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 چکیده
 در بالتکلیفـی  و انتخـاب  آزادي راهـی  دو در را افـراد  رمعاص اجتماعی تحوالت
 تناقضـات  گونـه  ایـن  از انبوهی با نیز فرزندآوري امروزه. است داده قرار انتخاب
 در مخـاطرات  و تحـوالت  ایـن  نقـش  بررسـی  پـژوهش،  ایـن  هدف. است همراه
 الیزابـت  و بک اولریش آراي بر تأکید با رشت شهر زوجین فرزندآوري به تصمیم

 ي پرسشنامه از استفاده با ها داده و پیمایش پژوهش این روش. است گرنشایم-بک
 25 -49 زوجـین  کلیـه  شـامل  آمـاري  جامعه. است شده آوري جمع ساخته محقق
 حجـم  با متناسب اي طبقه گیري نمونه روش از استفاده با که بوده رشت شهر ساله

 نشـان  هـا  یافتـه . اند شده انتخاب پژوهش نمونه عنوان به خانوار 383 تعداد نمونه،
 انتخـاب،  آزادي سـنتی،  هـاي  ارزش افـول  متغیرهـاي  زنـان،  بـین  در کـه  دهند می
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. انـد  داده کاهش را فرزندآوري احتمال و داشته نقش آنها فرزندآوري کنش در نیز
 بـه  هسـتند،  روبـرو  مختلفی مسائل و ها مخاطره با افراد که نآ وجود با نهایت، در

 در حـال،  این با. کنند می فرزندآوري به اقدام هم هنوز بچه به عالقه و عشق دلیل
 فرزندآوري کم یعنی سوم مسیر بچه، به عالقه و فرزندآوري هاي مخاطره راهی دو
 . کنند می اتخاذ را

 فرزندي،  فرزندآوري، شهر رشت. کم آزادي انتخاب،  مخاطره،ها:  کلیدواژه
 

 مقدمه و بیان مسأله
ها در سطح جهان رخ  اي در ساختار و رفتار جمعیتی خانواده هاي گذشته تغییرات گسترده در دهه

 افتـادن  تعویق ازجمله به اند، داشته نقش  1کل باروري کاهش در که جمعیتی تغییرات«داده است. 
 پیشـرفته  کشـور  چنـدین  در 2فرزنـدي  بـی  افزایش و خانواده اندازه شدن تر کوچک فرزندآوري،

هـاي   هـا پدیـده   ایـن  ).2 ،2007 ،3سیمپسـون ( »اسـت  کـرده  ظهـور  1960 ي دهه اواسط از غربی
) آن را 1992، 1991، 1387( 4نوظهوري هستند که باعث دور شدن خانواده از الگویی که گیـدنز 

ي الگوهـاي بـاروري    در زمینـه  حاضر، اگرچـه،  اند. در حال داند، شده می 1950ي  استاندارد دهه
، امـا کـاهش   )1: 2007 سیمپسـون، ( »دارد وجـود  کشـورها  بـین  و داخـل  در مهمی هاي تفاوت«

ي  شـود. نتیجـه   تر کشورهاي جهان قابل مشاهده است و بر شدت آن افزوده می در بیش 5باروري
 خـط  زیـر  باروري 21 قرن ازآغ با«است که  سبب شده  6چنین تحوالتی در تمایالت فرزندآوري

فرزندي و یا  افزایش کم«و  )1: 2007 سیمپسون،(» شود تبدیل) هنجار( قاعده یک به 7جایگزینی
 گسترش یابد.  )2010 ،8میتینن( »فرزندي در بین جوانان حتی بی

یکی از دالیل چنین وضعیتی، وجود تناقضات گوناگون در دنیاي عقالنی معاصر است که 
ها پیامد این  کنند. آن آمیز یاد می ) از آن به دنیاي مخاطره2002: 1995( 9ایمگرنش -بک و بک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Total Fertility Rate 
2 Childlessness 
3 Simpson 
4 Giddens 
5 fertility 
6 childbearing 
7 Generational Replacement Rate 
8 Miettinen 
9 Beck & Beck-Gernsheim 
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گیري را براي فرد  کنند که تصمیم ها را احساس ناامنی و ترس از شکست عنوان می مخاطره
زندگی، مرگ، جنسیت، بدن، هویت،  -گري از میان احتماالت  کند. فرد به انتخاب سخت می

شود. همه این موارد در حال تبدیل  تبدیل می -ري، روابط اجتماعی مذهب، ازدواج، پدر و ماد
طوري که درباره همه چیز باید  ها هستند، به پذیر در بین انتخاب شدن به یک قطعه تصمیم

ها که زندگی  ). در این شرایط، انواع انتخاب5: 2002گرنشایم، -گیري کرد (بک و بک تصمیم
بندي بزرگی تبدیل شده است. تصمیم به  دهد، به شرط یمردم را براي سالیان متمادي شکل م

ها خواهد بود. درواقع،  اي پیش پا افتاده نبوده و در تقابل با دیگر تصمیم فرزندآوري دیگر مسئله
تعویق  تنها ممکن است والدت بچه را پس از ازدواج به هاي دیگر، نه اولویت دادن به مشغولیت

 تا پایان دوران باروري تداوم یابد. 1اندازي ن است این تعویق)، بلکه ممک1385بیندازد (سرایی، 
در ایران نیز تغییرات و تحوالت گسترده در ساختار خانواده ایرانی و روندهاي جمعیتی 

اي و  هاي اخیر توسط بسیاري از محققین گزارش شده است. تحوالت اندیشه  کشور در سال
)، تقلیل 1391؛ محمودیان و رضایی، 1388زي، شوا فرهنگی در زمینه باروري (حسینی و عباسی

) و افزایش 1390 چاوشی، حسینی و شوازي ؛ عباسی1385آوري (سرایی،  در سطح بچه
؛ جهانگیري و 1393فرزندي به مثابه یک سبک زندگی (اسحاقی و دیگران،  فرزندي و تک کم

کن است بعضی از افراد اي از تغییرات رخ داده در زمینه باروري است. مم ) پاره1393دیگران، 
تمایل به فرزندآوري داشته باشند اما به دالیل مختلف در حال حاضر از این کار جلوگیري کنند 

هاي آینده موکول کنند. افزایش شهرنشینی،  تعویق بیندازند و به سال و زمان وقوع باروري را به
جمعی و اجتماعی و  هاي سواد و تحصیالت، گسترش موج جهانی شدنِ فرهنگی از طریق رسانه

)، حضور زنان در 1392؛ عنایت و پرنیان، 1391، 1390مجازي (آزاد ارمکی و دیگران، 
) و نگرانی 1384ها (عباسی شوازي و عسکري ندوشن،  ویژه در دانشگاه هاي مختلف و به عرصه

 دهد. زوجین دار شدن این واقعیت را بهتر نشان می از دست رفتن موقعیت آنان بعد از بچه
روند، حتی در صورت تمایل به فرزندآوري نیز  جوانی که مشغول تحصیل هستند و یا سرکار می

دانند.  کنند؛ چرا که فرزندآوري را مانعی براي تحقق اهداف خود می از این کار امتناع می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Postponement 
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خصوص فرزندپروري نیز در  رویه مخارج زندگی و به همچنین، مشکالت اقتصادي و افزایش بی
داختن موقت یا دائمی فرزندآوري نقش دارند. عالوه براین، بسیاري از افراد به تأخیران

دهند و معتقدند که زندگی اهدافی  هاي مهم زندگی خود جاي نمی فرزندآوري را در اولویت
تر براي لذتی که  تر از فرزندآوري دارد. در حوزه فرزندآوري زنان [یا مردان] بچه را بیش بزرگ

). این گروه از افراد یا در آینده و با 45: 1385آورند (سرایی،  دنیا می د، بهکن برایشان حاصل می
دارشدن اهمیت قائل شده و آن را تحقق  تر خود براي فرزندآوري و بچه تحقق اهداف مهم

 کنند. بخشند یا این که تا پایان دوره باروري از این کار جلوگیري می می
ارهاي باروري در تمامی مناطق کشور قابل اگرچه، خط سیر مشابهی در روندها و رفت

 عباسی و حسینی(ها از این نظر وجود دارد  هایی نیز در بین استان مشاهده است اما، تفاوت
ي  هایی که در زمینه ). یکی از استان1390 چاوشی، حسینی و سوازي عباسی ؛1388 شوازي،

