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مطالعه  براســاس  و  فرزندآوری  به  نســبت  نســل   دو  نگرشــی  تفاوت های  بررســی  منظور  به  حاضر  مقاله 
اســت. هدف اصلی  رســیده  انجام  به  در ســاری  مادران شــان  و  دانشــگاهی  موردی دختران دوره پیش 
این  موثرند. در  فرزندآوری  به  و دختران نسبت  بر نگرش مادران  که  به عواملی  است  بردن  پژوهش، پی 
شامل  مستقل  مولفه  چهار  نظری  سطح  در  اخیر،  و  کالسیک   نظری  دیدگاههای  مرور   ضمن  تحقیق، 
الزام اخالقی )از نظریه جان سایمون( و تلقی از فرزند )از رژیمهای جمعیتی( و اعتقاد به برابری جنسی 
و  شــده  بیان  اجتماعی(  ارتقاء  نظریه  )از  پیشــرفت  به  میل  و  دونالــد(  مک  جنســیتی  برابــری  نظریــه  )از 
میدانی  گردیدند. عملیات  وابسته پیش بینی  متغیر  مثابه  به  فرزندآوری  از  تلقی  مولفه  با  مفروض  روابط 
از  دختران  و  مــادران  نگرش  تفاوت  بررســی  برای  شــد.  اجرا  نمونه ایی  واحــد  در 360  پیمایشــی  روش  بــا 
تفاوت  تحقیق  نتایج  شــد.  اســتفاده  چندمتغیری  تحلیل  از  نیز  و  من-وایتنی،  یو  و  رتبه ایی  آزمون های 
از فرزندآوری نمایان ساخت و  تاثیر هر یک  بین مادران و دختران را در ارتباط با معرف ها و مولفه تلقی 
بر متغیر  فرزند،  از  تلقی  به پیشرفت،  برابری جنسی، میل  به  الزام اخالقی، اعتقاد  از متغیرهای مستقل: 
ســطح  از  کمتر  فرزند  به  گرایش  کــرد.  تایید  را  فرزنــدآوری  به  نســبت  دختران  و  مــادران  نگــرش  وابســته: 
جنســیتی  برابری  و  فردی  رفاه  به  نیل  پایگاهی،  ارتقاء  به  میل  بچه آوری،  از  هزینه ایی  تلقی  جانشــینی، 
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بیانمسئله و مقدمه
فرایند  است.  پژوهش  این  موضوع  دختران  و  مادران  بین  در  باروری  وجهه نظرهای  و  هنجارها  تفاوت  تحلیل 
با  را  واریانس  بیشــترین  که  اســت  جمعیتی  مهم  پدیده های  از  زمانی  در  حرکات  از  یکی  مثابه  به  فرزندآوری 
هفت  و  طبیعی  باروری  از  گذار  است.  داشته  ایران  اخیر  دهه  ســه  طی  در  جمعیتی  طبیعی  رشــد  تغییرات  
ســاختاری  تئوری های  پرتو  در  کنونی  نســل  در  فرزند  دو  از  کمتر  و  رفتاری  باروری  به   1360 دهه  نســل  در  فرزند 
تلقی  وضعیت  هم  و  معرف  هم  باروری  رفتار  نسلی،  تفاوت  نظریه  اســت؛در  شــده  تفســیر  و  تبیین  معنایی  و 
سبك  عوامل  از  یکی  یا  و  اســت  نسلی  تفاوت  نشــانگر  باروری   کاهش  این که  تفســیر  و  تحلیل  اســت.  شــده 
گســترده تر  پژوهش های  به  هم  اســت،  دیروز  دختران  و  امروز  مادران  ترجیحات  در  تفاوت  از  نمادی  و  زندگی 
در  بود.  خواهد  معتبرتــر  بومی  و  جهانی  دیدگاه هــای  فراتحلیل  و  شــناخت  باز  بــا   هــم  و  دارد  نیــاز  عمیق تــر  و 
تعارض  گسست،  نظریات  بیان  هم چنین  و  کشــور  در  نســلی  تغییرات  و  باروری  روندهای  مرور  با  پژوهش  این 
ابعاد  بــه  نســل،  تجدید  فرایندهای  در  نگرشــی  و  شــناختی  همبســته  روابط  تحلیــل   بــا  و  نســلی  تفــاوت  یــا 
و  بنیادگرایان  بین  در  باروری  افزایش  و  تفاوت  نظری  ساحت  در  می شود.   پرداخته  تئوری ها  پرتو  در  مسأله ای 
است.  شده  بیان  رفتار ها  و  هنجارها  در  اختالف   از  تابعی  پراگماتیست ها  با  مقایسه  در  مصلحت اندیشان  
)در  بیشــتر  باروری  با  بنیادگرا  تیپ  بین  در  اخالقــی  و  مذهبی  آموزه های های  رعایــت  جنین،  ســقط  حرمــت 
فرزند،  زندگی،  به  دختران  و  مادران  نظر  وجهه  پژوهش   این  در  اســت.  همبســته  گرا(   فایده  تیپ  با  مقایســه 
مثابه  به  منزلتی   ارتقــای  و  اخالقی  اجتماعی،  هنجارهــای  فرزند،  جنســیت  مورد  در  طرزتلقی هــا  و  خانــواده 
به فرزندآوری شامل تعداد فرزندان مطلوب، ترکیب جنسی،  و  نگرش  مولفه های درونی و متغیرهای مستقل 
و  مفاهیم  اســاس   بر  وابســته   عامل  عنوان  به  نیز  فرزند  اولین  تولد  هنگام  در  مادر  ســن  فرزندان،  بین  فاصله 

می شوند.  تحلیل  نسلی  تفاوت  نظریات  محتوای 
از  نیز  متفاوتی  رفتارهای  تبع،  به  و  داشته  متفاوتی  شناخت های  و  نگرش ها  نسلی،  هر  تاریخ،  طول  در 
آن قدر  لیکن  می داده؛  قرار  خود  شعاع  تحت  را  بسیاری  جوانب  تغییرات  این  گرچه  است.  می داده  بروز  خود 
شــرایط  در  تفاوت هایی  چنین  اما،  آید.  میــان  به  بحثی  نســل ها  میان  عمیق  تفاوت  از  کــه  نبــوده  چشــمگیر 

است.  شده  گسترده تر  و  ژرف تر  گرفته1،  قرار  زیادی  اندیشمندان  تأیید  و  توجه  مورد  که  کنونی  متحول 
از  تر  عمیق  و  تــر  پیچیده  مراتب  به  دختران  و  مــادران  فرزندی  ترجیحات  در  موضــوع  مســأله ایی  ابعــاد 
ســبك  باروری،  تقاضای  و  عرضه  نهادی،   بنیابیــن  مدل های  محلی،  رژیم های  نوســاخته  قواعــد  و  مفاهیــم 
و خانواده هسته ایی می باشند.  تجارب  تیپ های معنایی  رفتاری،   نیازها، عقالنیت  ماهیتی  زندگی، گذار 

)لیوتار  مدرن«  پست  »وضعیت  چون:  می برند،  بهره  متفاوتی  واژگان  از  تحول  و  تغییر  وضعیت  این  توصیف  برای  اندیشمندان   .1
 ،)1385 )باومــر  اضطــراب«  »عصــر   ،)2007 )بــک  مخاطــره ای«  »جامعــه ی   ،)1997 )گالبرایــت  بی اطمینانــی«  »عصــر   ،)1381

 .(Althuas 2005) اطمینان«  عدم  »وضعیت  و  )گیدنز 1380(  مخاطره ای«  »فرهنگ 
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فرزندداری  هویتی  مفهوم  از  و  هزینه ایی  به  سرمایه ایی  تلقی  از  کیفیت ،  به  کمیت  از  گذار  در  کشورها  تاریخی 
در  اولسون  لنارت  آگاهی محور  نظریه  پرتو  در  موضع  تحلیل  است.  متفاوت  فرزندپروری  محدودیتی  مفهوم  به 
انقالب  پی  در  1750و  سال های  از  متقدم   کشورهایی  دارد.  جامع تری  و  معتبرتر  تبیین  جهانی شده  جهانی 
تا  ژاپن   اســتثنای  به  پیشــرفته  کشــورهای  نمودند،  تجربه  را  زندگی   به  امیــد  افزایش  فزاینــده  رونــد  صنعتــی 
مرحله  ایران  جملــه  از  توســعه  درحال  درکشــورهای  گردیدند،  باروری  انتقال  مرحلــه  وارد  بیســتم   قــرن  اوایــل 
که  بود  دوم  جهانی  جنگ  پایانی  درسال های  زیرا  افتاد.  تاخیر  1950به  سال های  تا  جمعیتی  انتقال  اغازین 
کلید  مثابه  به  توســعه  از  تلقی  و  بشــریت  مشــترك  و  محتوم  سرنوشــت  به  جهان  بزرگ  اندیشــمندان  و  رهبران 
پیشرفته  کشورهای  و  المللی  بین  ســازمان های  کمك های  نوســازی  پارادایم  پرتو  در  و  رســیدند  جهانی  صلح 
وکودکان  اطفــال  ومیر  مرگ  ویــژه  به  مرگ  ســریع  کاهش  موجبات  بیماری هــا  درمــان  و  پیشــگیری  در  ویــژه  بــه 
پایان  از  بعد  از حدود 350 درهزار در سال های 1325)یکسال  اطفال  ومیر  درایران سرعت کاهش مرگ  گردید 
دوره های  با  مقایســه  1355در  ســال  در  100درهزار  1345و  ســال  در  هزار  کمتراز200در  بــه  دوم(  جهانــی  جنــگ 
1335به  سال  در  37/5سال  از  زندگی  به  امید  افزایش  موازات  به  است.  بی ســابقه  و  منحصر  مشــابه  زمانی 
1345با  ســال های  از  نیز  باروری  در  روندکاهش    ،1355 ســال  در  58ســال  به  1345و  ســال  در  47/5ســال 
و  اســالمی   انقالب  شــرائط  همچنین  و  هنجاری  اقتضائات  علت  بــه  اما   گردید.  آغاز  نســلی  زمانــی  تاخیــر 
گذار  ســرعت  مرحله  ایــن  در  شــد.  بــاروری  انتقــال  مرحلــه  وارد  بعــد  1366و  ســال های  در  تحمیلــی  جنــگ 
به  دهه  دو  در  و  نصــف  به  دهــه  یک  از  کمتــر  در  و  بود  شــتابان  و  ســریع  بســیار  رفتــاری  بــه  طبیعــی  بــاروری  از 
سطح  از  کمتر  حتی   اخیر  های  ســال  در  را  باروری  کل  میزان  پژوهش ها  برخی  در  رســید.   جانشــینی  ســطح 
و  مادران  بین  هنجاری  و  شناختی  های  تفاوت  کنونی  متحول  شرایط  در  است.  شده  گزارش  نیز  جانشینی 

