,88 0,924  100  26,7 44,8 18,8 9,2 0,5 415  نهايي است.فرزند عصاي دوران پيري و ت-7

 3,86 0,906  100  27,0 40,5 24,8 7,5 0,2 415  داشتن فرزند براي خوشبختي الزم است.-8

  

 

 

 

  

قصد  که  است  فرزندانی  تعداد  مورد  در  بررسی  تحت  افراد  تصمیم  با  ارتباط  در  فوق  جدول  اطالعات 
نفر  تعداد 415  از  که  آن است  از  این جدول حاکی  باشند. داده های  باروری خود داشته  دارند در طول دوران 
باشــند  داشــته  آینده  در  می خواهند  که  فرزندانی  تعداد  خصوص  در  نفر   298 یعنی   %71 نظر  مورد  پاســخگو 
داشــته  خود  زندگی  طول  در  فرزنــد   2 دارند  تصمیــم   %70 از  بیشــتر  تعداد  ایــن  از  گرفته انــد.  را  خــود  تصمیــم 
داشته  خود  باروری  دوران  طول  در  بیشتر  و  فرزند  سه  دارند  قصد  که  درصدی   15.1 گرفتن  نظر  در  با  و  باشند. 

دارند. تک فرزندی  قصد  بررسی  مورد  افراد   %15 از  کمتر  تنها  که  می شود  مالحظه  باشند، 
از  پس  ســال  ســه  از  کمتر  فاصله  به  که  دارند  قصد   %52 از  بیشــتر  نیز،  فاصله گذاری  قصد  درخصوص 
دانسته اند  مناسب  را  سال  چهار  تا  سه  فاصله  نیز    %30 به  نزدیک  و  آورند.  دنیا  به  را  خود  اول  فرزند  ازدواج 

اندازند. تعویق  به  سال  پنج  از  بیشتر  را  خود  فرزندآوری  که  دارند  قصد  افراد  این   %18 از  کمتر  و 
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فرزندآوری اهمیت  به  نسبت  نگرش  برحسب  مطالعه  مورد  افراد  توزیع  جدول 3. 

٢ 
 

  فراواني  درصد واقعي  درصد متغير
 در مورد تعداد فرزندان تصميم

 بلي
 خير
 كل

 
71,8 
28,2 

100,0 

 
71,8 
28,2 

100,0 

 
298 
117 
415 

  اگر بلي، چند فرزند
  يك فرزند

 رزنددو ف
  سه فرزند و بيشتر

 كل
  رفتهازدستمقادير 

 
10,4 
50,6 
10,8 
71,8 
28,2 

 
8,14  
1,70  

15,1 
100,0 

 
44  

209 
45 

298 
117 

ولگذاري از ازدواج تا فرزند اقصد فاصله  
 كمتر از سه سال
  سه تا چهار سال
  پنج سال و  بيشتر

 كل
  رفتهازدستمقادير 

37,6  
21,4 

12,8 
71,8 
28,2 

 
52,3  
29,9  

    17,8 
100,0 

 
156  
89  

    53 
298 
117 

  

خيلي   گويه
  موافق

  مخالف  نظربي  موافق
خيلي 
  مخالف

  جمع
  ميانگين

انحراف 
  درصد  فراواني  استاندارد

 47,5 37,8 11,6 2,9 0,2 415 100 4,29 0,801  دهد.ندگي معني ميفرزند به ز-1
اگر زوجي فرزند نداشته باشند هميشه -2
 43,4 24,1 6 1,9 415 100 3,82 0,934  24,6  گمشده در زندگي دارند. زيچكي

 47,0 37,6 12,3 2,9 0,2 415 100 4,28 0,807  فرزند شيريني زندگي است.-3
ي خوب براي داشتن رابطه زناشوي-4

 2,4 6,7 21,0 43,1 26,7 415 100 2,14 0,971  خوشبختي كافي است.

 4,23 0,743  100  40,2 45,1 12,8 1,9 0 415  فرزند ميوه عشق زن و مرد است.-5

 3,85 0,903  100  25,5 42,7 24,3 6,7 0,7 415  كند.داشتن فرزند ايمان افراد را زياد مي-6

 3,88 0,924  100  26,7 44,8 18,8 9,2 0,5 415  نهايي است.فرزند عصاي دوران پيري و ت-7

 3,86 0,906  100  27,0 40,5 24,8 7,5 0,2 415  داشتن فرزند براي خوشبختي الزم است.-8

  

 

 

 

  