ن است (عباسی شوازي و حسینی ها تفاوت اساسی دارد، استان گیال کاهش باروري با سایر استان
را در  1ترین میزان باروري زیر خط جایگزینی نسل ) که در چند سال اخیر پایین1390چاوشی، 
 2هاي انجام شده، میزان باروري کل هاي کشور تجربه کرده است. بر اساس محاسبه بین استان

است (مرکز آمار و  بوده 37/1و در مناطق شهري  45/1برابر با  1390استان گیالن در سال 
) وضعیت نگران 1/2سرشماري نفوس و مسکن). این ارقام نسبت به رقم جایگزینی نسل (

هاي باروري در  رسد این تغییرات در زمینه کاهش میزان دهند. به نظر می اي را نشان می کننده
جدید در بین ها و الگوهاي هویتی  ي نفوذ ارزش  دهنده فرزندي نشان ایران و افزایش تمایل به کم

هاي ایرانی حداقل تا  جوانان ایرانی است. به عبارت دیگر، در شرایط کنونی بسیاري از زوج
فر، زیر چاپ) و  چندین سال پس از ازدواج نیز تمایلی به فرزندآوري ندارند (کنعانی و حمیدي

 حتی ممکن است تصمیم خود را دائمی کنند. 
تلف شامل تداخل فرزندآوري با روابط زناشویی، تصمیم به فرزندآوري تحت تأثیر دالیل مخ

گیرد. با این حال، تمایل  هاي زیاد زندگی و .... قرار می محدودیت زندگی اجتماعی مادر، هزینه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Generational Replacement Rate 
2 Total Fertility Rate 
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تواند بعد از برآورده شدن چنین شرایطی تحقق یابد که کمابیش تحت  براي داشتن فرزند می
ی دارد تا نقش این تحوالت و مخاطراتی کنترل شخص قرار دارد. بنابراین، پژوهش حاضر سع

که داشتن بچه به همراه دارد را در تصمیم به فرزندآوري زوجین شهر رشت بررسی نماید و در 
هاي افراد در زمینه فرزندآوري در جامعه مورد مطالعه  پی پاسخ به این سؤاالت است که تفاوت

 اد دارد؟چگونه بوده؟ و تحوالت مدرن چه تأثیري در فرزندآوري افر

 پیشینه تحقیق
 کـه  دهـد  مـی  نشـان  فرزنـدآوري  و تصـمیم بـه   تمایـل  زمینـه  در شـده  انجـام  مطالعات بررسی

 بیـانگر  امـر  این. اند داده قرار بررسی مورد مسئله این با ارتباط در را مختلفی عوامل پژوهشگران
 و عوامل است داربرخور مختلفی ابعاد از فرزندآوري به نداشتن/داشتن تمایل مسئله که است آن

 صـورت  به را آن توان نمی دارند؛ بنابراین، نقش آن در...  و اقتصادي اجتماعی، فرهنگی، مختلف
 شود: می اشاره شده انجام تحقیقات از برخی به ادامه در. کرد تببین بعدي تک

 دیگران، و کالنتري( زنان اجتماعی در تحقیقات انجام گرفته به عواملی چون: مشارکت
 ، وضعیت شغلی و)1394رحمانیان،  و ؛ پیلتن1392 صالحی، خواجه و شوازي عباسی ؛1389

 و پیلتن ؛1393 بگی، و حسینی ؛1393 دیگران، و ؛ جهانگیري1393اسحاقی، ( زنان تحصیالت
 2سودربرگ ؛2011 ، 1کالفه و مندتاق رابرتس، مت ؛1394 دیگران، و طاووسی ؛1394 رحمانیان،

و  5کویالن ؛ مک2015، 4، لوجیکس و شرر؛ گتو2014، 3و ساالزار ؛ رکونا2013، دیگرانو 
، 8ن، ساتیوا و آبراهام؛ سوسوما2016، 7؛ شرفلر2016 ؛2014 دیگران، و 6، کریمان2015دیگران، 

؛ 1390سماکار،  ؛1389 مندگاري، علی و شوازي عباسی( زنان قدرت و ، استقالل)2016
، )1392 شاورز، حقیقتان و توسلی دینانی،، ک1392هادي،  ؛1391 رضایی، و محمودیان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Roberts, Metcalfe & Mand Tough 
2 Söderberg 
3 Requena & Salazar 
4 Guetto, Luijkx & Scherer 
5 McQuillan 
6 Kariman 
7 Shreffler 
8 Susuman, Sathiya & Abraham 
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 دیگران، و کریمان؛ 1393اسحاقی و دیگران،  ،1391 منش، احمدي( زندگی هاي جدید سبک
کویالن و  ؛ مک2015شرر،  و ؛ گتو، لوجیکس1394 رحمانیان، و پیلتن( ، دینداري)2016

بگی،  و حسینی؛ 1392و مشکالت اقتصادي (آزادي،  )2016، 1؛ هاك و پاتل2015دیگران، 
دیگران،  و ؛ طاووسی1394زاده، غفاریان و اخالقی،  ؛ رضوي1393 دیگران، و جهانگیري ؛1393
صالحی،  خواجه و شوازي )، سن (عباسی2016؛ کریمان و دیگران، 2015، 2؛ بالسترینو1394
حقیقتان و توسلی  و ؛ کشاورز1392؛ هادي، 1390سماکار، ( ازدواج هنگام در )، سن1392
، تعداد فرزندان )2016 دیگران، و کریمان ؛1395 دیگران، و عامریان ؛1392 انی،دین

 و ؛ حسینی1392صالحی،  خواجه و شوازي ؛ عباسی1391، حسینی و بگی؛ 1391منش، (احمدي
؛)، تعداد دلخواه 2014 ،ن، ساتیوا و آبراهام؛ سوسوما1394دیگران،  و طاووسی ؛1393بگی، 

 ) فردگرایی2016، 3؛ کیم1394رحمانیان،  و ؛ پیلتن1393و شاکري،  فرزند (خدیوزاده، ارغوانی
 دیگران، و طاووسی( مشترك زندگی مدت ،)1393؛ کنعانی و بخشی، 1392پرنیان،  و عنایت(

 و ؛ پیلتن1393مشکالت فرزندپروري (اسحاقی و دیگران،  ،)1395 دیگران، و عامریان ؛1394
فر، زیرچاپ؛  ؛ کنعانی و حمیدي1394و اخالقی، زاده، غفاریان  ؛ رضوي1394رحمانیان، 
 و )، نگرانی2015، 5لینیال و رودکیرچ  ،میتینن؛ 2015، 4مریوت و الپگارد  -، هوهماندومرمات

 ؛ کبودي1393؛ جهانگیري و دیگران، 1393خدیوزاده، ارغوانی و شاکري، ( آینده از اطمینان عدم
 و کریمان ؛2011 کالفه و مندتاق، ابرتس، متر ؛1395 دیگران، و عامریان ؛1392 دیگران، و

ن، ساتیوا ؛ سوسوما1393بگی،  و ؛ حسینی1391منش، ) و ترجیح جنسی (احمدي2016 دیگران،
 ترین عوامل تأثیرگذار بر فرزندآوري ذکر شده است. ) به عنوان مهم2014، و آبراهام
ست که تحقیقات انجام هاي تحقیق قابل ذکر است، این نکته ا بندي پیشینه چه در جمع آن

-اي توان در دو دسته کلی تغییرات ساختاري و تحوالت اندیشه گرفته در زمینه فرزندآوري را می
گیرد، ورود زنان به  ترین عواملی که در دسته اول قرار می بندي کرد. مهم ارزشی تقسیم

جدید زندگی،  هاي هاي اجتماعی مانند بازار کار و آموزش، افزایش استقالل زنان، سبک عرصه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Haque & Patel 
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3 Kim 
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5 Lainiala & Rotkirch 



 

 

 

 

 
 107  اي در شهر رشت   جامعه در مخاطره و فرزندآوري: مطالعه

 

 

هاي داشتن فرزند است. در حالی که در دسته دوم، به  عقاید مذهبی، مسائل اقتصادي و هزینه
مشکالت فرزندپروري، ترس از آینده به دلیل نامشخص بودن آن، ترجیحات جنسی، افزایش 

ت، چه مسلم اس ترین عوامل تأثیرگذار بر فرزندآوري ذکر شده است. آن فردگرایی، به عنوان مهم
نقشی است که هر یک از این موارد به عنوان یک مسئله یا مخاطره عمل کرده و در باروري افراد 

شود. با توجه به پیشینه پژوهش، سعی شده است تا نقشی  نقش دارد که در هر دو دسته دیده می
 ترین عواملی که در هر دسته بر فرزنداوري نقش دارند، مورد بررسی قرار گیرد.  که مهم