است.  گشته  همبسته  باروری   ماهیت  در  تغییرات  با  دختران 

مبانینظری
دیدگاه  می شوند  شــامل  را  نســلی  تضاد  تا  همشــکلی  از  گســتره ایی  در  نســلی   تغییرات  با  مرتبط  نظریه های 
به  را  تاریخی  هنجار هــای  و  ارزش هــا  بلکه  پذیــری  فرهنگ  و  همنوایــی  تنها  نــه  نســل ها،   تعارض  یــا  تضــاد 
گسســت  گاه  دید  در  اســت.  پرداخته  نســل ها  هویتی  وجنگ  فرهنگ ها  برخورد  به  و  اســت  کشــیده  چالش 
اهمیت  هویت  و  زندگــی  از  معناها  و  طرزتلقی هــا  ذائقه ها،   ترجیحــات،   نگــری  ناهمســانی  دیــدگاه  نســلی، 
شــده  تلقی  مدرن  و  ســنت  بین  فاصله  تا  و  متمایز  معنایــی  نظــام  و  جهــان  زیســت  دو  دارای  نســل  دو  دارد. 
بین  هنجارهای  و  ارزشــها  باورهــا،  در  طبیعــی  اختــالف  معنای  بــه  نســلی  تفاوت  اصطــالح  در  ایــن  اســت. 
که  دارد  نسل  هر  روانشناختی  جنبه های  به  اشاره  چیز  هر  از  بیش  مفهومی  چنین  می شود   شناخته  نسل ها 
نســل  کنشــهای  اجتماعی  و  روانی  اخالقی،  رفتاری،  جوانب  کامل  انطباق  عدم  شــکل  در  دارد  وجود  همواره 
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تحلیلی  در  آیزنشتاد  فرد، 1388: 13(.  صداقتی  و  )ساروخانی  می شود  مشاهده  قبلی  نسل  مقابل  در  جدید 
جامعه  از  نسل  هر  درک  که  است  داده  نشان  خوبی  به  اســت  داده  ارائه  نســل ها  بین  روابط  و  و  نســل ها  از  که 
مرارت هایی  و  ؛  آورده  بدســت  ؛تجاربــی  یافته  رشــد  آن،   در  کــه  اســت  شــرایطی  بر  مبتنی  زندگــی،  و  اشــیاء 
صلح  و  رفاه  جز  که  نسلی  با  یافته  رشد  محرومیت  و  جنگ  شرایط  در  که  نسلی  رفتار  است.  گردیده  متحمل 
تکرار  و  هگلی  شدن  بر  نه  نسلی  همشکلی  و  همنوایی   )136  :1368 )روشه،  است.  متفاوت  ندیده  خود  به 
مستقل  و  ناآگاهانه  اســتمرار  و  بازتولید  حال  در  نســل ها  تأکیددارد  نظر  براین  که  اســت  متکی  تاریخی  جبری 
جبری  کارکرد  نســل  هر  و  دارد  متفاوتی  بازنمود  عینــی  روح  و   نیســت  همان  این  صیرورت  هســتند،  خــود  از 
تحقیق  این  در  می شود.  همبســته  نســلی  باتفاوت  فرزند  از  تلقی  در  کیفی  تحول  و  دارد  ســاختاری  تاریخی  و 
علیت های  و  علت هــا  نه  و  دالیل  و  انگیزش هــا  به  دلیل  همیــن  به  اســت،  دونســل  نگرش  تفاوت  بــر  تاکیــد 

می شود.   پرداخته  جبری 
بعنوان  وی  نقش های  از  جــدای  را  زن  نهادها  که  می کنــد  بیان  جنســیتی  برابری  مدل  در  دونالــد1  مــک 
در  که  پایین  باروری  نتیجه  امروزه  می گیرند.  نظر  در  فرد  یک  بعنوان  خانواده،  از  عضوی  یا  مادر  همســر،  یک 
اجتماعی،   نهادهای  با  آن  ارتباط  و  جنســی  برابری  وجود  می شود.  مشاهده  یافته  توســعه  جوامع  از  بســیاری 
تغییر  ایجاد  به  جنسی  نابرابری  و  زنان  موقعیت  در  تغییر  دونالد  مک  نظر  از  می باشد.  جدید  نسل  اقتصادی 

)2000 دونالد،  )مک  بگیرد.   صورت  کندی  به  است،  ممکن  که  دارد  نیاز  اجتماع  و  خانواده  شرایط  در 
با  و  جوامع  توسعه  و  پیشرفت  پی  در  و  فمینیستی  نظریات  و  جنسی  برابری  نظریه ی  مبنای  بر  بنابراین 
تغییر  جامعه  و  خانواده  ساختار  در  آنان  وضعیت  زنان،  بین  در  اشتغال  و  تحصیالت  شهرنشینی،  گسترش 
می یابد. زنان ترجیح می دهند به موقعیتی مساوی با مردان دست یابند، از آن جهت ازدواج و مادر شدن را به 
جهت از دست ندادن موقعیت اجتماعی خویش به تأخیر انداخته و فرصت را برای آنان از دست می دهند. 
)2000 دونالــد،  )مک  اســت   باروری  کاهش  و  زیســتی  هم  زندگی  مــدت  شــدن  طوالنی  پیامد  خــود  ایــن  کــه 
برای  فرد  یــک  که  اســت  تعهداتی6  و  خدمات5  کاالها4،  پول هــا3،  تمام  معنــای  در  ثــروت2  جریان هــای 
باروری  کاهش  و  انتقال  درک  برای   که  اســت  باور  این  بر  کالدول   .)1982 ),کالدول7،  می کند  فراهم  دیگری 
سنتی  جوامع  اول،  دستۀ  می کند.  تمیز  یکدیگر  از  را  جوامع  دســته  دو  او  شــود.  توجه  جوامع  ماهیت  به  باید 

1. McDonald
2. Wealth flows
3. Moneys
4. Goods
5. Services
6. Guarantees
7. Caldwell
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کمیت  به  هســتند  قائل  فرزندان  بــرای  باالیی  ارزشــهای  می برند.  بســر  طبیعی1  باروری  شــرایط  در  کــه  اســت 
مبتنی  دارند. دستۀ دوم، جامعۀ جدید  اقتصادی  منافع  فرزندان  این جامعه  در  و  اهمیت می دهند  فرزندان 
از  پایینی  ارزش  اســت،  شــده  کنترل  شــرایط  در  بــاروری  جوامع،  از  دســت  این  در  اســت.  مــدرن  اقتصــاد  بــر 
است.  اقتصادی  بار  دارای  فرزند  و  می شود  توجه  فرزندان  کیفیت  به  نیشود،  داده  فرزندان  به  اقتصادی  نظر 
بنظر  گذشــته  در  دارد.  همخوانی  جامعه  شــرایط  با  زیرا  می داند؛  عقالیی  را  باروری  رفتار  نــوع  دو  هــر  کالــدول 
شان  نسبی  اجتماعی   - اقتصادی  تحرک  یا  و  موجودشان  وضعیت  نگران  بزرگ  خانواده های2  که  نمیرسید 
انتقال  جریــان  شــدن  معکوس  شــرط  پیش  را  خانواده  شــدن  ای  هســته  کالدول   .)1982، )کالــدول  باشــند. 
تبیین  خانــواده  شــکل  تغییر  در  را  باروری  کاهش  حقیقــت  در  کالدول  ثــروت  جریان  تئــوری  می دانــد.  ثــروت 

شود)ماسون1977،3(.  تبیین  اقتصادی  و  فرهنگی  نیروهای  بوسیلۀ  است  ممکن  که  تغییری  می کند، 
فرزندان،  آموزشــی  هزینه های  افزایش  بالقوۀفرزندان،  کار  نیروی  کاهش  مکانیزم  پنج  کالدول  کلی،  بطور 
در  غرب  میانی  طبقۀ  ارزشــهای  ای،  توســعه  و  فرهنگی  تغییر  فرزندان،   برای  گذاری  ســرمایه  اهمیت  افزایش 

)لوکاس1994،5(.  می داند  باروری  میزان  کاهش  باعث  را  مرکز4  بچه  ای  هسته  زمینۀخانوادۀ 
قرار می گیرد.  و نهادی هر جامعه ای مورد توجه  ارزشی  در دیدگاه رژیم های جمعیتی نظامات هنجاری، 
درونی  عقالنیت  بین  شــناختی  تکمیل گرایی های  و  کالن  و  خرد  ســطوح  بین  ارتباط  ایجاد  امکان  همچنین 
با  تئوری ها  گونــه  این  دارد.  وجــود  نهادها  و  ســاختارها  نهادینه شــده  عقالنیــت  و  خانواده هــا  و  زوجیــن  شــده 
آنها  تجربه ی  و  یــاد  در  که  تاریخمند  حیاتــی  وقایع  از  مردم  چگونــه  که  موارد  ایــن  در  خاصــه  بومــی  محتوایــی 
که: واحدهایی  عناصر  شناخت  جهت  شیوه ای  مثابه  به  خاص  گروه های  روابط  از  همچنین  و  است  مانده 

بخشیده هویت  آنها  به   -
کرده اند  زندگی  آنها  با   -

که  است  تاریخی  وقایع  قواعد  موفقیت آمیز  مالحظه  طریق  از  می کنند.  استفاده  تصمیم گیری  در  آنها  از 
و  اینجا  حضور  می شــود.  شــناخته  نهادها  ســایر  و  سیاســی  گروه های  و  احزاب  پیوندها،  و  روابط  خانواده ها، 
آنها در مورد جنسیت،   و وجهه نظرهای  آنها  باروری  و  رفتار جنسی  و  افراد  تعیین کننده ی  و جوامع  افراد  اکنون 
ســن  نظیر  فرهنگی  بنیادین  الگوهای  در  تغییر  مردم  که  هنگامی  اســت.  فعالیت  و  کار  خانواده ها،  ازدواج، 
باز  حال  در  می کنند،  مشــاهده  فرزند  از  تلقی  و  نســل  تجدید  شــدن،  بچه دار  زمان  آن،  مدت  طول  و  ازدواج 
پور، 1382: 39-40(.      )ابراهیم  روندهای حیاتی هستند  و  با مقتضیات جدید  تعریف خود جهت سازگاری 

1. Natural fertility 
2. Large families
3. Mason
4. Nuclear child central family
5. Lucas
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قرار می گیرد  بررسی  از ساختاراجتماعی مورد  پویا  به مثابه مؤلفه ای  رژیم جمعیتی، جمعیت  در دیدگاه 
فرزندان  بین تعداد  رابطه ی  ویژه  و گروهی  نهادهای اجتماعی  و  فرایندهای جمعیتی  بین  رابطه ی  تبیین  و در 
زمــان  و  ازدواج  ســن  نظیــر  اساســی  مفاهیــم  هســته ای  خانــواده  در  زندگــی  الزم  اســتانداردهای  بــا  متناســب 
جمعیتی  رژیم های  شــناخت  در  محوری  موضوع  می کند.  اخذ  جمعیت شناســی  متغیرهای  از  را  بچه آوری، 
موقعیت  و  پایگاه  و  نقش  از  مردم  و  افراد  تفســیر  و  تعریف  عینی  هویتی  جامعه،  یک  از  گروهی  یــا  جامعــه  هــر 
 )43 : پور، 1382  )ابراهیم  است  قدرت  نظام  و  فرهنگی  ساختارهای  و  خویشاوندی  روابط  شبکه ی  در  خود 
این  در  می پردازد  انتقال  تئــوری  مفاهیم  از  فراتر  و  محلی  و  نهادی  مالحظات  به  نیز  نویــن  نهادگرایــی  رویکــرد 
ملیتی  بین  مطالعات  از  پرهیــز  ضمن  جامعه،  هر  نهــادی  دربافت  موجود  تفاوتهای  کــردن  لحاظ  بــا  رویکــرد 
الگوهای  بر  اعتقــاد  پردازی،  تئــوری  راســتای  در  موردی  مطالعات  اســاس  بر  کلی  تعمیم هــای  از  اجتنــاب  و 
تمرکز  بر  خاص  تاکید  لحاظ  همین  به  و  اســت  باروری  انتقال  صرف  الگوهای  یک  نه  و  باروری،  از  متفاوتی 