گویه های  خصوص  در  آن ها  نگرش  برحسب  مطالعه  مورد  افراد  توزیع  به  مربوط  فوق،  جدول  اطالعات 
با  رابطه  در  پاســخگو،  نفر   415 میان  از  می دهد  نشــان  جدول  این  اســت.  فرزندآوری  ارزش  متغیر  بــه  مربــوط 
باالترین  به طوری که  نموده اند.  انتخاب  را  موافق  خیلی  و  موافق  گزینه های  افراد   %65 از  بیشتر  گویه ها  تمامی 
معنی  زندگی  بــه  »فرزند  یعنــی  پنجم  و  اول  گویه هــای  بــه  مربوط  اســت   %85.3 معــادل  کــه  موافقــت  میــزان 
به  مربوط   %67.5 معادل  موافقت  میزان  کمترین  و  می باشــد  اســت«  مرد  و  زن  عشــق  میوه  »فرزند  و  می دهد« 
اســت.  قابل توجهی  حد  در  نیز  درصد  همین  که  می شــود  اســت«  الزم  خوشــبختی  برای  فرزند  »داشــتن  گویه 
کمترین میزان مخالفت نیز مربوط می شود به گویه پنجم که معادل 1.9% می شود و بیشترین میزان مخالفت 
گویه  خصوص  در  می باشــد.  اســت«  تنهایی  و  پیری  دوران  عصای  »فرزند  گویه  با  رابطه  در   %9.7 فراوانــی  بــا 
و مخالف  دارای جهت منفی  که  کافی است«  برای خوشبختی  زناشویی خوب  رابطه  »داشتن  یعنی  چهارم 
و  موافق  گزینه های   %69.8 و  برگزیده اند  را  مخالف  خیلی  و  مخالف  گزینه های   %9.1 اســت  گویه ها  ســایر  با 
فرزندآوری ساخته شده  ترکیب گویه های این جدول، شاخص مفهوم  با  انتخاب نموده اند.  را  خیلی موافقت 
 4 با  برابر  نمره ای   5 طیف  یک  در  زنان  تمامی  برای  فرزندآوری  اهمیت  به  نســبت  نگرش  کلی  میانگین  که 
فرزندآوری می باشد،  اهمیت  به  بررسی نسبت  مورد  نمونه  از %75  بیش  که نشان دهنده نگرش مثبت  است 

می رود. باالتر  بسیار  نموده اند  انتخاب  را  بی نظر  گزینه  که  افرادی  گذاشتن  کنار  با  درصد  این  که 
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فردگرایی متغیر  به  مربوط  گویه های  خصوص  در  آن ها  نظر  برحسب  مطالعه  مورد  افراد  توزیع  جدول 4. 

٣ 
 

  گويه
خيلي 
  موافق

  مخالف  نظربي  موافق
لي خي

  مخالف
  جمع

  ميانگين
انحراف 
  درصد  فراواني  استاندارد

كنم اما فكر با ديگران مشورت مي هرچند- 1
- توانم تصميمخودم بهتر مي درنهايتكنم مي

  گيري كنم.
8,7  22,7  27,2 39,5 1,9 4151002,96 1,023 

دهم هر چه باشد نتيجه كارهايي كه انجام مي- 2
 1,095 4151002,98 6,3 32,0 28,0 24,1 9,6  دانم.مي اهآنمن خود را مسئول 

شوم نتيجه تالش كاري موفق مي اگر در- 3
 1,038 4151002,77 8,0 37,3 3,06 17,6 6,5  خودم است تا كمك و توجه ديگران. 

- بههايي كه بدون شك ديگران در موفقيت- 4
 1,277 4151002,51 5,8 21,9 19,5 23,1 29,6  آورم، نقش اساسي دارند.مي دست

- من عالقه دارم كارهايي را كه خود فكر مي- 5
اينكه صرفاً  جايبهكنم درست است انجام دهم 

كارهايي را انجام دهم كه مورد تحسين ديگران 
  باشم.

8,9 17,3 36,6 31,3 5,8 415  100  2,92 1,036 

فكر كنم و  ايگونهبهدهم من ترجيح مي- 6
نتيجه دلخواه خود برسم گيري كنم كه به تصميم

  تا اينكه نگران واكنش ديگران باشم.
8,9 21,0 28,9 34,7 6,5 415  100  2,90 1,080  

كنم ام را خود تعيين ميهاي زندگيمن هدف- 7
  1,064 2,89  100  415 4,3 39,3 28,4 18,1 9,9  را تعيين كنند. هاآنتا اينكه ديگران 

رافيانم در قبل از انجام هر كاري از موافقت اط- 8
  1,164 2,51  100  415 3,6 21,4 20,7 31,3 22,9  شوم.رابطه با انجام آن كار مطمئن مي

من عواطف و احساساتم به ديگران را آزادانه - 9
  1,150 2,65  100  20,0415 22,4 36,4 14,5 6,7  كنم.پروا بيان ميو بي

مالي به خود  ازلحاظدهم من ترجيح مي- 10
  1,025 3,12  100  415 2,9 26,3 38,3 20,5 12,0  يگران.متكي باشم تا به د

-وقتي با مشكل شخصي دشواري روبرو مي- 11
گيري كنم تا اينكه شوم بهتر است خودم تصميم

  هاي ديگران پيروي كنم.از توصيه
5,8 14,2 37,1 37,3 5,5 415  100  2,77 0,958 

هر كس بايد تا جايي كه ممكن است در - 12
 0,948 3,11  100  415 1,9 23,9 45,1 19,0 10,1  از ديگران باشد.اش مستقل زندگي

 

 

 

 

 