 چوب نظريچار
هاي فراوانی براي توضیح هماهنگی بین فرایندهاي مشاهده شده در زمینه فرزنـدآوري بـا    تالش

شناسـان   هاي نظـري جامعـه   سایر فرایندهاي نشانگر تغییرات اجتماعی به عمل آمده است. تالش
یـن  گرنشـایم در ا -متأخر که به دیدگاه مدرنیته متأخر معتقدند مانند اولریش بک و الیزابـت بـک  

هاي مختلف دیگـران در جوامـع غربـی     رسد. آنها پس از مرور تالش زمینه قابل توجه به نظر می
م، عوامـل  1980و  1970ي  کاهش بـاروري و عـدم تمایـل بـه فرزنـدآوري در دهـه        براي تبیین

کنند: خوش گذرانی و خودخواهی  گونه خالصه می گر کاهش باروري از نظر دیگران را این تبیین
تر با کلیسا (مذهب)، همچنـین   ها و ارتباط کم ، تحریک زنان براي آزادي، تغییر ارزشنسل جوان
هـاي   هاي باالي داشـتن فرزنـد و تعـداد وسـیعی از خواسـته      هاي ضدبارداري، هزینه تأثیر قرص

 ). 119: 2002گرنشایم، -رقابتی که در جهان معاصر محسوس هستند (بک و بک
م و امید افراد براي داشتن یا نداشتن فرزند را، عالوه بر گرنشایم بی-با این حال، بک و بک

کنند. بدون شک، براي بسیاري از مردم پاسخ در  وجو می موارد باال، در خود افراد جست
ناپذیرشان براي تجارب  شان، انتظارهاي باالیشان، اشتیاق سیري هاي فردي در تمایل -خودشان 

نهفته است  -وانین، ادامه مسیر و فداکاري کردن شان براي اطاعت از ق جدید، کاهش آمادگی
ها و  ترین دالیل کاهش تمایل به فرزندآوري را در تغییر ارزش ها، مهم ). بنابراین، آن22(همان: 

کنند که در امتداد تغییرات ساختاري ایجاد شده و گسترش یافته  وجو می هاي فردي جست ایده
ان فرآیند از دست دادن اطمینان، ازهم پاشیدگی و هم 1شدن )، فردي1992است. به اعتقاد بک (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Individualization 
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هاي جدید است  ها و ارزش کارگیري و استقرار سیستم استقرار مجدد افراد در جامعه از طریق به
و افراد این فرایند را یا به میل خود تجربه خواهند کرد یا وادار به تجربه آن خواهند شد. از نظر 

شدن به این معناست که مردان و زنان از  ) فردي3: 2007، 1گرنشایم (به نقل از چان -بک و بک
اند.  اي رها شده هاي جنسی تعیین شده توسط جامعه صنعتی براي زندگی در خانواده هسته نقش

یابند و زندگی خود  عالوه بر این و با تشدید این وضعیت، افراد خود را در رنج و زیان مادي می
سازند و اگر الزم باشد، دستیابی به چنین زندگی به  رك میرا از طریق بازار کار، آموزش و تح

قیمت از دست دادن تعهدات خود به خانواده، روابط و دوستان خواهد بود. بدین معنا که عامالن 
توانند خودشان و  شوند و در نتیجه، بهتر می انسانی بیش از پیش از بند الزامات ساختاري رها می

ها به جاي آن که  اي بسازند. براي مثال، انسان به نحو بازتابشگرانهشان را  نیز جوامع محل زندگی
ها  کنند. از آن جا که انسان شان باشند، کم و بیش به تنهایی عمل می ي موقعیت طبقاتی شده تعیین

) 1380اند، مجبورند که بازتابشگرتر باشند. بک (الپتن،  به تمهیدات خاص خودشان واگذار شده
هاي سنتی و دگرگونی  ن در اثر تحوالت اجتماعی مانند افول ارزشمعتقد است فردي شد

 کند. هاي جنسیتی بروز می نقش
هاي سنتی به این مسئله اشاره دارد که قواعد و اصول از پیش تعیین شده در  افول ارزش

هاي سنتی و مدرن در این جاست که در  جامعه به مانند گذشته نیست. تفاوت بارز بین ارزش
شی قدیم، فرد مجبور به تابعیت از الگوهاي جمعی است، اما در الگوهاي جدید، سیستم ارز

گرایانه و بشردوستانه را ایجاد کرده است. تفکر درباره خود  عمل 2تمایالت ما عالقه به فردگرایی
و زندگی براي دیگران یک بار دیگر تناقض در ضوابط و ارتباطی درونی را آشکار کرده است 

). به عبارت دیگر، زندگی فردي است که به زندگی اجتماعی 28: 2002یم، گرنشا-(بک و بک
 هاي فردي هدایت کننده مسیر زندگی است.  بخشد و کنش معنا می

هاي جنسیتی یکی دیگر از تحوالت مهمی است که رخ داده  عالوه بر این، دگرگونی نقش
رسانی به  انوادگی و خدمتاست. زنان امروزي دیگر به همان اندازه گذشته بر اساس زندگی خ

تري نسبت به مردان براي انجام وظایف  ها هنوز مسئولیت بیش شوند، اما آن مردان تعریف نمی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شوند  وسیله موقعیتی پایدار در بازار کار محافظت می تر به خانوادگی دارند و هنوز هم بسیار کم
ین زن و مرد رخ نداده که برابري کامل ب ). با وجود آن55-56: 2002 گرنشایم،-بک و (بک

آور خانه و زن به کار در خانه  بندي سنتی پیرامون دو جنس که در آن مرد نان است، اما تقسیم
مشغول بود، تغییر کرده است؛ هرچند میزان و نحوه این تغییرات در جوامع مدرن غربی و 

یري و گ شدن قلمرو جدیدي براي کنش و تصمیم جوامع در حال توسعه متفاوت است. فردي
ها، تضادها و فشارهاي  کند. با این وجود، بالتکلیفی روي زنان باز می هاي جدیدي پیش فرصت

همراه دارد. زنان امروزي مجبورند با خطراتی روبرو شوند که پیش از این تنها مردان  جدیدي به
ر به ). زنان تا اندازه زیادي دیگ55-56: 2002 گرنشایم،-بک و در معرض آن قرار داشتند (بک

توانند با شایستگی و تالش  هاي انتسابی چون مادري و همسري محدود نیستند و می نقش
 ي خود را شکل دهند. نامه زندگی

تنها اجازه مشارکت  دارند و نه چنین شرایطی در دنیاي مدرن فرد را به تکاپو و فعالیت وا می
ها گسترش یافته  ی که طیف انتخابدهند، بلکه خواستار آن نیز هستند. هنگام فعال را به افراد می
هاي فردي، تطبیق،  یابد، نیاز باالیی به کنش گیري بین افراد افزایش می و ضرورت تصمیم

). آزادي عمل و اختیار براي 4: 2002 گرنشایم،-بک و هماهنگی و ائتالف وجود دارد (بک
شود. با این  ه میهاي اجتماعی کاست گیري به جنبه فردي تبدیل شده و از نفوذ ارزش تصمیم

و تالش براي  2انجامد، احساس ناامنی می 1شدن در عین حال که به آزادي در انتخاب حال، فردي
آمیزي است که در دنیاي مدرن  ها را نیز در پی دارد و این همان آزادي مخاطره گریز از مخاطره

عنوان یک  شود و دیگر به وجود دارد. زیرا، عدم موفقیت به یک شکست شخصی تبدیل می
شود. درحالی که در گذشته بیماري، اعتیاد، بیکاري و دیگر انحرافات  تجربه گروهی قلمداد نمی

شد. امروزه تأکید بر مسئولیت و اشتباه فردي است.  عنوان سرنوشت درنظر گرفته می از هنجار به
بینی  بنابراین، چنین شرایطی مستلزم برعهده گرفتن مسئولیت مشکالت شخصی و حوادث پیش

 ).24: 2002 گرنشایم،-بک و نشده است (بک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Freedom of Choice 
2 Feelings of Insecurity 



 

 

 

 

 
 1395شناسی ایران، سال یازدهم، شماره بیستم و یکم، بهار و تابستان  نامۀ انجمن جمعیت  110 

  

 

احساس ناامنی و بالتکلیفی ناشی از نبود قواعد مشخص فرد را وادار به تکاپو و زندگی 
هایی براي خود فراهم کرده و  طور جداگانه قواعد و دستورالعمل کند. فرد باید به براي خود می