.)12-15 ندوشن،1382:  )عسکری  دارد  وجود  جمعیتی  انتقال  از  معین  و  مشخص  مورد  یک  بر 

ادبیاتتجربیتحقیق مرور
شهر  دانشگاهی  پیش  مراکز  دختر  آموزان  دانش  از  نفر   300 معادل  نمونه  باحجم  را  تحقیقی   )1380( عطایی 
پیش  مراکز  دختر  آمــوزان  دانش  نگرش  ســنجش  بر  عالوه  تحقیق،  این  داد؛  انجــام  پیمایش  روش  بــه  تهــران 
جمله  از  اســت  کرده  دنبال   را  دیگــری  اهــداف  خانواده  تشــکیل  به  نســبت  تهران  شــهر  دولتــی  دانشــگاهی 
بر  ومذهبی  فرهنگی  زمینه های  چگونه  اینکه  بررسی  و  دارد  اثر  دختران  این  نگرش  بر  که  عواملی  شناسایی 
از  یکی  می گذارد.  تاثیر  تحصیل  و  اشــتغال  ازدواج،  باروری،   زمینه  در  نوجوانان  تمایالت  و  آرزوها  گرایش ها، 
 26 ســن  در  را  خود  فرزند  اولین  که  داشــتند  تمایل  پاســخگویان  اکثر  که  اســت  این  تحقیق،  این  مهم  نتایج 
گذاری  فاصله  فرزنــد  اولین  تولد  و  ازدواج  بیــن  فاصله  ســال  که 3  بودنــد  معتقــد  نیــز  و   آورده  بدنیــا  ســالگی 

است.  مناسبی 
دانشجویان  همین  پدران  و  کرمانشاه  اسالمی  آزاد  دانشــگاه  دانشــجویان   )1386( محمودی  پژوهش  در 
دو  نگرش  مقایســه  و  بررســی  پژوهش  این  اصلــی  هدف  اند.  گرفتــه  قرار  پرســش  مورد  پیمایشــی  صــورت  بــه 
بدنبال  پژوهش  این  به عبارتی  است،  فرزندآوری(  و  )ازدواج  خانواده  تشکیل  به  نسبت  پســران  و  پدران  نســل 
و  زمینه  این  در  آنهــا  تشــابهات  و  تفاوت ها  فرزنــدآوری،  ازدواج،  به  نســبت  پســران  و  پدران  نگــرش  شــناخت 
مبین  تحقیق  این  نتایج  بود.  دینداری شان  میزان  و  اجتماعی  و  اقتصادی  پایگاه  چون  عواملی  با  آن  ارتباط 
را  نســلی  شــکاف  از  نشــانه هایی  مختلف،  ســطوح  در  پژوهش  این  در  مطالعه  مورد  افراد  که  اســت  امر  این 
بین  سنی  فاصلۀ  ازدواج،  مناســب  سن  خصوص  در  تفاوتها  این  می ســازند.  آشــکار  خانواده  تشــکیل  امر  در 
بعنوان  پســران  و  گذشــته  نســل  بعنوان  پدران  بین  فرزند  اولین  تولد  و  ازدواج  میان  ســال های  فاصله  زوجین، 
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میان  ســال های  فاصله  به  مربــوط  تحقیق  این  مهــم  نتایج  از  یکــی  گردید.  مشــاهده  حاضــر،  نســل  نماینــدۀ 
وجود  پسران  و  پدران  نسل  دو  بین  معنی داری  تفاوت   زمینه  این  در  که  می باشد،  فرزند  اولین  تولد  و  ازدواج 
داشتن  به  تمایلی  پسران  حالیکه  در  دارند،  ازدواج  اولیۀ  سال های  در  فرزند  داشتن  به  تمایل  پدران  که  دارد. 
پدران  ایده آل  فرزنــدان  تعداد  همچنین  ندارند.  اول   ســال  دو  مخصوصا  و  ازدواج  اولیــۀ  ســال های  در  فرزنــد 

است.  بوده  پسران  ایده آل  فرزندان  تعداد  از  بیشتر  بسیار 
مربوط  زنان  شــامل  زنان  از  نسل  دو  وی  اســت؛  پرداخته  نســلی  مقایســه  به  پژوهشــی  در   )1388( نوری 
روش  به  را  ســاله   29-24 یعنی  صلــح،  دورۀ  به  مربــوط  زنان  و    ســاله   45-49 زنــان  یعنــی  جنــگ،  دورۀ  بــه 
در  ســنی  گروه  دو  بین  که  اســت  آن  از  حاکی  تحقیــق  این  نتایج  اســت.  داده  قــرار  مطالعــه  مــورد   پیمایشــی 
مثبت تری  نگرش  ســاله،   45-49 ســنی  گروه  زنان  به طوری که  دارد؛  وجود  معناداری  تفاوت  فرزندآوری  زمینۀ 
با  و  شــاغل  زنــان  حتی  اســت،  شــده  موجــب  امــر  همیــن  و  دارنــد  فرزنــد  تعــداد  بــودن  زیــاد  و  فرزنــدآوری  بــه 
فرزند  اولین  ازدواج  از  پس  کوتاهی  زمان  مدت  در  و  باشــند  داشــته  بیشــتری  فرزندان  تعداد  باال،  تحصیالت 
چه  و  شــاغل  غیر  چه  و  بوده   شــاغل  زنانی  چه  ســاله،    24-29 ســنی  گروه  در  زنان  اما  آورنــد.  بدنیــا  را  خــود 
ازدواج   اول  ســال های   در  کمتری  تمایل  پاییــن،  تحصیالت  چه  و  اند  داشــته  باالیی  تحصیالت  کــه  زنانــی 
دو  از  هریــک  داشــت،  وجود  عمیقی  تفــاوت  فرزنــدآوری  لحاظ  بــه  نســل  دو  بین  انــد.  داشــته  فرزنــدآوری  بــه 
به  آنها  نگرش  نیز  راســتا  همین  در  و  دارند،  خود  زندگی  دورۀ  به  مربوط  خاص  شــرایط  از  متفاوتی  درک  نســل 

است.  بوده  متفاوت  باروری  هنجارهای 
نفر   200 روی  بر  ایفا  خود  پرسشــنامه  از  اســتفاده  با  و  پیمایشــی  شــیوۀ  به  پژوهشــی  در   )1389( کاظمی 
عمیقی  شــکاف  که  رســیده  نتیجه  این  به  و  اســت.  داده  انجام  آنها    مادران  نفر   200 و  تبریز  دانشــگاه  دختر 
کامال  نگرش  مــادران  از  درصد   88/1 کــه  معنا  بدین  اســت؛  شــده  ایجاد  مادرانشــان  و  دختران  نگــرش  بیــن 

اند.  داشته  فرزندآوری  به  مدرن  نگرش  دختران  از  درصد   75 اما  اند  داشته  آوری  فرزند  به  سنتی 
در  نســل  دو  تفاوت  در   باید  را  دخترانشــان  و  مادران  نســل  دو  میان  در  باروری،  ســطح  در  تغییر  بنابراین 

نمود.  جستجو  ایده آل های شان  و  انتظارات 

چارچوبنظری
ویژه  به  بــاروری  متأخر  نظریات  یافته هــای  و   روشــی  شــناختی،   مبانی  بر  حاضر  پژوهش  نظری  انــداز  چشــم 
تئوریهای  معنایی،  کردارشناسی  هنجاری،   هویت  به  آگاهانه  عقالنیت  از  گذار  جمعیتی،   جدید  های  رژیم 
نگرش  تفاوت  تبیین  برای  و  است  استوار   )2014 )گرمان1  شتابان  شدن  جهانی  دیدگاه های  و  نسلی   تفاوت 
امکان  این  نیز  دیگر  طرف  از  نمود.  استفاده  بومی  رویکردی  با  مذکور   تئوریهای  از  می توان  دختران  و  مادران 

1. Garmmann
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ایران جمعیت شناسی  انجمن  نامۀ 
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به  امر  این  باشــد.   داشــته  را  شــرایطی  هر  در  مســئله  تبیین  توانایی  خاص  تئوری  یــک  کــه  دارد  وجــود  کمتــر 
مفید  تحقیق  موضوع  تبیین  برای  می تواند  گمان  به  که  تلفیقی،  نظری  ازچهارچوب  که  می دهد  سوق  سویی 

گردید.  اتخاذ  گزینه ایی  نظری  چارچوب  پژوهش  این  در  گرددولی  استفاده   باشد، 
حاضر،  فصل  در  مذکور  نظریه های  از  یک  هر  زنان،  در  فرزندآوری  به  نگرش  و  باروری  تحوالت  تبیین  در 
که  دومونت  آرسن  مذکور،   نظریات  میان  از  اما  پرداخته اند،   باروری  تحوالت  تبیین  به  خاصی  نظر  نقطه  از 
است  کرده  مطرح  را  اجتماعی"  مویینه گی  "اصل  دانسته،  باروری  بر  موثر  عوامل  از  را  اجتماعی  ارتقاء  به  میل 
فردی  ســرمایه ی  کســب  و  فردیت  افزایش  اجتماعی،  ارتقای  به  فرد  تمایل  اجتماعی،  مویینه گــی  از  منظــور  و 
تعدادشان محدود می گردد  و خانوادگی می شوند،  فردی  آن جایی که بچه ها موجب پسرفت  از  لذا  و  است. 

  .)110  :1385 )ویکس، 
به  میل  بیــن  رابطه  از  حاکــی  اســت،  کرده  بیان  اجتماعــی  ارتقــاء  نظریــه  در  مونــت  دو  آرســن  کــه  آنچــه 
به پیشرفت  تمایل  فرد  زمانیکه  که  استنباط می شود  نظریه وی چنین  از  که  باروری می باشد، چرا  و  پیشرفت 
کند  محدود  را  خود  فرزندان  تعداد  می کند،  ســعی  لذا  و  دانسته  خود  پیشــرفت  مانع  را  فرزند  باشــد،  داشــته 
پیشــرفت  به  تمایلی  فرد  هنگامی که  اســت  آن  ســکه  این  دیگر  روی  و  اندازد،  تاخیر  به  را  خود  فرزندآوری  یا  و 
یا  و  کند  محدود  را  خود  فرزندان  تعداد  که  نمیبیند  نیازی  باشــد،  داشــته  کمی  تمایل  یا  و  باشــند،  نداشــته 
پیشرفت  به  میل  و  باروری  بین  دومونت  آرسن  که  ارتباطی  به  توجه  با  لذا  و  اندازد  تاخیر  به  را  خود  فرزندآوری 