به  مربوط  گویه هــای  خصــوص  در  آن هــا  نظر  برحســب  مطالعه  مــورد  افــراد  توزیــع  بــه  مربــوط   ،4 جــدول 
به  می شود  مربوط  موافقت  میزان  بیشــترین  پاســخگو،   415 میان  از  جدول،  این  اســاس  بر  اســت.  فردگرایی 
آن ها می دانم« که معادل  را مسئول  باشد من خود  انجام می دهم هر چه  کارهایی که  »نتیجه  یعنی  گویه دوم 
و  عواطف  »من  گویه  بــه  می شــود  مربوط  نیز   ،  %21.2 با  معادل  موافقت  میــزان  کمتریــن  و  می باشــد.   %33.7
 %37.3(  %45.3 معادل  مخالفت،  میزان  بیشترین  می کنم«.  بیان  بی پروا  و  آزادانه  را  دیگران  به  احساساتم 
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تا  اســت  خودم  تالش  نتیجه  می شــوم  موفق  کاری  در  »اگــر  گویه  بــه  مربــوط  مخالــف(  خیلــی   %8 و  مخالــف 
موفقیت هایی  در  »بدون شک دیگران  گویه  دو  احتساب جهت منفی  با  البته  توجه دیگران« است.  و  کمک 
انجام  با  رابطه  در  اطرافیانم  موافقت  از  کاری  هر  انجام  از  »قبل  و  دارند«  اساســی  نقش  می آورم،  به دســت  که 
میزان  بیشــترین  گویه ها،  ســایر  با  ســاختن  همســو  و  آن ها  گزینه هــای  چرخانــدن  و  می شــوم«  مطمئــن  کار  آن 
 %54.2 و  نخســت  گویه  برای   %52.7 به  اســت  برابر  ترتیب  به  که  می شــود  گویه  دو  این  بــه  مربــوط  مخالفــت 
ترجیح  »من  یعنی  دهم  گویه  به  مربوط  است   %29.2 معادل  که  هم  مخالفت  میزان  کمترین  دوم.  گویه  برای 

می باشد.  دیگران«  به  تا  باشم  متکی  خود  به  مالی  از لحاظ  می دهم 
که  گفت  باید  می دهند،  تشــکیل  را  فردگرایی  شــاخص  که  مربوطه  گویه های  تمامی  ترکیب  با  و  کل  در 
برای  فردگرایی  نمره میزان  به طوری که میانگین  پایین است،  تقریبا  بررسی  نمونه مورد  بین  فردگرایی در  میزان 
باید  بدین صورت  اســت.  قرارگرفته   نمــره ای   5 طیف  یک  در  مقدار  ایــن  که  اســت   2.8 با  برابر  زنــان  تمامــی 
گزینه های  افراد  از  کمتــری  درصد  و  برگزیده  را  مخالف  خیلــی  و  مخالف  گزینه های   %50 از  بیشــتر  کــه  گفــت 
می کنند  تغییر  نیز  درصدها  این  بی نظر  افراد  حذف  با  البته  که  نموده اند.  انتخاب  را  موافــق  خیلــی  و  موافــق 

می شود. بیشتر  آن ها  شدت  و 

باروری قصد  متغیرهای  با  فردگرایی  میزان  همبستگی  جدول 5. 

۴ 
 

  

رسونضريب همبستگي پي متغير رتعداد معتب سطح معناداري   

-0,326 تعداد فرزند قصد شده  0,000 298 
 گذاري از ازدواج تا تولدقصد فاصله

زند اولفر  
0,180 0,002  298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

پیرسون محاسبه شده  آزمون  به مقدار  توجه  با  فرزند قصدشده،  تعداد  یعنی  با متغیر نخست  ارتباط  در 
متغیر  دو  رابطــه  درصد،   1 از  کمتــر  خطــای  ســطح  و  اطمینان  درصــد   99 بــا  می باشــد،   -0.326 معــادل  کــه 
وجود  منفی  رابطه  شــده  قصد  فرزند  تعداد  و  فردگرایی  میزان  متغیر  دو  بین  به عبارت دیگر،  اســت.  معنی دار 
فرزندی که قصد دارند  تعداد  بیشتر می شود،  بررسی  زنان مورد  فردگرایی  دارد. بدین صورتکه، هرچقدر میزان 

می گردد. کمتر  باشند،  داشته  خود  زندگی  دوران  طول  در 
قصــد  و  فردگرایــی  میــزان  متغیــر  دو  بیــن  آمــاری  رابطــه  پیرامــون  پیرســون  آزمــون  از  حاصــل  نتایــج      
ازدواج  از  زنان  آن است که قصد فاصله گذاری  از  نیز حاکی  اولشان،  فرزند  تولد  تا  ازدواج  از  زنان  فاصله گذاری 
و  با 99 درصد اطمینان  به طوری که  با هم متفاوت است،  آن ها  فردگرایی  اولشان برحسب میزان  فرزند  تولد  تا 
میزان  هرچقدر  یعنی  نمود.  تأیید  را  متغیر  دو  بین  مثبت  رابطه  وجود  می توان  درصد   1 از  کمتر  خطای  سطح 

می باشد. بیشتر  نیز  اولشان  فرزند  تولد  تا  ازدواج  از  آن ها  فاصله گذاری  قصد  است،  باالتر  زنان  در  فردگرایی 
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تحلیل چندمتغیره ی مشخصه های اجتماعی- جمعیتی و نگرشی قصد باروری
قصد  که  وابســته  متغیر  بر  مســتقل  متغیرهای  همزمان  تأثیرگذاری  چگونگی  بررســی  به  منظور  بخش  این  در 
روش  به  و  متغیره  چند  رگرســیون  از  اســتفاده  با  جمعیتی  متغیرهای  کنترل  ســبب  به  نیز  و  می باشــد  باروری 
تغییرات  تا  فراهم می کند  برای محقق  را  امکان  این  رگرسیون  به تحلیل داده ها می پردازیم. تحلیل  گام به گام 
تبیین  در  را  مســتقل  متغیرهای  از  یــک  هر  ســهم  و  پیش بینی  مســتقل  متغیرهای  طریــق  از  را  وابســته  متغیــر 