کار شود  زایاي اجتماعی مدرن باید دست بهي خویش وارد کنند. وي براي م نامه آن را در زندگی
داند که چگونه خود را در رقابت براي  دست آورد و می و تالش زیادي انجام دهد. او باید به

: 2002 گرنشایم،-بک و ثابت کند (بک -نه فقط براي یک روز، بلکه هر روز  -منابع محدود 
 فرآیند یک تبدیل به خویش اغلبگیري براي زندگی  ). بنابراین، اندیشیدن درباره تصمیم4

 است که) مردان اوقات گاهی و(امروزي  ویژه براي زنان به امر این. شود و بغرنج می طوالنی
 درستی با توجه به گیري تصمیم تا هاي خود آگاهند دلواپسی و ضعف و قوت از نقاط خوبی به

ن، افراد باید مسئولیت ). بنابرای111: 1995گرنشایم، -منطقی داشته باشند (بک و بک دالیل
 ریزي زندگی خود و مدیریت مخاطرات بر عهده بگیرند.  تري براي برنامه بیش

خصوص از طرف زنان و عدم اطمینان از  احساس اضطراب و ترس از پدر و مادر شدن به
افزاید.  ثبات و استمرار زندگی زناشویی به تردید در خصوص داشتن یا نداشتن فرزند می

به  که فقط زمانی ... در آینده باشند کودك یک باید احساس را دارند که این ها آن از بسیاري
زمانی که از لحاظ شخصی احساس با ثباتی  یا و شان رسیدگی شده باشد، رابطه در مشکالت

از  توانم نمی اگر من«بالغ بودن کنند، چون که  احساس کافی اندازه به خواهند می کنند ... افراد
: 1995 گرنشایم،-بک و (بک ي یک کودك برآیم؟ توانم از عهده می چگونه رآیم،ب ي خودم عهده
هاي متنوع براي تأمین فرزند، آمادگی روانی زوجین  ). به عبارت دیگر، جداي از مسئولیت110

 سزایی دارد. نیز اهمیت به
رزیابی بنابراین، زوجین همواره خود را پیرامون آمادگی یا عدم آمادگی داشتن فرزند مورد ا

 مراقبت خوب من از او دارد، آیا من چگونگی به بستگی من فرزند شخصیت دهند. اگر قرار می
سؤال جدید  یک این هستم که رفتار درستی با او داشته باشم؟ بالغ کافی اندازه به از نظر احساسی

 روانی از تفکر که شود مردانی یافت می و زنان میان در اي گسترده طور که به وجدان است، از
 درستی من به آیا پروري آگاهم؟ فرزند از شخصی هاي خواسته به من آیا: خود آگاه هستند کنونی
 پاسخ شود را دارم؟ اگر پیشرفت می که منجر به الزم براي رفع نیازهاي کودك درونی کیفیت
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ن افتد. آرزوي داشت تأخیر می باشد: در چنین شرایطی داشتن فرزند به دالیل مختلف به منفی
داند؟ شاید پس از برآورده  و بعد از آن چه کسی می -افتد  تعویق می فرزند براي اولین بار به

تعویق بیفتد، و سرانجام شاید به نفع اهداف دیگر سرکوب  شدن نیازها، شاید به دفعات متعدد به
 ). 122: 1995 گرنشایم،-بک و شود (بک

ها  براي داشتن فرزند با انبوهی از تناقضچه گفته شد، تمایل و عشق والدین  با توجه به آن
و  ها لذت عوامل، از اي از مجموعه تأثیر تحت نداشتن بچه یا داشتن به همراه است. تصمیم

 همیشه. دارد هاي پدر و مادر شدن قرار  دلخوشی و تعهدات زندگی شخصی تا هاي محرومیت
هاي  ترس و حفظ امیدها ،دارد تصمیم وجود برخی دیگر علیه هر و براي ها استدالل برخی

کند که در  تأیید می را موضوع این منفی. تحقیقات و مثبت جوانب: بچه یک خواستن -موجود 
آشکار وجود  هاي تناقض دوسوگرایی و ناامنی، از مختلفی انواع منفی، و مثبت جوانب سنجیدن
یر اصول مدرنیته تأث ها و تحت ). در پاسخ به این تناقض110: 1995 گرنشایم،-بک و دارد (بک

هاي جنسیتی، احساس ناامنی، تالش  هاي سنتی، دگرگونی نقش شدن، افول ارزش متأخر (فردي
 ترجیح و دارند، فرزندان وجود از زیادي تعداد با هاي کمی براي گریز از مخاطره) خانواده

تأخیر  را به مادري زنان، از بسیاري درنهایت،. فرزند است فرزند یا کم تک هاي بر خانواده زیادي
 ).117: 1995 گرنشایم،-بک و شوند (بک می» 1مادران تأخیري« تا زمانی که اندازند، می

شرایطی  طور بالقوه در بین والدین وجود دارد، اما تحقق آن به اگرچه میل به داشتن فرزند به
و  بستگی دارد. تا زمانی که مراقبت از کودك وظیفه فردي براي زنان است (از طریق آزمون

آمیز)، تا زمانی که تنش بین  هاي موقتی مخاطره ها و تالش خطا، برقراري تعادل بین فعالیت
آرزوي داشتن فرزند و داشتن زندگی براي خود رفع گردد، تا زمانی که اقدامات سیاسی 

طور  هاي مختلف ناقص باقی بماند، یا حتی وجود نداشته باشد، تا زمانی که مردان به حوزه
تري براي فعالیت در مراقبت از کودکان سهیم نشوند، تا زمانی که این  تمایل بیشمحسوسی با 

-ولد وجود دارد (بک و بک و شرایط عملی نشود، انتظار اندکی براي افزایش قابل مالحظه زاد
هاي باال براي داشتن آن از بین  ). با این وجود، عشق به فرزند و انگیزه126: 2002گرنشایم، 

 رایش عمومی ثابت باقی خواهد ماند.نرفته و این گ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 late mother 
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گیري  هاي فردي و اجتماعی در زمینه باروري در تصمیم با توجه به آن چه گفته شد، مخاطره
ها وا  آوري اثر گذاشته و او را به تأمل و واکنش براي مواجهه با این مخاطره فرد براي فرزند

هاي متفاوتی در زمینه فرزندآوري  د کنشها، افرا دارد. به طوري که، بسته به میزان این مخاطره می
هاي جامعه مخاطره (افول  دهند. بنابراین، فرضیه اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه بروز می
شدن، آزادي انتخاب و احساس ناامنی،  هاي جنسیتی، فردي هاي سنتی، دگرگونی نقش ارزش

رزندآوري افراد ازدواج کرده است. آل فرزند، سن و سن ازدواج) بر روي ف تحصیالت، تعداد ایده
ها در بین افراد داراي فرزند و بدون فرزند بررسی شده  عالوه بر این، میزان هر یک از این مخاطره

 شان مشخص گردد. ها بین دو گروه از افراد بر اساس فرزندآوري تا تفاوت در مخاطره

 روش تحقیق
 پژوهش آماري جامعه. است شده امانج پیمایشی صورت به و کمی روش اساس بر پژوهش این

است. انتخاب ایـن محـدوده سـنی     بوده رشت ساله ازدواج کرده شهر 49تا  25افراد  کلیه حاضر
در نظر گرفتن تأخیر یا عدم تأخیر در فرزندآوري بوده است. به به دلیل ها،  ساله 15-49به جاي 

دآوري بـه دو دسـته بـا تـأخیر و     هاي اولیه پس از ازدواج از نظر فرزنطور کلی، زوجین در سال
شوند و ارادي یا غیرارادي بودن تأخیر نیز چند سال پـس از ازدواج نمـود    بدون تأخیر تقسیم می

سالگی محدوده پایین این مسئله انتخاب گردید. براي انتخاب نمونه ابتـدا از   25کند. لذا  پیدا می
 بـا  برابـر  1390 سال مسکن و سنفو سرشماري واحدهاي خانواري استفاده شده است که مطابق

و افـزودن تعـدادي نمونـه جهـت جبـران       کـوکران  فرمـول  از استفاده با بودند. خانوار 204054
 بـراي . شـدند  تعیـین  نمونـه  حجـم  عنـوان  به خانوار 400 هاي احتماال مخدوش تعداد پرسشنامه

 اي شـده  اصالح شکل حجم طبقات که با متناسب اي طبقه گیري نمونه روش از ها داده آوري جمع
 گانـه  پـنج  مناطق روش، این در. شد گرفته بهره است، سیستماتیک و ساده تصادفی گیري نمونه از