 ..)83  :1373 نژاد،  )رحیمی  است  شده  ساخته  را  فرضیه ها  از  یکی  است،  قائل 
بین  وی  است،  پرداخته  اروپایی  کشور  چهارده  در  باروری  کاهش  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  در  سایمن  جان 
الزامات  و  هنجارهــا  پذیرش  حســب  را  افراد  و  کرده  برقــرار  ارتباط  جامعــه  در  موجــود  اخالقــی  الــزام  و  بــاروری 
الزامات  افرادی کــه  کــه  ترتیب  بدیــن  اســت،  نموده  دســته بندی  گروه هایــی  در  بــاروری،   بــا  مرتبــط  اخالقــی 
خوانده  مطلق گــرا  می کنند  نفــی  را  بــاروری  کنترل  در  تــالش  گونه  هر  و  پذیرفتــه  را  بــاروری  بــا  مرتبــط  اخالقــی 
بر  نسل   تجدید  رفتار  در  که  آنها  نهاد.  نام  نســبی گرا  می کنند  رد  را  قواعد  این  کســانی که  مقابل  ودر  می شــوند 
حســب  بر  که  آنها  و  می شــوند  خوانده  جمع گرا  می کنند،  رفتار  جامعه  الزامات  و  ارزشــها  و  انتظارات  حســب 
می شــوند،.  خوانده  فردگرا  کنند   رفتار  جامعه  اخالقی  الزامات  و  هنجارها  پذیرش  عدم  و  فــردی  ترجیحــات 
مقابل  و  نامید  بنیادگرا  را  می کنند  نفی  را  مقدســات  به  حرمتی  بی  هرگونه  خود  باروری  رفتار  در  کســانی که، 
به  می توان  مســیر  این  در  و  داد  تغییــر  شــخصی  منافع  جهت  در  می توان  را  بــاروری  رفتار  معتقدنــد  کــه   آنهــا 
رفتارهای  اجتماعــی،  الزامات  غیــاب  در  کــه  کســانی که  نهاد.  نام  مصلحت گرا  کــرد،  بی حرمتــی  مقدســات 
می دهند  اهمیت  باروری  با  مرتبط  فردی  تقیدات  به  گروه  این  و  می دهند  تغییر  شرایط  با  متناسب  را  باروری 
شرایط  تغییر  با  همراه  ولی  هستند  پایبند  الزامات  به  افرادیکه  دارند.  نام  نظرگرا  تجدید  اخالقی،  الزامات  تا 

 .)1382 پور،  )ابراهیم  دارند  نام  گرا  قاعده  می کنند،  حرکت  مرجع  گروه های  و  رهبران  عقاید  با  متناسب 
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با  مرتبط  اخالقی  الزامات  و  افراد  باروری  رفتار  بین  خود،  بررسی  در  سایمون  شد  داده  شرح  که  همانطور 
گروه های  در  باوری  با  مرتبط  اخالقی  الزامات  پذیرش  به  توجه  با  را  افراد  و  کرد  برقرار  رابطه  جامعه  در  باروری 
باروری  با  مرتبط  اخالقی  الزامات  اینکه  حســب  بر  افراد  که:  ترتیب  بدین  اســت،  کرده  بندی  دســته  گوناگون 
بر  لذا  و  می دهند  شکل  را  خود  باروری  رفتار  و...    می دهند  تغییر  یا  و  نمی پذیرند  یا  می پذیرند  را  جامعه  در 
نسل  تجدید  رفتار  و  برآمده  باروری  با  مرتبط  اخالقی  الزامات  تغییر  صدد  در  پذیرش  عدم  یا  پذیرش  اساس 
باروری  به  مربوط  اخالقی  الزامات  که  بودند  کسانی  گراها  مصلحت  مثال  به عنوان  گرفت.  خواهد  شکل  آنها 
الزمات  پذیرش  عدم  اســاس  بر  و  کرد  بی حرمتی  مقدســات  به  می توان  مســیر  این  در  معتقدند  و  نپذیرفته  را 
رابطه  از  حاکی  سایمون  جان  نظریه  بنابراین  می دهند.  شکل  را  خود  باروری  رفتار  باروری،  به  مربوط  اخالقی 
به  نگرش  بین  ســایمون  نظر  طبق  پژوهش  این  در  لــذا  و  می باشــد  افراد  باروری  رفتار  و  اخالقــی  الزامــات  بیــن 

است..   شده  برقرار  ارتباط  فرضیه هایمان  از  یکی  در  اخالقی  الزامات  و  باروری 
هستند  عواملی  فرزندان  هزینه  و  منفعت  که  می کند  استدالل  اقتصادی  نظریه  چارچوب  در  لیبنشتاین 
ارزیابی  به  و  می کنند  ســنگین  ســبک  افراد  می گذارند.  تاثیر  فرزندان  شــمار  مورد  در  افراد  گیری  تصمیم  بر  که 
هزینه ها  و مخارج فرزندان می پردازند. چنانچه منافع داشتن فرزند بیشتر از هزینه ها یا مخارج فرزندان باشد،  
مصرفی  کاالی  بعنــوان  فرزندان  بکــر  فرصت  هزینه  نظریــه  در   .)1997، بود)رابینســون1  خواهــد  مثبــت  نگــرش 
کاالهای  بــرای  تقاضا  همانند  آنهــا  برای  تقاضا  و  دارنــد  منفعت  زمــان  طی  که  می شــود  گرفتــه  نظــر  در  بــادوام 
تربیت  و  رشد  هزینه های  بمانند،  زنده  می توانند  که  فرزندانی  شمار  ؛  چون  عواملی  تاثیر  تحت  بادوام  مصرفی 
نیز  ایســترلین  نظریه  در  گرفت،  خواهد  قــرار  خانواده  درامــد  ســطح  و  رفته،  دســت  از  فرصت  هزینه هــای  انهــا، 
دارد.  قرار  و عالیق خانوار  و سلیقه ها  منافع  میزان درآمد، هزینه ها،  نظیر  تأثیر عواملی  فرزند تحت  برای  تقاضا 
کنند  تلقی  ســرمایه  و  منافع  را  فرزند  افراد  اینکه  ایتســرلین،  و  بکر  و  لیبنشــتاین  نظریه  مطابق  نتیجه  در 
را  فرزند  افــراد  هنگامی که  که  ترتیــب  بدین  می گیرد،  شــکل  آنها  نگرش  کننــد،  تلقی  هزینه  را  فرزنــد  آنکــه  یــا 
به  نسبت  آنها  نگرش  بدانند  کهولت   دوران  عصای  یا  و  کار  نیروی  بعنوان  را  فرزند  یعنی  کنند  تلقی  سرمایه 
چون  هزینه هایی  دارای  را  فرزندان  و  کنند  تلقی  هزینه  را  فرزند  افراد  هنگامی که  اما  و  بود  خواهد  مثبت  فرزند 
مذکور،  نظریه های  در  نتیجه  در  داشت.  خواهند  فرزند  از  منفی  تلقی  بگیرند،  نظر  در  تربیت  و  تعلیم  خوراک، 
نظریه های  در  لــذا  و  دارد.  تاثیر  باروری  بــه  نگرش  بر  ســرمایه  یا  می شــود  تلقی  هزینه  افراد  توســط  فرزند  اینکــه 
وجود  رابطه  فرزند  بــه  نســبت  آنها  نگرش  و  ســرمایه،  بعنوان  یا  هزینه  بعنوان  فرزند،  از  افراد  تلقی  بیــن  مذکــور 

1994؛ویکس2002،3(. کانیکار2،  و  بند  دارد( 

1. Robinson
2. Behende & Kanitkar
3. weeks
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ایران جمعیت شناسی  انجمن  نامۀ 
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بنیادین  الگوهای  در  افراد  هنگامی که  است  این  بر  اعتقاد  جمعیتی  رژیم های  نظریه  در  دیگر  سویی  از 
هنگامی که  مثال  می دهند،  تغییر  جدید  مقتضیات  رامطابق  خویش  رفتار  کنند  مشاهده  را  تغییراتی  جامعه 
می کند،  تغییر  نیز  آنها  باروری  رفتار  می کند  تغییر  افراد  در  فرزند  از  تلقی  و  شــدن  دار  بچه  زمان  ازدواج،  ســن 
تلقی  بین  نظریه  ایــن  در  اســت،  فرزند  از  تلقی  گرفت  قــرار  توجه  مورد  نظریــه  ایــن  در  کــه  مولفه هایــی  از  یکــی 
را  فرزند  آنکه  یا  کننــد  تلقی  هزینه  را  فرزند  افراد  کــه  ترتیب  بدین  اســت.  کرده  برقرار  رابطــه  بــاروری  و  فرزنــد  از 
ما  است  شده  گفته  فوق  نظریه های  در  آنچه  به  توجه  با  لذا  و  می گذارد.  تاثیر  افراد  رفتار  بر  کنند  تلقی  سرمایه 

ایم.  ساخته  فرزند  به  نگرش  و  فرزند  از  تلقی  بین  رابطه  بر  را  فرضیه های مان  از  یکی  نیز 
ســطح  افزایش   جمله  از  مردان  با  مســاوی  موقعیتی  به  می دهند  ترجیح  زنان  جنســی،  برابری  نظریه  در 
موقعیت  ندادن  دست  از  جهت  به  را  شدن  مادر  و  ازدواج  جهت  آن  از  یابند،  دست  اشتغال  و  تحصیالت 

می دهد دست  از  آنان  برای  را  فرصت  و  انداخته  تاخیر  به  خویش  اجتماعی 
ارزش  گذشــته  مانند  و  نمی اندیشــند  شــدن  مادر  به  فقط  زنان  جنســی،  برابری  نظریه  مطابق  نتیجه  در 
تحصیالت  ســطح  وافزایش  شــغلی  ارتقاء  بــا  دارنــد  ســعی  و  نکــرده  تلقــی  فرزنــدان  تعــداد  فزونــی  در  را  خــود 
به  را  خویش  فرزندآوری  جامعه  در  خویش  بیشتر  حضور  برای  آنها  و  باشند  داشته  حضور  جامعه  در  خویش، 
برابری  به  اعتقاد  و  بــاروری  بین  هم  نظریه  این  در  یابند،  دســت  مردان  با  برابر  موقعیت  به  تــا  انداختــه  تاخیــر 
و  باروری  رفتار  بین  نظریه  این  که  ارتباطی  اساس  بر  فرضیه ها  از  یکی  لذا  و  اســت.  شــده  برقرار  رابطه  جنســی 
آمریکا   در  دارد  اساسی  اهمیت  اخالقی  الزامات  است.  شده  ساخته  اســت،  قائل  جنســی  برابری  به  اعتقاد 
سالگی   30 تا   20 سن های  بین  اند  آورده  دنیا  به  غیرنکاحی  فرزند  یك  حداقل  که  زنان  از  نسبتی  از  برآوردها 
برای  و  است  بوده  متداول  هیسپانیك  و  پوست  سفید  زنان  کوهورت  سرتاسر  در  الگو  این  است،  شده  دوبرابر 
سن  تا  که  است  شده  برآورد  اســت.  بوده  کوهورت  سرتاســر  در  دوســومی  تقریبا  افزایش  با  پوســت  ســیاه  زنان 
چهار  از  زن  یــك  تقریبا  و  اســت،   داشــته  غیرنکاحی  تولد  یك  حداقــل  زن  یــك  زن  چهــار  هــر  از  ســالگی   30
از  بیشــتر  یا  یکی  هیســپانیك  زن  ســه  هر  از  زن  یك  و  پوســت  ســیاه  زن  پنج  هر  از  زن  ســه  سفیدپوســت،  زن 
دوره 40ساله  این  طی  هیسپانیك  و  پوست  سیاه  زنان  برای  اســت.  داشــته  رســمی  ازدواج  از  بیرون  تولد  یك 
تولد  یك  از  بیشــتر  یا  یك  که  زنان  از  نســبتی  تــا 1965-1969  در 1925-1929  شــده  متولــد  زنــان  کوهــورت  از 
زنان سفید پوست در همین  برای  دوبرابری داشته است.  تقریبا   افزایش  تا 30سالگی  اند  غیرنکاحی داشته 
است.  داشته  برابری  سه  تقریبا  افزایش  است  داشته  غیرنکاحی  تولد  یك  از  بیشتر  یا  یك  که  نسبتی  کهورت 
اســت  وضعیتی  چنین  تجربه  حال  در  نیز  ایران  اســت.   شــده  دوبرابر   2015 تا   2005 های  ســال  در  روند  این 
اروپا  اتحادیه  عضو  های  کشور  2011در  سال  در  براون3  و  استن2  لینگ  محاسبات  اساس  بر   .)2010، )رایتس1 