کند.  تعیین  وابسته  متغیر 
یافته،   تشکیل  متفاوتی  واحدهای  از  مستقل،  متغیرهای  اغلب  مقیاس  رگرسیون،  تحلیل  در  ازآنجاکه 
وابسته  متغیر  واریانس  یا  تغییرات  تبیین  در  مســتقل  متغیر  هر  ســهم  مقایســه  به  نمی توان  به  راحتی  بنابراین 
هر  نسبی  سهم  تا  می کنند  کمک  ما  به   )Beta( استانداردشده  رگرسیونی  ضرایب  دلیل،  همین  به  پرداخت. 
ضریب  مقدار  چه  هر  یعنی  نماییم.  تعیین  را  باروری(  )قصد  وابسته  متغیر  تغییرات  تبیین  در  مستقل  متغیر 
دیگران  و  )افشانی  است  بیشتر  وابسته  متغیر  تغییرات  پیش بینی  در  آن  نقش  باشد،  بزرگ تر  متغیر  یک  بتای 

.)341  :1391
نگــرش  متغیرهــای  شــده اند.  تقســیم   کلــی  دســته ی  دو  بــه  بخــش  ایــن  در  اســتفاده  مــورد  متغیرهــای 
تبیین  در  نگرشــی  رویکرد  از  برگرفته  شــاخص های  به عنوان  فردگرایی،  میزان  و  فرزندآوری  اهمیت  به  نســبت 
تحصیلی  ســال های  خانواده،  فرزندان  تعــداد  ســکونت،  محل  ســن،  متغیرهای  و  شــده   قصد  فرزند  تعــداد 
متغیرهای  به عنــوان  اشــتغال  بــه  تصمیــم  و  تحصیــل  ادامــه  بــه  تصمیــم  فعالیــت،  وضعیــت  تکمیل شــده، 
در  که  فرزندآوری  اهمیت  به  نسبت  نگرش  تنها  اول،  مدل  در  می باشند.  اقتصادی  اجتماعی-  و  جمعیتی 
باروری   قصد  توضیح  در  متغیر  این  خطی  رگرسیونی  ضریب  شــده،  آورده  اســت  تعیین کننده تر  متغیرها  بین 
اضافه  فرزندآوری  اهمیت  به  نسبت  افراد  نگرش  به  که  نمره  یک  هر  ازای  به  عبارتی  به  و  است   0.49 با  برابر 
به  فردگرایی  میزان  متغیر  دوم،  مدل  در  می گردد.  اضافه  نیز  آن ها  فرزندآوری  به  قصد  نمره  نیم  تقریبا  می شود 
اهمیت  به  نسبت  نگرش  متغیر  ضریب  از   0.05 فردگرایی  میزان  متغیر  شدن  اضافه  با  افزوده شده،  اول  مدل 
معنی  بدین  مقدار  این  می باشد.    -0.21 با  برابر  نیز  فردگرایی  رگرســیونی  ضریب  اســت،  شــده  کم  فرزندآوری 
زنان کاسته می شود.  فرزندان قصد شده  تعداد  از  فردگرایی، 0.21  میزان  به  نمره  با اضافه شدن یک  که  است 
بر  آن ها  اثرات  و  وارد  پدری  خانواده  فرزندان  تعداد  و  سکونت  محل  سن،  جمعیتی  متغیرهای  سوم  مدل  در 
متغیرها  این  شدن  اضافه  عبارتی،  به  نماندند.  معنادار  مدل  در  مذکور  متغیرهای  شد،  کنترل  وابسته  متغیر 
میزان  و  فرزنــدآوری  اهمیت  بــه  نســبت  نگرش  یعنی  اول  متغیر  دو  تبیین کنندگــی  قــدرت  در  چندانــی  تأثیــر 
فردگرایی نداشته اند. در مدل چهارم نیز عالوه بر متغیرهای جمعیتی، متغیرهای اجتماعی - اقتصادی چون 
وارد  اشــتغال  به  تصمیم  و  تحصیل  ادامه  به  تصمیم  فعالیت،  وضعیت  تکمیل شــده،  تحصیلی  ســال های 
وابسته  متغیر  بر  آن ها  اثرات  و  قرارگرفته  سنجش  مورد  اول  متغیر  دو  کنار  در  آن ها  هم زمان  تأثیر  و  شده  مدل 
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نگرش  عامل  دو  بازهــم  نیز  متغیرها  این  کنترل  بــا  نماندند،  معنادار  مدل  در  مذکــور  متغیرهای  شــد،  کنتــرل 
می باشــند.  زنان  فرزندآوری  قصد  اصلی  تعیین کننده ها ی  فردگرایی،  میزان  و  فرزنــدآوری  اهمیت  به  نســبت 

.)=  Adjusted R Square  0.286( دهد  توضیح  می تواند  را  باروری  قصد  تغییرات  از   %29 مدل   این 