 منطقه هر تعداد خانوارهاي با متناسب و  شده درنظرگرفته گیري نمونه طبقات عنوان به رشت شهر
 تعیـین  از پـس . شـد  تعیـین  منطقـه  هـر  براي نظر مورد هاي نمونه تعداد خانوارهاي شهر، به کل

 هر از متقضی نسبت به سیستماتیک، خانوارها گیري نمونه از استفاده با گیري نمونه نسبت طبقات
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 با برابر 1 منطقه براي ترتیب (و تعداد نمونه) به نمونه بدین ترتیب، نسبت. اند شده انتخاب طبقه
 8/22 بـا  برابـر  3 همنطقـ  نمونـه)،  57درصـد (  3/14 با برابر 2 منطقه نمونه)، 97درصد ( 24/25

 درصـد  5/9 بـا  برابـر  5 منطقه نمونه) و 117( درصد 15/29 با برابر 4 منطقه نمونه)، 91درصد (
هاي مورد نظر، حدود یـک سـوم از    در مرحله بعد و پس از تعیین تعداد نمونه .نمونه) است 38(

محلـه   22بـا  یک  منطقه محالت هر منطقه به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. بدین ترتیب از
 انتخـاب  محلـه  4محله داشتند تعداد  13تا  11که بین  مناطق هر یک از سایر و از محله 8تعداد 

هـا و سـهم از    ها، در درون هر محله به تناسب وسعت آن پس از انتخاب تصادفی محله. گردیدند
ر نمونه، چند خیابان و از هر خیابان چند کوچه به طـور تصـادفی مشـخص شـده و در درون هـ     

کوچه نیز چند خانوار انتخاب گردیدند. در هر خانوار تنها یک پرسشنامه به وسـیله یـک زن یـا    
 ساله تکمیل شد. 49تا  25مرد ازدواج کرده 

 استفاده ساخته محقق پرسشنامه ابزار از پیمایش حاضر در مناسب اطالعات به دستیابی براي
 .است اي زمینه متغیرهاي و مستقل رهايمتغی وابسته، متغیر به مربوط سؤاالت شامل که گردید
 سنتی، هاي ارزش افول متغیرهاي به مربوط سؤاالت شود، می مالحظه 1 جدول در که طور همان

 و ترتیبی صورت به ناامنی احساس و انتخاب آزادي شدن، فردي جنسیتی، هاي نقش دگرگونی
 یا مثبت به توجه با که اند هشد طراحی مخالف کامالً تا موافق کامالً از چهارتایی لیکرت طیف
 1 تا 4 از مثبت سؤاالت که طوري به. است شده گذاري نمره تایی 4 طیف در ها گویه بودن منفی

این عالوه بر این، براي بررسی میانگین نمره هر یک از . بود خواهد 4 تا 1 از منفی سؤاالت و
برابر نبود، براي استانداردسازي متغیرها این هاي  متغیرهاي تحقیق، از آن جایی که تعداد گویه
تقسیم شد تا میانگین  ي آن متغیرها گویهتعداد  برمیانگین متغیرها، نمره خام میانگین هر متغیر 

 سن و تحصیالت متغیرهاي به مربوط همه متغیرها در یک دامنه مشخص قرار گیرند. سؤاالت
 عنوان به فرزندآوري متغیر این، بر عالوه. است شده طراحی اي فاصله صورت به نیز ازدواج
 صورت این به. شد طراحی اسمی و اي فاصله مقیاس در سوال دو با پژوهش این وابسته متغیر
 که صورتی در. خیر یا دارند فرزندي نمایند مشخص تا شد خواسته پاسخگویان از ابتدا در که

 که صورتی در و شده پرسیده اي فاصله صورت به شان فرزندان تعداد بود، مثبت شان پاسخ
-پزشکی مشکل و شخصی تصمیم« گزینه دو با آنها فرزند نداشتن علت بود، خیر شان پاسخ
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 از تعدادي شده، گرفته درنظر نمونه 400 تعداد از که است ذکر قابل. شد پرسیده »زیستی
 383 از نهایی تحلیل براي ترتیب، این به و نبوده تحلیل قابل مختلف دالیل به ها پرسشنامه

 تعداد حسب بر گویان پاسخ فراوانی توزیع گیري، نمونه از پس همچنین،. شد استفاده سشنامهپر
 1 داراي) درصد 5/35( خانوار 136 فرزند، بدون) درصد 42( خانوار 161 که داد نشان فرزند
 و فرزند 3 داري) درصد 5/4( خانوار 17 تنها و فرزند 2 داراي) درصد 18( خانوار 69 فرزند،
) درصد 4/57( خانوار 220 پژوهش این نفري 383 نمونه از  دیگر، عبارت به.. هستند تر بیش
) درصد 8/35( خانوار 137 تعداد فرزند، بی خانوار 161 بین از حال، این با. اند بوده فرزند داراي

 نابارورغیرارادي) درصد 8/6( خانوار 26 و بوده فرزند بدون خود میل با و ارادي صورت به
 نیز سوم یک و هستند فرزند داراي ها نمونه از سوم دو درواقع،. نداشتند باروري واناییت و بوده
 خانوار 26 که جایی آن از. ندارند فرزندي زیستی-پزشکی دالیل به یا و خود انتخاب به
 جاي پژوهش این موضوع در و اند نداشته خود فرزندآوري در انتخابی غیرارادي، فرزند بی
 .شدند گذاشته کنار تحلیلی شبخ از گیرند، نمی

 معرفی متغیرهاي تحقیق به همراه پایایی و اعتبار آنها .1جدول 

 نام متغیر
نوع 
 متغیر

تعداد 
 مقیاس گویه

آلفاي 
 کرونباخ

مقدار 
KMO 

داري سطح معنی
 بارتلت

 000/0 657/0 71/0 ترتیبی 10 مستقل هاي سنتی افول ارزش
هاي  دگرگونی نقش
 000/0 721/0 73/0 یبیترت 9 مستقل جنسیتی

 000/0 656/0 76/0 ترتیبی 17 مستقل شدن فردي
 000/0 698/0 72/0 ترتیبی 9 مستقل آزادي انتخاب
 000/0 818/0 88/0 ترتیبی 13 مستقل احساس ناامنی
 - - - اي فاصله 1 مستقل تحصیالت
 - - - اي فاصله 1 مستقل سن ازدواج
 - - - اي فاصله 3 وابسته فرزندآوري
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است. بر این اساس،  2و اعتبار سازه 1این پژوهش مبتنی بر اعتبار صوري  نامه اعتبار پرسش
هاي اساتید و محققان تأیید شده است.  اعتبار صوري پرسشنامه با استفاده از نظرات و مشاوره
 شناسی ارائه شد و بعد از دو مرحله اصالح بدین منظور، پرسشنامه طراحی شده به اساتید جامعه

و ویرایش براي انجام مطالعه مقدماتی آماده شد. براي دستیابی به اعتبار سازه و میزان تطابق 
استفاده شده است. در تحلیل عاملی  3متغیرهاي تحقیق با نظریه مورد استفاده نیز از تحلیل عاملی

 KMOشود. آزمون استفاده می 5) و کرویت بارتلتKMO( 4کایزرمایر الکین از دو آزمون
کند که باید غیرعلّی باشد. آزمون بارتلت نیز وضعیت  بستگی بین متغیرها را بررسی میهم

 KMO 6/0کند. به این صورت که اگر میزان آزمون  ماتریس همبستگی بین متغیرها را ارزیابی می
باشد، نشان دهنده برخورداري ابزار  05/0تر از  داري آزمون بارتلت کم یا باالتر و سطح معنی

؛ حبیب پور و صفري، 256: 1393؛ دواس، 199: 1392از اعتبار سازه است (غیاثوند، پژوهش 
و بارتلت از مناسب  KMOوسیله دو آزمون  نتایج حاصل از تحلیل عاملی به). 322-321: 1391

و سطح  6/0باالتر از  KMOها براي پژوهش حکایت دارد. چراکه میزان آزمون  بودن گویه
 است. 05/0تر از  کم داري آزمون بارتلت معنی

مورد ارزیابی قرار  6پژوهش از طریق مطالعه مقدماتی و آلفاي کرونباخ  نامه پایایی پرسش
نفر انجام شد که با جرح و تعدیل و  50بار و با  گرفته است. مطالعه مقدماتی این پژوهش یک

دول زیر، میزان حد مطلوب رسید. مطابق با ج ها به ها، میزان پایایی آن اصالح در برخی گویه
و در سطح مطلوب گزارش شده است که  7/0آلفاي کرونباخ هر یک از ابعاد پرسشنامه باالتر از 

 کند. ها را تأیید می همگنی گویه
هاي توصیفی، در بخش تبیینی از دو آزمون  براي تجزیه و تحلیل اطالعات عالوه بر آماره

ها بین دو گروه افراد داراي فرزند و افراد  استفاده شده است. براي بررسی تفاوت میزان مخاطره
اي  بدون فرزند، با توجه به نرمال بودن یا نبودن متغیر وابسته از دو نوع آزمون تی تست دونمونه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Face Validity 
2 Construct Validity  
3 Factor analysis 
4 Kaiser-Meyer-Olkin 
5 Bartletts test of sphericity 
6 Cronbachs alpha 
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ها بر فرزندآوري نیز از  نی استفاده شده است. براي بررسی تأثیر مخاطره مستقل و یومن وایت
هاي پژوهش با کنترل متغیر  ه براین، آزمونرگرسیون لجستیک بهره گرفته شده است. عالو

تري  هاي موجود بین زنان و مردان در این زمینه به طور دقیق جنسیت انجام گرفته است تا تفاوت
 مشخص گردد.