1. Writes
2. Livingston
3. Brown
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نگرشها( و )نظرها فرزندآوری در نسلی ترجیحات و تفاوتها
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مرکز  گزارش  اند.بر اساس  متولد شده  نکاحی  باروری  قواعد  از  موالید خارج  آمریکا 41 درصد  در  و  39 درصد 
در  بودند  شده  فرزند  صاحب  گذشته  سال  یک  طول  در  که  15تا19ساله  زنان  از  86درصد  آمریکا  سرشماری 

ریدر2(. و  اند)شاتوک1  شده  بندی  طبقه  نکرده   ازدواج  زنان   مقوله 
دهه های  در  نســلی  های  گسســت  به   1970 دهه  در  رفا  های  دولت  ظهور  پی  در  نســلی  تغییرات  البته 
فرزندان  شــدن  چندبرابر  و  اســپانیا  در  توافقی  های  واحد  برابری  ســه  افزایش  گشــت؛  همبســته   1990 و   1980
پذیرش  و  هنجاری  فشــارهای  کاهش  با  پیشــرفته  کشــورهای  از  بســیاری  در  ازدواج  از  خارج  روابط  از  حاصل 
خالق  و  بخش  هویت  کارکرد  و  مثبت  نقش  تأیید  وجود  این  با  شد.  همراه  نخسیتن  خانواده  و  عمومی  حوزه 
مثابه  به  خانواده  اســتمرار  در  جامعه شناســان  کنونی  توصیه های  و  اخیر   ســال  چند  پژوهش های  در  خانواده 
پی  در  پیشــرفت  محرک  مثابه  بــه  خانواده  از  تلقــی  حتی  و  فرزنــدان  کیفــی  رشــد  و  اجتماعــی  ســرمایه  بســتر 
و  یافتند  گســترش  فرزندان  نســبی  رهاشــدگی  از  نگرانی ها  و  معنایی  های  بحران  هویتی،  چالش هــای  ظهــور 
می گردد  تأکید  نظری  چارچوب  تدقیق  و  موضوع  تحدید  در  دارند.  اساسی  اهمیت  نیز  بومی  رویکردهای  در 
گنجایش  تحقیقی  هر  آنکه  ضمن  بوده،  خرد  سطح  در  پژوهشی  دختران  و  مادران  نگرش  تفاوت  تببین  که  

می شوند:  آزمون  زیر  فرضیات  پژوهش  این  در  دارد.   معدودی  فرضیات  آزمون  
است. موثر  نسلی  باروری  نظری  وجهه  تفاوت  بر  پیشرفت  به  میل  سطح 

دارد. رابطه  دختران  و  مادران  باروری  نظری  وجهه  در  تفاوت  با  فرزند  از  تلقی 
دارد. رابطه  دختران  و  مادران  باروری  نظری  وجهه  در  تفاوت  با  اخالقی  الزامات  پذیرش  سطح 

دارد. رابطه  دختران  و  مادران  باروری  نظری  وجهه  در  تفاوت  با  جنسی   ترجیحات  میزان 

مبانیروشیپژوهش

روشتحقیق

صورت  به  پرسشنامه  هر  می باشد.  زوجی  پرسشــنامه  داده ها  گردآوری  رویه  و  اســت  پیمایشــی  پژوهش  روش 
الف  بخش  که  بوده  بخش  دو  شــامل  تحقیق  پرسشــنامه   می گردد.  تکمیل  مادران  و  دختران  توســط  مزدوج 
داده  تهیه  مادران  توسط  پاسخگویی  برای  نیز  ب  قسمت  و  است  شــده  تدوین  دختران  پاســخگویی  جهت 

است. شده  مطرح  مشابه  سوال   27 قسمت  دو  هر  در  است  شده 
می باشد،  آنها  مادران  و  ساری  شهرستان  دانشگاهی  پیش  دوره  دختران  پژوهش  این  در  تحلیل  واحد 

است. فرد  تحلیل  واحد  بنابراین 

1. Shattuck
2. Kreider



66 

ایران جمعیت شناسی  انجمن  نامۀ 
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نمونهتحقیق و آماری جمعیت

رشته  کوهپایه های  در  واقع  مازندران،  استان  مرکز  و  کشورمان  شمالی  های  شــهر  از  یکی  بعنوان  ســاری   شــهر 
بین  از  با  ولی  بــود  )مازندرانی(  تبری  صفویان   دوره  تــا  ســاری  مردم  عمده  زبان  اســت.  شــده  واقع  البرز   کــوه 
زبان  آن  نزدیــک  خویشــاوند  و  افتاد  رســمیت  از  زبان  ایــن  بود  تبری  زبــان  حامی  کــه  باوندیــان  سلســله  رفتــن 
،اکثر  می شــد  نگاشــته  پهلوی  خط  با  مازندرانی  زبان  باوندیان  ســقوط  از  قبل  تا  شــد.  آن  جایگزین  فارســی 
سال  در  مازندران  اســتان  جمعیت  کل  می باشند.  دوازده امامی  شــیعه  مذهب  پیرو  و  مســلمان  ســاری  مردم 
ایران1سرشماری  آمار  است)مرکز  شده  گزارش  نفر   478370 ساری  شهرســتان  و  نفر  معادل3073943   1390
شهرستان  دانشگاهی  پیش  دوره  دختران  پژوهش  این  در  آماری  جمعیت   .)  1390 مسکن  و  نفوس  عمومی 

میباشد. آنها  مادران  و  ساری 
بوده است در سال  نفر  مازندران37892  استان  آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی در  تعداد کل دانش 
تعداد  نتیجه  نفر اعالن شده اند. در  آموزان دختر در شهر ساری 6578  تعداد کل دانش  تحصیلی 1390-91 
به  شــاغل  دختر   آموز  دانش  بیــن  از  حاضر  تحقیق  در  میباشــد.  نفر   6578 پژوهــش  ایــن  در  آمــاری  جامعــه 
همراه  به  دختران  از  نفر   360 تعداد  کوکران  فرمول  براساس   ،1390-91 سال  در  ساری  شهرستان  در  تحصیل 

گرفتند. قرار  مطالعه  مورد  و  انتخاب  تحقیق  نمونه  بعنوان  مادران شان 
ناحیه  سه  از  که  ترتیب  این  به  شد.،  اســتفاده  خوشــه ای  احتمالی  نمونه گیری  شــیوه  از  پژوهش  این  در 
)پیش  مدرســه  ســه  نیز  یک  ناحیه  درون  از  ســپس  و  شــده  انتخاب  تصادفی  بطــور  یک  ناحیــه  ســاری  شــهر 
دخترانه  دانشــگاهی  پیــش  و  مرتضــوی  دخترانــه  دانشــگاهی  پیــش  و  خوینــی،  شــهید  دخترانــه  دانشــگاهی 
بعنوان  دختران   از  تعدادی  فوق،  مدارس  از  سپس  و  شده  انتخاب  تصادفی  بطور  )س((  معصومه  حضرت 

گرفتند. قرار  پرسش  مورد  نیز  آنها  مادران  دختران  همین  طریق  از  و  شدند  انتخاب  نمونه، 

تعریفمفاهیم

تجربه ی  طریق  از  که  تمایل،  از  حاکی  عصبی  یا  ذهنی  »حالتی  از  عبارت  را  تلقی  طرز  آلپورت  فرزند:  از  تلقی 
می شــوند  مرتبط  بدان  که  اوضاعی  و  شــرایط  و  اشــیا  تمامی  برابر  در  فرد یی  واکنش های  بر  و  می یابد  ســازمان 
آمادگی  کلی  بطور  یا  درونی  آمادگی  آن را  می نارد،  حالی که  در  می گذارد.  جای  بر  پویا  و  هدایت بخش  تأثیری 
را،  فرزند  از  تلقــی  بنابراین،  ،1370؛ 47(.  )ســاروخانی  می کنــد  تعریف  خــاص  نحوی  به  عمــل  انجــام  بــرای 
در  فرزند  بــرای  که  هزینه هایی  و  منافــع  به  توجه  بــا  فرزند  داشــتن  برای  فرد  درونــی  آمادگــی  و  تمایــل  می تــوان 
از  منفی  یا  مثبت  تلقی  قالب  در  فوق  متغیر  نمودن  عملیاتی  جهت  کرد.  تعریف  می گیرد،  نظر  در  خود  ذهن 

1. www.amar.org.ir
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است.  شده  استفاده  لیکرت  طیف  قالب  در  گویه2   5 از  فرزند1، 
از  مهمی  درجه  بــه  رســیدن  برای  فرد  هر  درونی  تمایل  معنای،  به  پیشــرفت  به  میل  پیشــرفت:  بــه  میــل 

است3.   شده  استفاده  گویه   6 از  آن  نمودن  عملیاتی  جهت  می باشد.  جامعه  در  شایستگی 
فراهم  را  کنشــی  هر  تفســیر  در  بدی  و  خوبی  تثبیت شــده  ابعاد  بیــن  توازن  اخالقــی  الــزام  اخالقــی:  الــزام 

شد.  استفاده  بسته  سوال  سه  و  باز  سوال  یک  از  متغیر  این  کردن  عملیاتی  برای  می کند. 
تا  یکدیگر  بــا  ویژگی هایشــان  و  اســتعدادها  نظر  از  اســت  ممکن  انســانی  افراد  چند  هــر  جنســی:  برابــری 
هم  از  را  جنس  دو  که  ندارد  وجود  مهم  طبیعی  تفاوت  الگوی  هیچ گونه  اما  باشــند،  داشــته  تفاوت  اندازه ای 
می شــوند  مشــخص  نفس،  تحقق  برای  آزادی  به  عمیق  نیــاز  یک  با  انســان ها  همه ی  واقــع  در  کنــد.  متمایــز 
شده  استفاده  لیکرت  طیف  قالب  در  گویه  شش  از  متغییر  این  کردن  عملیاتی  برای   .)473  :1384 )ریتزر، 

است4. 
اعتبار محتوا استفاده گردید. هم چنین  از روش  ابزار تحقیق،  روایی  ارزیابی  به منظور  در تحقیق حاضر، 
اســتفاده  جنســی  برابری  به  اعتقاد  و  فرزند  از  تلقی  متغیر  پایایی  ســنجش  جهت  کرونباخ،  آلفای  ضریب  از 

دارند.   قرار  مطلوبی  سطح  در  مذکور  مقادیر  است.  بوده   0/841 و   0/764 برابر   ترتیب  به  آن  مقدار  که  شد 

تحلیلدادهها و تجزیه

یافتههایتوصیفی

درصد   15 سالگی،   18 سن  در  دختر،  پاســخگویان  از  درصد   80 آمده:  دســت  به  توصیفی  نتایج  به  توجه  با 
نفر،   360 تعداد  از  مادران،  سن  نظر  از  داشتند؛  قرار  سالگی   19 ســن  در  درصد   5 تنها  و  ســالگی   17 ســن  در 
 35-39 ســن  در  درصد   19/4 و  داشــته  قرار  ســالگی   40-44 ســن  در  درصد(   51/1 )معــادل  آنــان  از  نیمــی 
محل  نظر  از  داشتند.  باالتر  و  سال   50 درصد   6/7 فقط  و  ســالگی   45-49 ســن  در  درصد   22/8 ســالگی، 

سرمایه  فرزند  که  است  این  فرزند  از  مثبت  تلقی  از  منظور  و  شود  تلقی  هزینه  فرزند  که  است  این  فرزند  از  منفی  تلقی  از  منظور   .1
دارد. قرار  سرمایه  و  هزینه  بینابین  فرزند  از  تلقی  است  این  بینابین  تلقی  از  منظور  و  شود  تلقی 