باروری و نگرشی قصد  جدول6. تحلیل چند متغیره مشخصه های اجتماعی- جمعیتی 

۵ 
 

 ضرايب همبستگي B Beta T Sig متغيرها مدل

 1مدل
  عدد ثابت

 آورينگرش نسبت به اهميت فرزند

0,492  
0,047 

  
0,489 

3,085  
9,654 

0,002  
0,000 

0,489R=
0,239R Square =  

  0,237Adjusted R Square =  

  2مدل
 

  عدد ثابت
  نگرش نسبت به اهميت فرزندآوري

 ميزان فردگرايي

1,042  
0,042  
0,011- 

  
0,432  
0,213- 

5,109  
8,441  
4,156- 

0,000  
0,000  
0,000 

0,531R=  
0,282R Square =

  0,277Adjusted R Square =  

 3مدل

  عدد ثابت 
  نگرش نسبت به اهميت فرزندآوري

  ميزان فردگرايي
  سن 

  محل سكونت
 تعداد خواهر و برادر

1,069  
0,042  
0,011-  

0,000  
0,025  
0,020- 

0,439  
0,211  
0,003  
0,023  
0,074-  

4,609  
8,412  
3,993-  

0,053  
0,447  
1,438- 

0,000  
0,000  
0,000  
0,958  
0,655  
0,151 

0,536R=  
0,287R Square =  

  0,275Adjusted RSquare =  

 4مدل

  عدد ثابت 
  نگرش نسبت به اهميت فرزندآوري

  ميزان فردگرايي
  سن 

  محل سكونت
  تعداد خواهر و برادر 

  هاي تحصيلي تمام شدهسال
  وضعيت فعاليت

  تصميم به ادامه تحصيل پس از ازدواج
  تصميم به اشتغال پس از ازدواج

0,992  
0,040  
0,011-  
0,009-  

0,072  
0,021-  

0,021  
0,032-  
0,018-  

0,074 

0,420  
0,226-  
0,082-  

0,065  
0,079-  

0,122  
0,085-  
0,016-  

0,082 

3,217  
7,873  
4,103-  
1,225-  

1,128  
1,534-  

1,637  
1,339-  
0,261-  

1,280  

0,001  
0,000  
0,000  
0,222  
0,260  
0,126  
0,103  
0,182  
0,794  
0,202 

0,555R=  
0,308R Square =  

  0,286Adjusted R Square =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحلیل مسیر
متغیرهای  همچنین  و  مســتقل  متغیرهای  تأثیرگــذاری  نحوه  خصــوص  در  مســیری  دیاگرام  قســمت  ایــن  در 

است. شده  آورده  ذیل  در  و  ترسیم  باروری  قصد  یعنی  تحقیق  وابسته  متغیر  بر  جمعیتی  و  نگرشی 
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قصدشده فرزند  تعداد  بر  مؤثر  عوامل  مسیر  ضرایب  نمودار  شکل 7. 

۶ 
 

  

  
 
 
  

  تأثير كلي  تأثير غيرمستقيم  تأثير مستقيم  متغيرهاي مستقل
  )1X(نگرش نسبت به تحصيالت 

  )2X(تصميم به اشتغال 
  )3X(ميزان فردگرايي 

  )4X(نسبت به اهميت فرزندآوري  نگرش

0,075-  
___  
0,202-  

0,427  

0,177-  
0,108  
0,108-  
___  

0,252-  
0,108-  
0,309-  

0,427  
 

 

از  یک  هر  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  تأثیر  می توان   ، فوق  مســیر  تحلیل  از  به دســت آمده  مدل  به  توجه  با 
اثر  غیرمســتقیم،  و  مســتقیم  تأثیرهای  جمع  حاصل  از  نمود.  محاســبه  را  قصدشــده  فرزند  تعداد  بر  متغیرها 
تعداد  بر  تحقیق  مســتقل  متغیرهای  کلی  و  غیرمســتقیم  مســتقیم،  تأثیرهای  می آید.  به دســت  متغیرها  کلی 

می باشد:  زیر  جدول  شرح  به  قصدشده  فرزند 

قصدشده فرزند  تعداد  بر  مستقل  متغیرهای  تأثیر  جدول 8.  

۶ 
 

  

  
 
 
  

  تأثير كلي  تأثير غيرمستقيم  تأثير مستقيم  متغيرهاي مستقل
  )1X(نگرش نسبت به تحصيالت 

  )2X(تصميم به اشتغال 
  )3X(ميزان فردگرايي 

  )4X(نسبت به اهميت فرزندآوري  نگرش

0,075-  
___  
0,202-  

0,427  

0,177-  
0,108  
0,108-  
___  

0,252-  
0,108-  
0,309-  

0,427  
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هســتند  اســتاندارد  به صورت  که  می شــود  اســتفاده  بتــا  ضرایــب  از  مســیر  تحلیــل  دیاگــرام  در  ازآنجاکــه 
بنابراین، می توان اثرات متغیرهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد و مؤثرترین آن ها را تعیین نمود )کالنتری 
از:  عبارت اند  ترتیب  به  قصدشــده  فرزند  تعداد  بر  متغیرها  مؤثرترین  فوق،  جــدول  بــا  مطابــق   .)239  :1387
اشــتغال  به  تصمیم  و  تحصیالت  به  نســبت  نگرش  فردگرایی،  میزان  فرزندآوری،  اهمیت  به  نســبت  نگرش 
بر  کاهنده  تأثیر  متغیرها  سایر  و  افزاینده  تأثیر  فرزندآوری  اهمیت  به  نسبت  نگرش  ازاین بین،  ازدواج.  از  پس 