 ها یافته
هاي پاسخگویان به صورت توصیفی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. بـر ایـن         در ابتدا ویژگی

درصد) از آنها را مردان  3/42نفر ( 162سخگویان را زنان و درصد) از پا 7/57نفر ( 221، اساس
نفـر   32دهد کـه در بـین مـردان،     دهند. سن پاسخگویان به تفکیک جنسیت نشان می تشکیل می

سـال،   30-34درصد) در گـروه سـنی    7/26نفر ( 43سال،  25-29درصد) در گروه سنی  9/19(
درصـد) از مـردان در گـروه     1/26نفـر (  42سال و  35-39درصد) در گروه سنی  3/27نفر ( 44

-29درصد) در گـروه سـنی    1/23نفر ( 51سال قرار دارند. درمقابل، در بین زنان،  40-49سنی 
درصد) در گروه سـنی   19نفر ( 42سال،   30-34درصد) در گروه سنی  3/35نفر ( 78سال،  25
قرار دارند. سن ازدواج  سال 40-49درصد) از زنان در گروه سنی  6/22نفر ( 50سال و  39-35

درصـد) در سـنین    2/6نفـر (  10دهد که در بین مردان،  پاسخگویان به تفکیک جنسیت نشان می
درصـد) در گـروه    5/33نفـر (  54سال،  20-24درصد) در گروه سنی  23نفر ( 37سال،  20زیر 

انـد.   دهسـال ازدواج کـر   30درصد) از مردان در سنین بـاالي   3/37نفر ( 60سال و  25-29سنی 
درصـد) در   5/28نفـر (  63سـال،   20درصد) در سنین زیر  2/26نفر ( 58درمقابل، در بین زنان، 

 9/15نفـر (  35سـال و   25-29درصـد) در گـروه سـنی     9/24نفر ( 65سال،  20-24گروه سنی 
انـد. تحصـیالت پاسـخگویان بـه تفکیـک       سال ازدواج کـرده  30درصد) از زنان در سنین باالي 

درصد) داراي تحصـیالت زیـردیپلم،    9/16نفر ( 27از آن است که در بین مردان،  جنسیت حاکی
صد) داراي تحصیالت فوق دیـپلم  در 35نفر ( 56درصد) داراي تحصیالت دیپلم،  5/42نفر ( 68

درصد) داراي تحصیالت فوق لیسانس یا باالتر هستند. درمقابل، در بین  6/5نفر ( 9و لیسانس و 
درصـد) داراي تحصـیالت    33نفر ( 71درصد) داراي تحصیالت زیردیپلم،  4/15نفر ( 33زنان، 

درصـد)   7/4نفـر (  10درصد) داراي تحصیالت فوق دیپلم و لیسـانس و   9/47نفر ( 101دیپلم، 
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داراي تحصیالت فوق لیسانس یا باالتر هستند. اشتغال پاسخگویان به تفکیک جنسیت نیز نشـان  
درصد) بازنشسته هسـتند و   1/3نفر ( 5درصد) داراي شغل،  95نفر ( 153دهد در بین مردان،  می
نفـر   84بین زنان  اند. در حالی که در درصد) نیز شغل خود را به درستی عنوان نکرده 9/1نفر ( 3
درصد) نیز شغل خـود   4/6نفر ( 8دار هستند و  درصد) خانه 4/58نفر ( 129درصد) شاغل،  38(

 اند را به طور دقیق عنوان نکرده
هاي پژوهش درباره متغیرهاي مستقل و وابسته با استفاده  ، یافته2  همچنین، مطابق با جدول

 به تفکیک جنسیت ذکر شده است. هاي توصیفی میانگین و انحراف معیار از آماره

 هاي توصیفی متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش به تفکیک جنسیت : ویژگی2جدول 

 متغیر
 زنان مردان

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 11/1 4/2 1/1 5/2 سنتی هاي ارزش افول

 12/1 85/2 07/1 15/2 جنسیتی هاي نقش دگرگونی
 1/1 44/2 04/1 6/2 شدن فردي
 14/1 43/2 96/0 4/2 انتخاب آزادي

 19/1 5/2 06/1 35/2 احساس ناامنی
 28/3 2/13 96/2 7/12 تحصیالت
 9/4 1/24 85/4 7/27 سن ازدواج
 94/0 96/0 82/0 71/0 فرزندآوري

سنتی با  هاي ارزش در بین متغیرهاي پژوهش، افول 2با توجه به مقادیر موجود در جدول 
 7/27و سن ازدواج  04/1و انحراف معیار  6/2، فردي شدن با 1/1و انحراف معیار  5/2 میانگین

هاي  در بین مردان بیشتر از زنان است. در حالی که دگرگونی نقش 85/4و انحراف معیار 
و انحراف معیار  43/2، آزادي انتخاب با میانگین 12/1 معیار انحراف و 85/2جنسیتی با میانگین 

سال و  2/13، تحصیالت با میانگین 06/1و انحراف معیار  35/2ناامنی با میانگین  ، احساس14/1
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در بین زنان  94/0و انحراف معیار  96/0و میزان فرزندآوري با میانگین  28/3انحراف معیار 
 بیشتر از مردان است. 
رزند و گویان داراي ف ها در بین دو دسته از پاسخ هاي تفاوت در مخاطره براي آزمون فرضیه

ها به  اي استفاده شده است. همچنین این آزمون بدون فرزند ارادي از آزمون مقایسه دونمونه
 شود. تفکیک جنسیت انجام شده و براي مردان و زنان به صورت جداگانه بررسی می

نتایج آزمون حاکی از آن است که بین افراد داراي فرزند و بدون فرزند در میزان افول 
شود.  داري وجود دارد. این تفاوت در بین هر دو جنس دیده می تفاوت معنیهاي سنتی  ارزش

هاي  دهد. افول ارزش میانگین رتبه افراد داراي فرزند و بدون فرزند نیز تفاوت بارزي را نشان می
تر از افراد داراي  سنتی در بین افراد بدون فرزند، چه در بین مردان و چه در بین زنان، بسیار بیش

هاي جنسیتی در بین زنان در  ست. عالوه بر این، میانگین رتبه در میزان دگرگونی نقشفرزند ا
هر دو گروه افراد داراي فرزند و بدون فرزند باالست که نشان دهنده تحول در الگوهاي سنتی 

فرزند نسبت به  هاي جنسیتی در بین زنان است، بااین حال، میانگین رتبه زنان بی در زمینه نقش
هاي  داري را ایجاد کرده است. اما دگرگونی نقش ري فرزند باالتر است و تفاوت معنیزنان دا

 داري را ایجاد نکرده است.  جنسیتی در بین مردان داراي فرزند و بدون فرزند تفاوت معنی
همچنین، بین افراد داراي فرزند و بدون فرزند، هم در بین مردان و هم در بین زنان، در 

داري وجود دارد و میانگین رتبه مردان و زنان داراي فرزند  اب تفاوت معنیمیزان آزادي انتخ
گیري براي  فرزندان در تصمیم فرزند است که این آزادي انتخاب بی تر از مردان و زنان بی پایین

 میزان در فرزندان بدون  و فرزند داراي هاي خانواده تري یافته است. بین نداشتن فرزند نمود بیش
 در مردان و زنان تحصیالت میزان رتبه میانگین. دارد وجود داري معنی فاوتت تحصیالت

مردان و زنان  که رسد می  دارد؛ به نظر مردان و زنان داراي فرزند با داري معنی فرزند اختالف بی
فرزند، هم در  بدون  و فرزند داراي افراد بین .هستند جامعه تر کرده تحصیل اقشار جزو فرزند بی