اســت،  ســنگین  ک  پوشــا و  خوراک  چون  فرزندان  مالی  هزینه  اســت،  زنان  پیشــرفت  راه  ســر  بر  مانعی  فرزند  از:  عبارتند  گویه ها   .2
فرزنداوری  باشد،  فرزندی داشته  که  کامل می شود  باشد، یک زن هنگامی  کمک خوبی  کارهای خانه می تواند  انجام  در  فرزند 

است. پیری  زمان  در  دست  عصای  فرزند  می کند،  تخریب  را  زنان  اندام  زیبایی 
آیا دوست دارید  ادامه تحصیل دهید،  تا چه سطحی  ادامه تحصیل دهید، دوست دارید  آیا دوست دارید  از:  گویه ها عبارتند   .3
زندگی  کجا  دارید  دوســت  باشید،  داشته  درآمدی  چه  دارید  اتنظار  باشــید،  داشــته  شغلی  چه  دارید  دوســت  باشــید،  شــاغل 

کنید.
کنند،  به خوبی مردان می توانند مدیریت  زنان  کنند،  کمک  ...باید  و  کردن  کارهای خانه مانند جارو  انجام  باید در  4. مردان هم 
کند، مرد  و بچه ها مراقبت  از خانه  و زن  باشد  نانآور  بهتر است مرد  به اهمیت رسالت مادری است،  از خانه  بیرون  کار زن در 

بپردازد. همسرداری  بچه داری   به  بای  چیز  هر  از  قبل  زن  بگذارد،  احترام  مرد  تصمیم  به  زن  و  باشد  خانه  رییس  باید 
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ایران جمعیت شناسی  انجمن  نامۀ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متولد  مادرانشان، 45 درصد  و  روستا  متولد  و 21/1 درصد  متولد شهر  پاسخگو، 78/9 درصد  تولد دختران 
تحصیالت  دارای  درصــد   24/3 مــادران،  تحصیالت  مــورد  در  شــدند.  متولد  روســتا  در  درصــد   55 و  شــهر 
باالتر می باشند )کمترین مقدار(.  و  دیپلم )بیشترین مقدار( و 7/8 درصد دارای تحصیالت مقطع لیسانس 

هستند. شاغل   نیز  پاسخ گویان  درصد   18/9 و  خانه دار  درصد   81/1 مادران،  اشتغال  نظر  از 

ها تفاوت آزمون و ترکیبی تحلیل

به  آنالیز  از روش  استفاده  با  ابتدا  وابسته  با متغیر  بین عامل های مستقل  روابط  به منظور تحلیل 
ترکیبی  متغیرهای  مثابه  به  وابسته  متغیر  و  مستقل  عامل  چهار  رگرسیونی  مقادیر  اصلی  مولفه 

تعریف شدند1 

: فرزندآوری نظر مولفهوجهه

است.   شده  آورده  فرزندآوری  نظر  وجهه  مولفه  ها(   معرف   ( متغیرهای  عاملی  تحلیل  نتایج  اینجا  در 
شد استفاده  وریماکس  متعامد  چرخش   روش  و  اصلی  مؤلفه  به  تجزیه  روش  از 

عاملی  تحلیــل  جهت  نمونه ها  و  داده هــا  بــودن  مناســب  تشــخیص  جهت  مهــم  معیارهــای  جملــه  از 
از:  عبارتند 

نمایانگر  کــه  می باشــد  معادل 805/.  آن  مقــدار  اینجا،  در  کــه   :”K. M. O“ یــا  نمونــه  بــودن  مناســب  معیــار 
است.   عاملی  تحلیل  جهت  مطلوب  سطح  در  نمونه ها  بودن  مناسب 

می باشــد   369/535 معادل  آزمون  این  اســکوار  کای  تابع  تقریبی  مقدار  اینجا،  در  که  بارتلت:  کرویت  آزمون 
واحد  ماتریس  برابــری  فــرض  اســاس  برایــن  و  اســت  دار  معنــی   0/999 ســطح  در   10 آزادی   درجــه  بــا  و 
در  متغیرها  بیــن  همبســتگی  دیگر،  عبارت  بــه  می شــوند.  رد  بشــدت  همبســتگی  ضرایب  ماتریس  بــا 

داراهستند. عاملی  تحلیل  جهت  را  الزم  اعتبار  که  است  سطحی 
هر  شــاخص  )این  می باشــد   0/000768 معادل  همبســتگی  ضرایب  ماتریس  دترمینــان  اینجــا،  در  دترمینــان: 
داده ها  نیز  معیار  این  با  بنابراین  بود(  خواهد  معتبرتر  عاملی  تحلیل  انجام  باشد،   نزدیك  صفر  به  چه 
جهت تحلیل عاملی مناسب هستند.  ضرایب همبستگی بین همه متغیرها در سطح 0/999 معنی 

می باشد. دار 
نمونه  دقت  نمایانگر  که  هستند  همبستگی  ضرایب  ماتریس  این  قطر  روی  عناصر   :Anti - Imageماتریس
همچنین  می باشــند.   عاملی  تحلیل  مدل  به  شــدن  وارد  جهت  متغیرها  از  یك  هر  صالحیت  و  گیری 

می باشند. مخالف  عالمت  با  جزیی  همبستگی  اصلی،   ضرایب  قطر  باالی  و  زیر  عناصر 

اند. شده  آورده  نامه  پایان  متن  در  و  است  شده  انجام  عاملی  تحلیل  مراحل  ها  معرف  همه  مورد  در   .1



69 

نگرشها( و )نظرها فرزندآوری در نسلی ترجیحات و تفاوتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرزندآوری معرفهای  .Anti-Imageماتریس .1 جدول

1 

 

  

ترجيح فرزندان مطلوب  متغيرها
  جنسيتي

سن مطلوب 
  مادري

له فاص
  مطلوب

توقعات 
  همسري

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــــ 857/0  فرزندان مطلوب
  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ 903/0 -106/0  ترجيح جنسيتي

  ـــــــ  ـــــــ  955/0 -106/0 00955/0  سن مطلوب مادري
  ـــــــ  841/0  0051/0 -156/0 -256/0  فاصله مطلوب

  657/0 00457/0  -111/0 -103/0 -103/0  توقعات همسري
  
 

  
  هامؤلفه  مقادير اوليه مجموع مجذور عامل به دست آمده

  مقدار درصد كل  درصد تبيين شده

69734/0  812/4  

5624/0  812/2  1  
1706/0  853/0  2  
1386/0  693/0  3  
0872/0  436/0  4  
0412/0  206/0  5  

 

  
 همبستگي با عامل متغيرها

 822/0 فرزندان مطلوب
 713/0 ترجيح جنسيتي

 698/0 سن مطلوب مادري
 648/0 فاصله مطلوب
 798/0 توقعات همسري
 609/0 هنجار بارداري

  

هر  و  است  پائین  بسیار  متغیرها  جزیی  همبستگی  ضرایب  می شود  مالحظه   1 جدول  در  که  همانگونه 
هر  صالحیت  بودن  مناسب  معیار  همچنین  می باشد.   مثبت تر  عاملی  تحلیل  باشد،   کمتر  مقدار  این  چه 
 ( مادری  مطلوب  ســن  متغیرهای  که  اســت  آن  نمایانگر  عاملی  تحلیل  مدل  به  ورود  جهت  متغیرها  از  یك 
فاصله   )  MSA=0/857( مطلــوب  فرزندان    ،)  MSA=0/903( جنســیتی  ترجیح  درجــه    ،)MSA=  0/955
در   )MSA=0/657( همسری  توقعات  و  خوبی  بسیار  ســطح  در   )MSA=0/841( فرزندان  تولد  بین  مناســب 

می باشد. مناسب  سطح 

فرزنداوری نظر مؤلفهوجهه توسط تبیینشده واریانس کل جدول2.

1 

 

  

ترجيح فرزندان مطلوب  متغيرها
  جنسيتي

سن مطلوب 
  مادري

له فاص
  مطلوب

توقعات 
  همسري

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــــ 857/0  فرزندان مطلوب
  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ 903/0 -106/0  ترجيح جنسيتي

  ـــــــ  ـــــــ  955/0 -106/0 00955/0  سن مطلوب مادري
  ـــــــ  841/0  0051/0 -156/0 -256/0  فاصله مطلوب

  657/0 00457/0  -111/0 -103/0 -103/0  توقعات همسري
  
 

  
  هامؤلفه  مقادير اوليه مجموع مجذور عامل به دست آمده

  مقدار درصد كل  درصد تبيين شده

69734/0  812/4  

5624/0  812/2  1  
1706/0  853/0  2  
1386/0  693/0  3  
0872/0  436/0  4  
0412/0  206/0  5  

 

  
 همبستگي با عامل متغيرها

 822/0 فرزندان مطلوب
 713/0 ترجيح جنسيتي

 698/0 سن مطلوب مادري
 648/0 فاصله مطلوب
 798/0 توقعات همسري
 609/0 هنجار بارداري

  

آمد. همانگونه  وریماکس یك عامل بدست  به مؤلفه اصلی و چرخش  به روش تجزیه  با تحلیل عاملی 
کرده  تبیین  را  متغیرها  مشترك  واریانس  از  درصد   70 آمده،  بدست  عامل  می شود،   مالحظه   2 جدول  در  که 

است. 
ماتریس همبستگی متغیرها با عامل: جدول 3 ماتریس ضرایب همبستگی متغیرها با عامل را نشان می دهد.
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ایران جمعیت شناسی  انجمن  نامۀ 
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باعامل متغیرها ماتریسضرایبهمبستگی جدول3.

1 

 

  

ترجيح فرزندان مطلوب  متغيرها
  جنسيتي

سن مطلوب 
  مادري

له فاص
  مطلوب

توقعات 
  همسري

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــــ 857/0  فرزندان مطلوب
  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ 903/0 -106/0  ترجيح جنسيتي

  ـــــــ  ـــــــ  955/0 -106/0 00955/0  سن مطلوب مادري
  ـــــــ  841/0  0051/0 -156/0 -256/0  فاصله مطلوب

  657/0 00457/0  -111/0 -103/0 -103/0  توقعات همسري
  
 

  
  هامؤلفه  مقادير اوليه مجموع مجذور عامل به دست آمده

  مقدار درصد كل  درصد تبيين شده

69734/0  812/4  

5624/0  812/2  1  
1706/0  853/0  2  
1386/0  693/0  3  
0872/0  436/0  4  
0412/0  206/0  5  

 

  
 همبستگي با عامل متغيرها

 822/0 فرزندان مطلوب
 713/0 ترجيح جنسيتي

 698/0 سن مطلوب مادري
 648/0 فاصله مطلوب
 798/0 توقعات همسري
 609/0 هنجار بارداري

  
با  همبســتگی  باالترین  مطلوب  فرزندان  تعداد  که   شــد  مشــاهده  نمونه  هر  برای  عاملی  مقادیر  ماتریس 

داراست. را  عامل 

اصلی مولفه با باروری نظر وجهه معرفهای  عاملی نمرات ماتریس جدول4.