دارند. بررسی  مورد  زنان  فرزندآوری  قصد 

بحث و نتیجه گیری
انجام  شده  ازدواج  شرف  در  زنان  باروری  قصد  با  آن  رابطه  و  فردگرایی  میزان  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
برای  که  نیشابور  شهرستان  ساکن  ازدواج  شرف  در  زنان  میان  از  نفری   415 نمونه ای  منظور،  این  برای  است. 
سالمت  مرجع  آزمایشگاه  به  ازدواج  از  قبل  مشاوره  کالس های  در  شــرکت  همچنین  و  الزم  آزمایشــات  انجام 
اطالعات  بود،  طراحی گشــته  زمینه  این  در  که  پرسشــنامه ای  از  اســتفاده  با  و  انتخاب  شــده  کردند،  مراجعه 
و  اهداف  به  توجه  با  و  گرفت  قرار  تحلیل  و  تجزیه   مورد  اطالعات  این  نیز  نهایت  در  شــد.  گردآوری  نیاز  مورد 
نزدیک  یعنی  نفر  بررسی 289  مورد  نمونه ی  نفر  بین 415  از  گردید.  حاصل  آن ها  از  نتایجی  تحقیق،  سؤاالت 
برای  رابطه  این  در  تصمیمی  هنوز  افراد  این   %28 حدود  و  گرفته  فرزندآوری  مورد  در  را  خود  تصمیم   %72 به 

نداشتند. آینده 
اســت.  پایین  بررســی  مورد  نمونه ی  بین  در  فردگرایی  میزان  که  اســت  آن  از  حاکی  پژوهــش  ایــن  نتایــج 
تقریبا  فردگرایی  میزان  از  نشــان  می دهند  تشــکیل  را  فردگرایی  شــاخص  که  مربوطه  گویه های  ترکیب  درواقع 
مخالفت  اظهار  فردگرایی  گویه هــای  با  افراد  از %50   بیش  به طوری که  دارد،  بررســی  مورد  افــراد  بیــن  در  پاییــن 
به  فردگرایی  میزان  از  بررســی  مورد  افراد  درصد  از 30  کمتــر  گفت  باید  بی نظر  افراد  گذاشــتن  کنــار  بــا  و  نمــوده 

می باشند. برخوردار  باالیی  نسبت 
و  ارزشــی  نظام  تغییر  کــه   )1995( لســتهاق1  مطالعــه ی  مطالعات-  برخــی  نتایــج  برخــالف  گفــت  بایــد 
و  باربارا منچ2، سینگ3  قرار داد، مطالعه ی  تأیید  مورد  را  اروپای غربی  فردگرایی سکوالر در کشورهای  افزایش 
فردگرایی  را نشان می دهد- رشد  آسیایی  ارزشی جوامع  نظام های  تغییرات سریع در  که  کاستر الین4 )2005( 
مورد  جوامع  در  محققین  این  که  شدتی  و  سرعت  آن  به  نه  اما  مشاهده  می شود،  شهرستان  این  زنان  بین  در 

داده اند. نشان  خود  مطالعه ی 

1. Lesthaeghe, R.
2. Mensch, B.S.
3. Singh, S
4. Casterline, J.B.
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روی  بر  مطالعــات  ایــن  )هرچند  فردگرایــی  زمینــه  در  انجام شــده  داخلــی  مطالعــات  از  حاصــل  نتایــج 
چیزی  آن  با  متفاوت  اندکی  نیز  است(  شده  انجام   مطالعه  این  در  نظر  مورد  جمعیت  با  متفاوت  گروه هایی 
جمعیت  روی  بر  که   )1387( علیزاده  و  بهروان  مطالعه  در  به طوری که  شده،  حاصل   مطالعه  این  از  که  است 
اندکی  یعنی  نمــره ای(  پنــج  طیف  یک  )در  بــا 3.4  برابــر  فردگرایــی  نمــره  میانگیــن  انجام گرفتــه  دانشــجویان 
این  می باشد  دانشجویان  شامل  بررسی  مورد  جمعیت  ازآنجایی که  البته  اســت.  بوده  متوســط  حد  از  بیشــتر 
روابط  از  خــود  موقعیت  دلیل  به  دانشــجویان  چراکه  نیســت،  انتظــار  از  دور  آن هــا  بیــن  در  فردگرایــی  از  مقــدار 
محصل  شــاغل،  خانه دار،  زنان  شــامل  که  مطالعه  این  در  نظر  مورد  جمعیت  به  نســبت  بیشــتری  اجتماعی 
در  دیگران  با  تعامل  و  اجتماعی  روابط  شــبکه  هابرماس،  نظر  بنابر  و  برخوردارند.  می باشــد،  دانشــجو  البته  و 
گروهی  تعلق  انشعاب  زیمل،  گفته  به  و  می شود.  افراد  استقالل  باعث  اجتماعی  مرتبط  هم  به  ساختار  یک 
بدیهی  امر  این  یک  بنابراین  شوند.  آگاه  رهایی  ادراک  از  افراد  می شود  سبب  متعدد  گروه های  در  عضویت  و 
که  مطالعه ای  در  باشد.  دیگر  گروه های  برخی  از  بیشــتر  دانشــجویان  بین  در  فردی  اســتقالل  میزان  که  اســت 
تمایالت  میزان  داده انــد،  انجام  ســاله   29 تا   15 جوانان  روی  بر  نیز  خسروشــاهی)1389(  صبــوری  و  معیدفــر 
بین جمعیت  در  فردگرایی  نمره  متوسط  که  در حالی است  این  برآورد شده است.  متوسط  در حد  فردگرایانه 