 به توجه با. دارد وجود داري معنی نیز تفاوت ازدواج سن ان و هم در بین زنان دربین مرد
 در فرزندان بی درواقع،. اند کرده ازدواج باالتري سن در فرزندان بی گروه، دو این در رتبه میانگین
 اند. کرده تجربه را ازدواج در تأخیر نیز ازدواج زمینه



 

 

 

 

 
 119  اي در شهر رشت   جامعه در مخاطره و فرزندآوري: مطالعه

 

 

 فرزند به تفکیک جنسیت بین دو گروه افراد داراي فرزند و بی: آزمون تفاوت در میزان مخاطره 3جدول 

 متغیر مستقل متغیر وابسته
 داري سطح معنی Zآماره  میانگین رتبه تعداد

 زنان مردان زنان مردان زنان مردان زنان مردان

 هاي سنتی افول ارزش
 6/85 3/60 138 82 داراي فرزند

فرزند  بی 000/0 000/0 - 64/4 - 45/4
 راديا

66 71 15/92 7/142 

هاي  دگرگونی نقش
 جنسیتی

 5/93 6/77 138 82 داراي فرزند
فرزند  بی 000/0 3/0 - 04/1 - 81/0

 ارادي
66 71 6/70 44/127 

 متغیر مستقل متغیر وابسته
 داري سطح معنی Zآماره  میانگین رتبه تعداد

 زنان مردان زنان مردان زنان مردان زنان مردان

 آزادي انتخاب
 04/86 68 138 82 داراي فرزند

فرزند  بی 000/0 032/0 - 5/6 - 15/2
 ارادي

66 71 6/82 85/141 

 تحصیالت
 3/84 7/64 138 82 داراي فرزند

فرزند  بی 000/0 000/0 - 3/6 - 85/2
 ارادي

66 71 1/84 5/136 

 سن ازدواج
 6/90 1/59 138 82 داراي فرزند

فرزند  بی 000/0 004/0 - 8/4 - 8/4
 ارادي

66 71 8/92 9/132 

 متغیر مستقل متغیر وابسته
 داري سطح معنی Tآماره  میانگین تعداد

 زنان مردان زنان مردان زنان مردان زنان مردان

 شدن فردي
 27/2 64/2 138 82 داراي فرزند

فرزند  بی 001/0 56/0 24/3 - 58/0
 ارادي

66 71 54/2 82/2 

 احساس ناامنی
 21/2 21/2 138 82 داراي فرزند

فرزند  بی 000/0 07/0 06/6 83/1
 ارادي

66 71 53/2 18/3 
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داري  تفاوت معنی شدن در میزان فردي عالوه بر این، بین زنان داراي فرزند و بدون فرزند
دهد، درواقع، زنان  می فرزند میزان باالتري از فردي شدن را نشان وجود دارد و در بین زنان بی

 تر از زنان داراي فرزند برخوردارند. در حالی که بین شدن، بیش هاي فردي فرزند از ویژگی بی
درنهایت،  ندارد. وجود داري معنی تفاوت شدن فردي میزان در فرزند بدون و فرزند داراي مردان

در بین زنان، در میزان  ارادي، هم در بین مردان و هم فرزندان بین افراد داراي فرزند و بی
فرزندان ارادي میزان باالتري از احساس ناامنی  داري وجود دارد و بی تفاوت معنی احساس ناامنی

ها مؤثر است. با این حال، باید به  فرزندي آن کنند که در تصمیم براي بی را در خود احساس می
تواند در هر دو گروه افراد  میاین نکته نیز توجه داشت که مسئله ناامنی درباره داشتن فرزند 

فرزندان  فرزندان ارادي وجود داشته باشد. اما میزان احساس ناامنی در بین بی داراي فرزند و بی
فرزندي  تواند در تصمیم آنها براي بی تر از افراد داراي فرزند بوده و این امر می ارادي بیش

 تأثیرگذار بوده است.
ر فرزندآوري، به عنوان متغیر وابسته، از رگرسیون براي بررسی اثر متغیرهاي مستقل ب

لجستیک استفاده شده است. همچنین براي دستیابی به اطالعات دقیق و امکان مقایسه براي 
مردان و زنان به صورت جداگانه آزمون گرفته شده است. متغیر وابسته این پژوهش وضعیت 

فرزند (کد  هی) در دو طبقه بیگویان است که در سطح کیفی (اسمی دووج فرزندآوري پاسخ
بندي شده است. متغیرهاي مستقل پژوهش که در  صفر) و داراي فرزند (کد یک) تعریف و دسته

 سنتی، دگرگونی هاي ارزش اند، عبارتند از: افول اي/ نسبی) تعریف شده سطح کمی (فاصله
 ازدواج. نناامنی، تحصیالت و س انتخاب و احساس شدن، آزادي جنسیتی، فردي هاي نقش

 ارزیابی کل مدل رگرسیون و برازش آن براي مردان .4جدول 
 بینی مدل درصد صحت پیش ضریب تعیین داري سطح معنی درجه آزادي نوع آزمون

 0بلوك  ـــ 000/0 7 بوس اوم نی
 2/65 ـــ 296/0 8 هوسمر و لمشو
 1بلوك  353/0 ـــ ـــ کاکس و نل

 5/74 472/0 ـــ ـــ کرك نیجل
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بررسی شده است. سطح  4رزیابی کل مدل رگرسیون و برازش آن براي مردان در جدول ا
دست آمده که نشان دهنده قابل  به 05/0تر از  و کم 000/0بوس برابر با  داري آزمون اوم نی معنی

داري آماره هوسمر و لمشو نیز برابر با  قبول بودن مدل براي تببین متغیر وابسته است. سطح معنی
کند. مقادیر دو  که مناسب بودن مدل و برازش الزم آن را تأیید می 1است 05/0بزرگتر از  و 3/0

دهد متغیرهاي  است که نشان می 47/0و  35/0آماره مربوط به ضریب تعیین پزودو برابر با 
درصد از تغییرات  2/47تا  3/35توانند بین  مستقل از قدرت تبیین خوبی برخوردار بوده و می

دهد که بدون  بینی مدل نشان می را تبیین کنند. عالوه براین، درصد صحت پیش فرزندآوري
درصد بوده است که  2/65بینی تغییرات متغیر وابسته  ) توان پیش0ورود متغیرهاي مستقل (بلوك

درصد افزایش یافته  5/74با وارد کردن مجموع متغیرهاي مستقل، تبیین تغییرات متغیر وابسته تا 
ن، متغیرهاي مستقل پژوهش قدرت الزم براي تبیین متغیر وابسته را دارند و است. بنابرای

 بینی کنند.  توانند احتمال وقوع متغیر وابسته را پیش می
دهد.  ، نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی براي مردان را نشان می5جدول 

در مدل رگرسیونی قرار داده بر اساس نتایج جدول مورد اشاره، از بین هفت متغیر مستقل که 
هاي  بینی متغیر وابسته فرزندآوري را دارند و متغیر دگرگونی نقش اند، شش متغیر توان پیش شده

داري با متغیر وابسته ندارد. از میان متغیرهاي مستقلی که  جنسیتی و احساس ناامنی، رابطه معنی
 Bهاي سنتی با ضریب  ر افول ارزشاند، متغی داري را با متغیر وابسته شکل داده رابطه معنی

) از قدرت تبیین باالتري برخوردار است و پس از آن به ترتیب متغیر فردي شدن با -88/0(
 B)، متغیر سن ازدواج با ضریب -64/0( B)، متغیر آزادي انتخاب با ضریب -B )67/0ضریب 

 )، قرار دارند.-18/0(  B)، متغیر تحصیالت با ضریب -2/0(
ها را نشان  ها در هریک از متغیرهاي مستقل، قدرت تبیین آن و نسبت بخت B میزان ضریب

) احتمال وقوع فرزندآوري را تا 415/0هاي سنتی با نسبت بخت ( دهد. متغیر افول ارزش می
هاي سنتی افزایش یابد، احتمال  دهد. درواقع، هرچه قدر افول ارزش درصد کاهش می 5/58

کند. نسبت بخت متغیر فردي شدن  تر می فرزند بودن را بیش بی وقوع فرزندآوري کاهش یافته و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود.  تأیید می H0لمشو، برازش مدل با پذیرش  -در آماره نکوئی برازش هوسمر  1



 

 

 

 

 
 1395شناسی ایران، سال یازدهم، شماره بیستم و یکم، بهار و تابستان  نامۀ انجمن جمعیت  122 

  

 

دهد. درواقع، فردمداري و  درصد کاهش می 49) است که فرزندآوري را تا 51/0برابر با (
یابد.  فرزندي نمود می فردمحوري در بین مردان در کاهش تمایل آنها به داشتن فرزند و یا کم

درصد کاهش  47) احتمال وقوع فرزندآوري را تا 53/0متغیر آزادي انتخاب با نسبت بخت (
فرزندي  دهد. درواقع، آزادي انتخاب در داشتن یا نداشتن فرزند در بین مردان به انتخاب بی می
درصد  18) احتمال وقوع فرزندآوري را تا 82/0انجامد. متغیر سن ازدواج با نسبت بخت (  می

افزایش یابد، امکان وقوع فرزندآوري و داشتن  دهد. درواقع، هر چه سن ازدواج مردان کاهش می
 وقوع احتمال) 83/0( بخت نسبت تحصیالت نیز با فرزند در بین آنها کاهش خواهد یافت. متغیر

تر  به عبارت دیگر، در میان مردان تحصیل کرده .دهد درصد کاهش می 17 تا را فرزندآوري
 احتمال وقوع فرزندآوري کمتر است. 