2 

 

 

  
 مقدار متغيرها

 644/0 فرزندان مطلوب
 447/0 ترجيح جنسيتي

 602/0 سن مطلوب مادري
 548/0 فاصله مطلوب
 762/0 توقعات همسري
 609/0 هنجار بارداري

 
 
 
  

 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
sig  z  

Mann‐
Whitney 

U 
Mean  N    

نام 
 متغيير 

0/000 23/27- 0/3303  
34/4351   دختران  320

  
نگرش به 
 فزندآوري

  مادران  320 35/2352

به  پژوهش  داده های  فایــل  در  جدید  متغیر  یك  عنوان  بــه  نمونه  هر  برای  شــده  محاســبه  عامل  مقادیــر 
شدند. ذخیره  رگرسیون  روش 

نظر  وجهه  عامــل  مثابــه  به  رگرســیون  روش  بــه  عاملــی  مقادیــر  کــردن  ذخیــره  و  عاملــی  تحلیــل  از  پــس 
گرفت  صورت  روابط  تحلیل  و  آزمون  فرزنداوری،  
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نگرشها( و )نظرها فرزندآوری در نسلی ترجیحات و تفاوتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرزندان و مادران نظر وجهه تفاوت و مولفههای بین روابط آزمون

فرزندآوری به نسبت ودختران مادران نظرات وجهه  تفاوت آزمون .5 جدول

2 

 

 

  
 مقدار متغيرها

 644/0 فرزندان مطلوب
 447/0 ترجيح جنسيتي

 602/0 سن مطلوب مادري
 548/0 فاصله مطلوب
 762/0 توقعات همسري
 609/0 هنجار بارداري

 
 
 
  

 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
sig  z  

Mann‐
Whitney 

U 
Mean  N    

نام 
 متغيير 

0/000 23/27- 0/3303  
34/4351   دختران  320

  
نگرش به 
 فزندآوري

  مادران  320 35/2352

معرف ها  هم  و  عامل ها  شــده  بندی  طبقه  و  رگرســیونی  مقادیر  ســطح  در  هم  نظرات  وجهه  بین  تفاوت 
مادران  مطلوب  فرزندان  تعداد  نمونه  عنوان  به  است.  دار  معنی  99درصد  اطمینان  سطح  در  مطلوبیت ها  و 

است.  شده  بیان  فرزند  یک  دختران  و  فرزند  دو 
 94/4 که  می سازد  نمایان  فرزند،  از  تلقی  حسب  بر  دخترانشان  و  مادران  مقایسه   ،5 جدول  اطالعات 
تنها  که  حالــی  در  می کردند،  تلقــی  هزینه  را  فرزنــد  عبارتی  به  داشــته؛  فرزند  از  منفــی  تلقــی  دختــران  درصــد 
 68/8 )معادل  می نگریستند  فرزند  به  سرمایه  چشم  به  بیشتر  و  داشته  تلقی  چنین  مادرانشان  درصد   3/3
را نشان  این منظر  از  مادرانشان  و  تفاوت معنادر میان دختران  نیز، وجود  آماره های جدول شماره 4  درصد(. 

می دهد.

فرزند از تلقی در ودخترانشان مادران فراوانی توزیع مقایسه جدول6.

3 

 

  مادران  دخترانمقوله
  درصد   فراواني   درصد   فراواني 

4/94123/3  250تلقي منفي 
9/28  1/21104  76تلقي بينابيني 
8/68  4/9244  34تلقي مثبت

  0/100  360  0/100  360  كل
  
 
  

  آماره ويتني-يو مان  ميانگين حجم نمونه  گروهها  نام متغيير
سطح معني 

 داري

  تلقي از فرزند
58/110  360  دختران

0/3614  6/13-  000/0  
  42/250  360  مادران

 

 

  

  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
 

 

ضريب همبستگي چند گانه  يانس مشتركضريب تعيين يا وار

R  R Square 

65/0  42/0 
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ایران جمعیت شناسی  انجمن  نامۀ 
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فرزند از تلقی در ودخترانشان مادران تفاوت آزمون .7 جدول

3 

 

  مادران  دخترانمقوله
  درصد   فراواني   درصد   فراواني 

4/94123/3  250تلقي منفي 
9/28  1/21104  76تلقي بينابيني 
8/68  4/9244  34تلقي مثبت

  0/100  360  0/100  360  كل
  
 
  

  آماره ويتني-يو مان  ميانگين حجم نمونه  گروهها  نام متغيير
سطح معني 

 داري

  تلقي از فرزند
58/110  360  دختران

0/3614  6/13-  000/0  
  42/250  360  مادران

 

 

  

  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
 

 

ضريب همبستگي چند گانه  يانس مشتركضريب تعيين يا وار

R  R Square 

65/0  42/0 

روابطچندبعدی تحلیل
و  مادران  فرزندی  نظر  وجهه  شکاف  بر  موثر  مرتبط  عوامل   همبستگی ها  ماتریس  تقلیل  و  عاملی  تحلیل  در 

می شود: پرداخته  چندگانه  های  تحلیل  به  سطح  این  در  شدند   تبیین  های    مدل  وارد  فرزندان  

متغیره رگرسیونچند تحلیل  تعیین و گانه رگرسیونچند جدول8.ضرایب

3 

 

  مادران  دخترانمقوله
  درصد   فراواني   درصد   فراواني 

4/94123/3  250تلقي منفي 
9/28  1/21104  76تلقي بينابيني 
8/68  4/9244  34تلقي مثبت

  0/100  360  0/100  360  كل
  
 
  

  آماره ويتني-يو مان  ميانگين حجم نمونه  گروهها  نام متغيير
سطح معني 

 داري

  تلقي از فرزند
58/110  360  دختران

0/3614  6/13-  000/0  
  42/250  360  مادران

 

 

  

  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
 

 

ضريب همبستگي چند گانه  يانس مشتركضريب تعيين يا وار

R  R Square 

65/0  42/0 

را  وابســته  متغییر  واریانس  از  وزنی  چه  مســتقل   متغییرهای  از  شــودهریک  دانســته  آنکه  برای  بنابراین 
کرد: بیان  اینگونه  خالصه  بطور  می توان  می کند،   مشخص 
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نگرشها( و )نظرها فرزندآوری در نسلی ترجیحات و تفاوتها
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متغیره رگرسیونخطیچند تحلیل نتایج جدول9.

4 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Sig  Beta  Std. 
Error  B  تغييرنام م 

0001/0  ….  .  0623/0   324/ .    مقدار ثابت
002/0  21/0  038/0   372/0   تلقي از فرزند

002/0  302/0  088/0    329 /0   ميل به پيشرفت

001/0  23/0  019/0    124/0   الزام اخالقي
002/0  101/0  148/0  214/0   اعتقاد به برابري جنسي

اجتماعی،  ارتقاء  به  دختران  باالتر  میل  فرزند،  از  هزینه  تلقی  می شود  مالحظه  جدول  در  که  گونه  همان 
دامنه  با  معنــی داری  روابط  جنســیتی  برابری  به  اعتقاد  افزایــش  و  اخالقی  هــای  هنجار  بــا  همنوایــی  کاهــش 
اند.  کرده  تبیین  را  واریانس  صد  در   42 مجموع   در  و  اند.  داشته  دختران  و  مادران  بارآوری  وجهه نظر  تقاوت 
به  )نگرش  وابســته  متغیــر  بین  قــوی  همبســتگی  که  می دهد  نشــان  فوق  جــداول  تفضیلــی  تحلیــل  بــا 
جنسی(  برابری  به  اعتقاد  اخالقی،  الزام  پیشرفت،  به  میل  فرزند،   از  )تلقی  مستقل  متغیرهای  و  فرزندآوری( 
و  مادران  در  فرزنــدآوری  به  نگرش  و  دختران  و  مــادران  در  فرزند  از  تلقی  بین  رگرســیونی  ضریــب  و  دارد  وجــود 
فرزند  به  نگرش  فرزند،  از  تلقی  در  تغییر  واحد  هر  ازا  به  که  ترتیب  بدین  اســت،   دار  معنی  و  مثبت  دختران 
و  مادران  در  پیشرفت  به  میل  و  دختران   و  مادران  در  فرزند  از  تلقی  بین  نیز  و  می یابد.  واحدتغییر   0/21 آوری 
و  مادران  در  پیشرفت  به  میل  در  افزایش  واحد  هر  ازا  به  که  ترتیب  بدین  دارد  وجود  دار  معنی  رابطه   دختران 
دختران  و  مادران  در  اخالقی  الزام  بین  همچنین  می کند،  تغییر  واحد   0/302 فرزندآوری  به  نگرش  دختران،  
الزام اخالقی در  تغییر در  ازاءهر واحد  به  ترتیب که،  رابطه مستقیمی وجود دارد، بدین  فرزندآوری  به  و نگرش 
برابری  به  اعتقاد  بین  که:  گفت  باید  آخر  در  و  می کند،  تغییر   0/24 فرزندآوری  به  نگرش  دختــران،   و  مــادران 
بدین  دارد  وجود  معکوســی  رابطه  دختران  و  مــادران  در  فرزندآوری  به  نگــرش  و  دختــران  و  مــاردن  در  جنســی 
به  نگرش  واحد    0/101 دختــران  و  مادران  در  جنســی  برابری  به  اعتقاد  در  تغییر  واحد  هر  ازاء  :بــه  کــه  ترتیــب 

می کند تغییر  فرزندآوری 
نظرفرزندآوری  وجهه   =0/324  + فرزند(0/324  از  )تلقی  پیشرفت(0/3293+  به  /0+)میل  اخالقی(11224  )الزام  
+0/214) جنسی  برابری  به  )اعتقاد 
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ایران جمعیت شناسی  انجمن  نامۀ 
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گیری نتیجه
داشــته  فرزندآوری  و  نســل  تجدید  با  تنگاتنگی  ارتباط  خانواده  تشــکیل  ایران،  جامعه  در  تاریخی  نظر  نقطه  از 
باال  باروری  می رفت.  شــمار  به  فرزند  داشــتن  و  نســل  تداوم  ازدواج،  اولیه  و  اصلی  انگیزه های  از  یکی  غالبا  و 
مجدد  ازدواج  یــا  طالق  برای  کافــی  توجیه  یک  نابــاروری  و  زن  خانوادگی  و  اجتماعــی  منزلــت  کننــده  تعییــن 
کوتاهی  فاصله  در  کــه  بود  این  زنان،  بویژه  و  زوجیــن  از  اجتماع  رایج  انتظارات  اینــرو،  از  دانســته می شــد.  مــرد 
آورند )عســکری  بدنیا  را  فرزنــد خــود  اولیــن  ازدواج(  اولیــن ســال  در  )معمــوال  زناشــویی  زندگــی  از شــروع  پــس 
از تحصیالت  زنان  بیشتر  بهره مند شدن  اخیر  اما در دهه های  و صادقی 1388: 9(.  ندوشن، عباسی شوازی 
حوزه  در  را  جدیدی  ارزشهای  بزرگ،  شهرهای  در  بویژه  اقتصادی،  فعالیتهای  به  آنها  آوردن  روی  و  دانشگاهی 
جدید  برداشــت های  و  نگرش ها  ارزش هــا،  کســب  باعث  ســوی،  یک  از  بطوریکه  اســت؛  کرده  ایجــاد  خانــوار 
مانند  دختران  دیگر  نتیجه  در  می شــود،   ســنتی  زن  الگوی  مطلوبیت  کاهش  موجب  دیگر  ســوی  از  و  شــده، 
به طوری که  نموده انــد،  ســنتی  زنان  ارزش های  جایگزین  را  دیگــری  ارزش های  و  نمی کنند،  فکــر  خــود  مــادران 
بر فرزندآوری ترجیح می دهند. این تغییر در تمام دنیا چنان محسوس  را  افزایش سطح تحصیالت  و  اشتغال 
»جمعیت شناســان  به طوری که:  اســت   ســاخته  مواجه  بی فرزندی  مســئله  با  را  کشــورها  از  بعضی  که  اســت 
خواهند  فرزنــد  بی  مــدرن  مرفه  جوامــع  در  زنــان  درصــد   20 حــدود  در  می کننــد  پیش بینــی  جامعه شناســان  و 
باز می کند  زبان به شکایت  از سرایی، 1387:130(. به همین سبب ویل دورانت  ماند«)وایسن، 1984به نقل 
فررزند  یا فقط یک  ندارند  فرزندی  یا  را که  امروزی  زنان  اگر  تغییر عمیقی مشاهده خواهیم کرد،  و می گوید: چه 
دارند با زنان گذشته مقایسه کنیم، و این تغییر چه برجسته خواهد آمد اگر به خاطر آوریم که زن و مرد گذشته 
فرزندان  عده  به  زیادی  بستگی  زن  یک  احترام  که  ما  روزگار  تا  داشتد!  وحشت  اندازه  چه  سترونی  و  نازایی  از 
به سوی  نیاز  روز دست  هر  هزار،  هزاران  اروپای عصر مســیحیت،  در  و  اروپای عصر بت پرســتی  در  داشــت.  او 