دارد. قرار  پایین تری  سطح  در  مطالعه  دو  هر  نتایج  با  مقایسه  در  که  است   2.8 با  برابر  مطالعه  مورد 
از  و  خاص  به طور  که  مطالعه ای  ازآنجایی که  باروری  قصد  با  فردگرایی  میزان  ارتباط  خصــوص  در  امــا  و 
مطالعه  از  به دســت آمده  نتایج  ارائه  به  تنها  باالجبار  ندارد؛  وجود  بپردازد،  موضوع  این  به  موردنظــر  دریچــه ی 

شد. خواهد  پرداخته  هست،  موضوع  با  مرتبط  حدی  تا  که  مطالعه ای  تنها  نتایج  با  آن  مقایسه  و  حاضر 
افرادی  درصد  به عبارت دیگر  است،  فرزند   2 با  برابر  شهرستان  این  زنان  بین  در  باروری  قصد  میانگین 
ارتباط  در  باروری  قصد  با  رابطه  در  پاییــن  درصد  این  اســت.  درصد   15 از  کمتر  دارند  تک فرزندی  قصــد  کــه 
فردگرایی  میزان  شد  مشاهده  همان طورکه  چراکه  می گیرد،  قرار  شهرستان  این  زنان  فردگرایی  میزان  با  نزدیک 
قصد  بر  زنان  فردگرایی  میــزان  اســت.  تک فرزندی  میزان  همان  به  و  پایین  تقریبا  مطالعه  مــورد  زنــان  بیــن  در 
هســتند  فردگراتر  که  زنانی  به طوری که  اســت،  تأثیرگذار  نیز  اولشــان  فرزند  تولد  تا  ازدواج  از  آن ها  فاصله گذاری 
بیشــتری  فاصله ی  دارند  قصد  ســایرین  با  مقایســه  در  برخوردارند  بیشــتری  فردی  اســتقالل  از  عبارتی  به  یا  و 
از  فردگرایی  نیــز  ســرایی  و  فراهانی  خلج آبادی  مطالعــه  در  باشــند.  داشــته  اولشــان  فرزند  تولــد  و  ازدواج  بیــن 
جمعیت  در  فردگرایی  میزان  کــه  تفاوت  این  با  می آید.  شــمار  به  تک فرزندی  قصد  اصلی  تعیین کننده هــای 
مورد بررسی این مطالعه )زنان و مردان در شرف ازدواج در تهران( بیشتر از جمعیت مورد بررسی در مطالعه ی 
بین  در  تک فرزندی  قصد  که  همان گونه  می باشد(   3.9 مطالعه  این  در  فردگرایی  نمره  )میانگین  بوده  حاضر 
رفتار  با  زنان  اســتقالل  بین  رابطه  خصوص  در  که  مطالعاتی  نتایج  درصد(.   46( اســت  بیشــتر  نیز  افراد  این 
1986،1987،1993؛  )میســون  گرفته  صــورت  باروری(  و  اســتفاده  مورد  پیشــگیری  )وســایل  آن ها  تولیدمثــل 
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دیگران  و  شوازی  عباســی  2004؛  دونالد  مک  و  شــوازی  عباسی  چاوشــی،  حســینی  2001،1995؛  بوی  ججی 
افزایش  با  که  اســت  آن  از  حاکی  نیز   )1389 منــدگاری  علی  و  شــوازی  عباســی  1388؛  نیــا  جــوادی  1383؛ 
مطالعات  این  در  استقالل  از  منظور  که  هرچند  می یابد.  کاهش  معناداری  به طور  آن ها  باروری  زنان،  استقالل 
این  از  به دســت آمده  نتایج  مؤیــد  می تواند  حــدی  تا  نیز  آن هــا  نتایج  اما  اســت،  حاضــر  مطالعــه  بــا  متفــاوت 
با  که  هرچنــد  اســت،  مطرح  زنان  اســتقالل  ابعاد  از  یکــی  به عنوان  فــردی  اســتقالل  که  چــرا  باشــد،  مطالعــه 

می باشد. تنگاتنگ  ارتباط  در  تولیدمثل  رفتار  با  نیز  باروری  قصد  و  باشد  شده  سنجیده  متفاوتی  گویه های 
اســت،  کرده  تجربه  را  چشــمگیری  اجتماعی  و  اقتصادی  تحــوالت  ایران  جامعه  کــه  اخیــر  ســالیان  در 
این  بســتر  در  شــدند،  ترویج  جامعه  در  داشــتند  تأکیــد  فرد  اصالــت  و  فردگرایــی  بــر  کــه  جدیــدی  ارزش هــای 
تغییریافته  نیــز  باروری  نگرش های  و  رفتارهــا  ازجمله  خانــواده  بر  حاکم  تاریخی  الگوهــای  از  برخــی  تحــوالت 
به  ارزشــی  نگاه  کــه  گذاشــته،  وجود  عرصــه ی  بــه  پا  ایرانــی  زن  اصیــل  شــکل  درکنــار  نوینــی  الگــوی  اســت، 
چه  هر  برابری  و  اجتماعــی  بــاالی  مدارج  بــه  رســیدن  در  را  اولویــت  و  داده  تغییــر  را  شــدن  مــادر  و  فرزنــدآوری 
عبارتی  به  می داند.  خود  توانایی های  و  اســتعدادها  تعالی  و  خود  جســم  از  مراقبت  و  توجه  و  مردان  با  بیشــتر 
اخیر  جمعیت شــناختی  تحوالت  می شــود،  تلقی  ضروری  زن  یک  هویت  بــرای  هنوز  مادری  اینکــه  عیــن  در 
ترســیم  را  زنان  زندگــی  الگــوی  به تنهایــی  مــادری،  امــروزه  می دهــد  نشــان  کــه  می دهنــد  به دســت  شــواهدی 
که  مطالعه  ایــن  نتایج  به  توجه  بــا  و  بنابراین  نمی آیــد.  به حســاب  آنان  زندگی  اولویت هــای  جــزء  و  نمی کنــد 
ازدواج  جدید  نســل  زنان  در  باروری  قصد  در  تعیین کننده  متغیر  یک  به عنوان  فردگرایی  که  دارد  آن  از  نشــان 
رفتار  و  نیات  بر  فردگرایی  طریق  از  را  خود  اثرات  اشتغال  و  تحصیالت  مانند  عوامل  ســایر  و  می باشــد  مطرح 
و  زنان  فردگرایی  افزایــش  با  همگام  بتوانند  جمعیتی  برنامه هــای  اگر  می رســد  نظر  به  لذا  می گذارنــد،  بــاروری 
فعالیت های  سایر  و  اشتغال  و  تحصیالت  با  رقابت  از  را  فرزندآوری  زنان،  بین  در  فردی  توسعه  برای  اهتمام 
زندگی  سبک  الگوی  تدوین  راستا  این  در  باشند.  موفق  باروری  تشویق  در  می توانند  درآورند،  زنان  اجتماعی 
با  متناسب  مشاغل  به  تنوع بخشی  و  زنان  اشتغال  و  آموزشی  اجتماعی،  فعالیت های  در  به ویژه  آن  ترویج  و 
مانند  ازدواج  از  پس  آنان  انتخاب های  و  نشــوند  خارج  اولویت  از  زنان  به نحوی که  خانوادگی  مســئولیت های 
ایشــان  فردی  اســتقالل  تحقق  راســتای  در  که  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت های  تحصیل،  ادامه  اشــتغال، 
حمایت  و  توجه  دراین بین  باشد.که  اثربخش  می تواند  نکند،  پیدا  تداخل  آن ها  فرزندآوری  و  باروری  با  است 

می رسد. نظر  به  منطقی  و  ضروری  سیاست ها  اجرای  اصلی  بستر  به عنوان  خانواده  از 
بر تعلق اجتماعی است. به عبارت  دیگر رشد فردگرایی در جامعه  از سوی دیگر فردگرایی از عوامل مؤثر 
جامعه  آینده  که  می شــود  باعث  افراد  در  اجتماعی  تعلق  کاهــش  می شــود.  اجتماعی  تعلق  کاهش  موجــب 
به وجود  مسائل  ندانند.  مسئول  جامعه  در  آمده  به وجود  مشکالت  مقابل  در  را  خود  و  نباشد  مهم  آن ها  برای 
نباید  شک  بدون  ندانند  مسئول  آن  قبال  در  را  خود  افراد  اگر  که  است  مسائلی  ازجمله  باروری  حوزه  در  آمده 
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افراد  ذهن  در  فــردی  ارزش های  کردن  پررنگ  با  فردگرایی  بردارنــد.  قدمی  نیز  آن  رفع  برای  کــه  داشــت  انتظــار 
این  بر  و  شده  مقوله  این  به  نسبت  افراد  نگرش  تغییر  و  فرزندآوری  با  مرتبط  ارزش های  شدن  کم رنگ  باعث 
و  مفرط  فردگرایی  کــه  گذاشــت  نباید  بنابراین  می دهد.  قرار  تأثیر  تحــت  را  افراد  فرزنــدآوری  و  بــاروری  اســاس 
برطرف  ســطحی  الیه های  در  را  آن   باید  و  کند  نفوذ  ارزش ها  ســطح  یعنی  جامعه  عمقی  الیه های  به  منفی، 

قرارداد. هم  کنار  در  را  دو  این  باید  بلکه  گیرد  قرار  جمع گرایی  مقابل  در  فردگرایی  که  گذاشت  نباید  کرد. 
وضع  نیز  و  مرتبط  لوایح  تصویب  پیگیری  و  پیشنهاد  تدوین،  با  می توانند  دولت  در  مسئول  بخش های 
مؤلفه های  به عنــوان  اشــتغال  و  تحصیل  بیــن  تعارض  بیشــتر  چه  هر  کاهــش  بــرای  تســهیلگر   آیین نامه هــای 
به  لزوم  صورت  در  یا  و  بحران  آمدن  به وجود  از  جلوگیری  به  فرزند،  تربیت  و  فرزندآوری  با  شخصی  توانمندی 

نمایند. اقدام  بحران  شدت  از  کاستن 
جهت  بنابراین  اســت،  امــور  شــناخت  مســتلزم  امور  جریــان  بــر  تأثیرگــذاری  ازآنجایی کــه  نیــز  درنهایــت 
شــهرها  ســایر  در  باروری  میزان  در  فردگرایــی  نقش  می رســد  نظر  بــه  الزم  وســیع تر  چشــم اندازی  بــه  دســتیابی 
ســطح  زیر  باروری شــان  که  شــهرهایی  همچنین  و  اســت  باالتر  آن ها  در  فردگرایی  کــه  کالن شــهرها  باألخــص 
فرصت های  از  استفاده  و  نامطلوب  پیامدهای  از  کاستن  جهت  در  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  است،  جانشینی 

گردد.  اقدام  و  برنامه ریزی  آن 
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