 .)153  :1377 )دورانت،  می خواستند  فرزند  آنان  از  و  می کردند  دراز  خدایان 
فرزندان  تعداد  میانگین  هرچند  اســت،  مطلوب  فرزندان  تعداد  بین  معنی دار  تفاوت  همانا  مهــم  یافتــه 
است.  فرزند  دو  میانه  و  نما  با  آنان  مطلوب  فرزندان  تعداد  متوسط  و  جانشینی  سطح  از  کمتر  مادران  موجود 
البته  اســت.   مادران  از  کمتر  اطمینان 99/.  با  فرزنــد   یك  میانه  و  نما  با  دختــران  مطلــوب   فرزنــدان  تعــداد 
طی  از  پس  دختران  که  فرزندانی  تعداد  آمد  بدســت  تفاوت  طولی  پژوهشــی  در  عملی  خود  و  خودبیانی  بین 
در  شاید  البته  بود،  آنها  مطلوب  ازدواج  از  قبل  و  جوانی  در  که  بود  تعدادی  از  کمتر  داشتند  باروری  سال های 
اکنون  که  باشد  تعدادی  از  بیشتر  پژوهش،   مورد  دختران  از  شده  متولد  فرزندان  تعداد   و  شود  برعکس  ایران 
ســن  افزایش  ازدواج،  مطلوب  ســن  افزایش  پســر،  فرزند  به  تمایل  نســبت  کاهش  باشــند  داشــته  می خواهند 

هستند.  دختران  و  مادران  معنی دار  تفاوت های  نیز  موالید  بین  فاصله  دارنشدن  معنی  و  مادری 
تئوریهای  درپرتو  بخشــی  اســت.   جانشــینی  ســطح  کمتراز  دختران  مطلوب  فرزندان  تعداد  چــرا  اینکــه 
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نگرشها( و )نظرها فرزندآوری در نسلی ترجیحات و تفاوتها
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حدود  فرزندان  تعــداد  متوســط   1366 1363تا  درســال های  اســت  تحلیل   قابل  اقتصاد  و  شناســی  جامعــه 
ســال های  در   3/2 از  کمتر  بــه  میزان  باالترین  از  بــاروری،  ات  تغییــر  شــتابان  ســرعت  ولی  بود.  فرزنــد  هفــت 
به  ویژه ایی  نظــری  انداز  چشــم  از  تا  می کند  ایجــاب  اخیر،  ســال های  در  جانشــینی  ســطح  به  تنــزل  1375و 
و  ادراك  بــا  واقعیت ها  بیــن  زمانی  تآخــر  دیدگاه  در  شــود.  پرداختــه  تغییــرات  دینامیــزم  و  مکانیــزم  شــناخت 
عبارت  به  است،   شده  تلقی  فاصله  نســل  یك  تا  ســال  بیســت  حدود  جمعیتی  پدیده های  درونی  پذیرش 
فرزندان  عرضه  و  تقاضا  بین  گذشته  روندهای  و  تجارب  دهه های 1340تا 1350برمبنای  مادران  نسل  ساده تر 
دوران  به  فرزند  سه  شده،  متولد  زنده  که  فرزندی  شش  از  داشتند  انتظار  مثال  بودند،  قایل  معنی داری  تفاوت 
فرزندان  همه  تقریبا  اطفــال،  ومیر  مرگ  میزان های  شــدید  کاهش  پی  در  انکه  حال  برســند،  بلــوغ  و  نوجوانــی 
پیروزی  ایــران،    در  اما  دارد.  کاربــرد  واریانس  از  نســبتی  تببین  در  دیــدگاه  این  رســیدند،  جانشــینی  ســن  بــه 
بقا  عزیزه  تحریك  و  ســاله  هشــت  تحمیلی  جنگ  امید،   و  نشــاط  عمومی  افزایش  و  اســالمی  انقالب  ســریع 
 1367 1358تا  درســال های  باروری  بی ســابقه  افزایش  در  پرجمعیت  خانواده هــای  از  حمایــت  همچنیــن   و 
تالش های  تحمیلی  جنگ  پایــان  از  پس  متحول  شــرایط  ولی  گذاربودند.  تاثیر  نیز  فرزنــدآوری  زمــان  در  تغییــر 
متورم  و  کمرشــکن  افزایش  خانــواده،  تنظیــم  برنامه هــای  وعمومیــت  اجتماعــی  علــوم  اندیشــمندان  جمعــی 
افزایش  دولتــی،  وخصوصی ســازی  مقررات زدایی  اقتصــادی،  وآزادســازی  بازســازی  درپی  خانــوار  هزینه هــای 
موجبات  فرزند،  از  تلقی  در  تحول  دختران،  بین  در  به ویژه  دانشگاهی  تحصیالت  کمی  خیزش  شهرنشینی، 
باروری  دارای  که  هستند  گسترده  خانواده هایی  از  غالبا  مادران  نسل  نمودند.  فراهم  را  باروری  شدید  کاهش 
در  ازدواج  از  قبل  دوران  در  مادران  اغلب  هرمان  تجربه  بوده اند.  فرزند  شــش  از  باالتر  باروری  ومیزان  طبیعی  
پرورش  شهری  و  هسته ای  درخانواده های  اغلب  که  دختران  مورد  در  ولی  است  گذاربوده  تاثیر  باروری  کاهش 
رفاهی  و  زیستی  اســتانداردهای  با  نوجوانی  و  کودکانی  دوران  زیرا  اســت  انتظار  قابل  باروری  افزایش  یافته اند. 
از  مجموعه  ســه  به  چرایی  تبیین  در  نموده اند.  تجربه  مادران  با  مقایســه  در  بیشــتری  مراتب  به  رفاه  و  باالتری 
خانواده  هنجارهای  و  اجتماعی  ارتقاء  به  میل  فرزند،  از  تلقی  معرف های  از  یافته  تمرکز  ترکیبی  کــه  مولفه هــا 

شد.  پرداخته  تفاوت ها  واریانس  تحلیل  به  است 
تدریجی  کاهــش  مــوازات  به  اروپایــی  کشــورهایی  این کــه  بــر  تاکیــد  موضــوع  تاریخــی  فرآینــد  تشــریح  در 
باروری  انتقال  زندگی،   به  امید  انتقال  آغاز  از  سال  پنجاه  و  یکصد  از  1750تا1900پس  سال های  از  مرگ ومیر 
زمانی  فاصله  ایران،  از جمله  توسعه  در کشورهای درحال  که  اهمیت است  این منظر حائز  از  کردند،  راتجربه 
به عالوه   است.  بوده  ســریع تر  مراتب  به  جمعیتی  تغییرات  آهنگ  و  کمتر  بســیار  جمعیتی  انتقال  مراحل  بین 
عنوان  به  کردند.  تجربه  کمتری  ســال های  در  نیز  رفتاری  باروری  به  طبیعی  باروری  از  گذار  مراحل  طی  اینکه 
به  ســال  بیســت  از  کمتر  در  درســال 1385یعنی  بود  درســال 1365معادل 7فرزند  که  باروری  کل  میزان  مثال 

کرد.  تجربه  را  جهان  در  باروری  کاهش  روند  سریع ترین  و  یافت  کاهش  جانشینی  سطح 
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اما تجربه محتوم  از تورش نیست  انتقال جمعیتی عاری  تئوری  هرچند جبر جمعیتی و قطعیت قواعد 
مانند  کشــورهایی  البته  دارد.  جهانی  عمومیت  پایین  بــاروری  و  مرگ ومیر  به  بــاال  بــاروری  و  مرگ ومیــر  از  گــذار 
نوســانات  درکشــورها  وجود  این  با  دارند،  قرار  انتقال  اول  مرحلــه  ســرآغاز  در  هنوز  ســیرالئون  زئیــر،  موزابیــك،  
پرجمعیت  خانواده های  در  غالبا  که  نســلی  می رســد  نظر  به  شــد.  خواهد  بیشــتر  آینده،  درســال های  باروری 
تجربه  و  احســاس  دلیل  به  فرزندان  اما  و  کودکی  دوران  از  مثبتی   ذهنیــت  و  تجربه  عموما  انــد  یافتــه  پــرورش 
تمایل  اســت  ممکن  دایی(  خاله،   عمۀ،   عمو،  )مانند  نزدیك  خویشــاوندان  شــبکه  بودن  محدود  و  تنهایی 

باشند.  داشته  فرزندآوری  به  بیشتری 
قبل  های  سال  سوم  یک  به  درآمدها  که  اخیر  های  سال  در  و  اقتصادی  سخت  شرایط  در  زیسته  تجربه 
شاخص  که  گونه  همان  و  گذشت  خواهد  پایداری  و  منفی  تأثیرات  دبیرســتانی  دختران  بر  اســت  یافته  تنزل 

دارند.  عمومیت  تجرد  و  فرزندی  تک  دادند  نشان  میانه  و  نما  های 
حدود  باروری  کل  ن  میزا  1366که   1363تا  درسال های  ساری  شهرستان  در  باروری  زمانی  در  تحوالت 
جانشــینی  ســطح  به  1375و  3/2درســال های  کمتراز  به  باروری  کاهش   شــتابان   وســرعت  بود  فرزند  هفت 
ودینامیزم  مکانیزم  بیان  به   ایی  ویژه  شــناختی  و   اندازنظری  چشــم  از  تا  می کند  ایجاب  اخیر  ســال های  در 
به  و چرایی ها  و دختران   فرزندی مادران  ترجیحات  تفاوت  دررتبه  ایی  ابعاد مساله  پرداخته شود.  تغییرات 
ترتیبات  جمعیتی،   های  رژیم  شناختی  محتوای  و  نوساخته  وقواعد  مفاهیم  از  تر  وعمیق  تر  پیچیده  مراتب 
رفتاری،   ناآگاهانــه  عقالنیــت  نیازهــا،  گذارماهیتی  زندگــی،  ســبك  بــاروری،  شــدن  هنجــاری  نویــن،  نهــادی 
در  موضع  تحلیل  باشــد.  کردارشناســانه  رویکرد  با  عاملیت  ترجیحات  و  هویت  ذایقه،  معنایــی،   تیپ هــای 
 )2014 برمر)گرمان،  یان  پایدار  شدن  جهانی  و  شده  جهانی  جهانی  در  اولسون  لنارت  محور  آگاهی  پرتونظریه 

دارد.  تری  جامع  و  معتبرتر  تبیین 
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