 رسیونی متغیرهاي مستقل تحقیق براي مردان: ضرایب رگ5جدول 
 فرزندآوري متغیر وابسته

 ها نسبت بخت داري سطح معنی آماره والد Bضریب  متغیرهاي مستقل
 415/0 000/0 25/16 - 880/0 هاي سنتی افول ارزش
 63/0 06/0 64/3 - 428/0 هاي جنسیتی دگرگونی نقش
 51/0 01/0 7/6 - 673/0 شدن فردي
 53/0 029/0 76/4 - 636/0 تخابآزادي ان

 75/0 21/0 5/1 - 287/0 احساس ناامنی
 83/0 024/0 13/5  - 183/0 تحصیالت
 82/0 000/0 54/15 - 199/0 سن ازدواج

هاي سنتی، فردي شدن آزادي انتخاب، سن ازدواج و  در مجموع متغیرهاي افول ارزش
فرزندي یا  عبارتی کم اهش داده و بهتحصیالت احتمال وقوع فرزندآوري را در بین مردان ک

 دهند. فرزندي را افزایش می بی
هاي مربوط به مدل کلی حاصل از رگرسیون لجستیک و برازش آن براي زنان نشان  آزمون

دست آمده که  به 05/0تر از  و کم 000/0بوس برابر با  داري آزمون اوم نی دهد که سطح معنی می
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داري آماره هوسمر و  براي تببین متغیر وابسته است. سطح معنینشان دهنده قابل قبول بودن مدل 
است که مناسب بودن مدل و برازش الزم آن را تأیید  05/0و بزرگتر از  18/0لمشو نیز برابر با 

است که نشان  520/0و  377/0کند. مقادیر دو آماره مربوط به ضریب تعیین پزودو برابر با  می
 47تا  7/37توانند بین  رت تبیین خوبی برخوردار بوده و میدهد متغیرهاي مستقل از قد می

بینی مدل نشان  درصد از تغییرات فرزندآوري را تبیین کنند. عالوه براین، درصد صحت پیش
 2/55بینی تغییرات متغیر وابسته  ) توان پیش0دهد که بدون ورود متغیرهاي مستقل (بلوك می

 3/68تغیرهاي مستقل، تبیین تغییرات متغیر وابسته تا درصد بوده است که با وارد کردن مجموع م
درصد افزایش یافته است. بنابراین، متغیرهاي مستقل پژوهش قدرت الزم براي تبیین متغیر 

 بینی کنند. توانند احتمال وقوع متغیر وابسته را پیش وابسته را دارند و می

 ارزیابی کل مدل رگرسیون و برازش آن براي زنان .6جدول 

 ضریب تعیین داري سطح معنی درجه آزادي ع آزموننو
درصد صحت 

 بینی مدل پیش
 0بلوك  ـــ 000/0 7 بوس اوم نی

 2/55 ـــ 181/0 8 هوسمر و لمشو
 1بلوك  377/0 ـــ ـــ کاکس و نل

 3/68 520/0 ـــ ـــ کرك نیجل

از بین هفت دهد که  نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی براي زنان نشان می
بینی متغیر وابسته  اند، چهار متغیر توان پیش متغیر مستقل که در مدل رگرسیونی قرار داده شده
هاي جنسیتی، فردي شدن و احساس ناامنی  فرزندآوري را دارند و متغیرهاي دگرگونی نقش

ري را با متغیر دا داري با متغیر وابسته ندارد. از میان متغیرهاي مستقلی که رابطه معنی رابطه معنی
) از قدرت تبیین باالتري -B )66/0هاي سنتی با ضریب  اند، متغیر افول ارزش وابسته شکل داده

)، متغیر -B )52/0برخوردار است و پس از آن به ترتیب متغیر آزادي انتخاب با ضریب 
 ) قرار دارند.-11/0( B) و متغیر سن ازدواج با ضریب -B )24/0تحصیالت با ضریب 
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ها را نشان  ها در هریک از متغیرهاي مستقل، قدرت تبیین آن و نسبت بخت Bن ضریب میزا
 48) احتمال وقوع فرزندآوري را تا 52/0هاي سنتی با نسبت بخت ( دهد. متغیر افول ارزش می

هاي سنتی افزایش یابد، احتمال وقوع  دهد. درواقع، هرچه قدر افول ارزش درصد کاهش می
شود. متغیر آزادي انتخاب با نسبت  تر می فرزند بودن زنان بیش ه و بیفرزندآوري کاهش یافت

دهد. درواقع، داشتن آزادي  درصد کاهش می 39) احتمال وقوع فرزندآوري را تا 59/0بخت (
 تواند نقش مؤثري در کاهش فرزندآوري در بین زنان داشته باشد. متغیر براي فرزندآوري می

 .دهد درصد کاهش می 5/22 تا را فرزندآوري وقوع حتمالا) 785/0( بخت نسبت تحصیالت با
تر احتمال وقوع فرزندآوري کمتر است. متغیر سن  به عبارت دیگر، در میان زنان تحصیل کرده

دهد. درواقع،  درصد کاهش می 11) احتمال وقوع فرزندآوري را تا 89/0ازدواج با نسبت بخت (
وقوع فرزندآوري و داشتن فرزند در بین آنها کاهش هر چه سن ازدواج زنان افزایش یابد، امکان 

  خواهد یافت.
 ضرایب رگرسیونی متغیرهاي مستقل تحقیق براي زنان .7جدول 

 فرزندآوري متغیر وابسته
 ها نسبت بخت داري سطح معنی آماره والد Bضریب  متغیرهاي مستقل

 52/0 001/0 63/11 - 662/0 هاي سنتی افول ارزش
 71/0 088/0 9/2 - 347/0 ي جنسیتیها دگرگونی نقش
 83/0 387/0 75/0 - 196/0 شدن فردي

 59/0 022/0 25/5 - 524/0 آزادي انتخاب
 78/0 232/0 43/1 - 253/0 احساس ناامنی
 785/0 003/0 7/8  - 242/0 تحصیالت
 89/0 010/0 63/6 - 112/0 سن ازدواج

انتخاب، سن ازدواج و تحصیالت  هاي سنتی، آزادي در مجموع، متغیرهاي افول ارزش
فرزندي را  فرزندي یا بی عبارتی کم احتمال وقوع فرزندآوري را در بین زنان کاهش داده و به

 دهند. افزایش می



 

 

 

 

 
 125  اي در شهر رشت   جامعه در مخاطره و فرزندآوري: مطالعه

 

 

 گیري بحث و نتیجه
دنبال آن کاهش بـاروري از   افزایش طالق، تأخیر در سن ازدواج، افزایش روابط غیرزناشویی و به

هـا و   هـاي اخیـر اسـت کـه تغییـر در ایـده       در زمینه خانواده در دهه پیامدهاي تحوالت رخ داده
هاي شخصی افراد درباره زندگی خویش و کاهش نفوذ الگوهاي ساختمندکننده اجتمـاعی   اندیشه

فرزندي و کاهش تمایـل بـراي فرزنـدآوري کـه در      رسد، افزایش کم دهد. به نظر می را نشان می
، یکی از مصـادیق جدیـد ایـن تحـوالت باشـد. گسـترش       هاي اخیر رواج زیادي یافته است سال

الگوهاي جدید و تقابل آن با الگوهاي سنتی که با افزایش عقاید بازاندیشانه همراه بوده اسـت و  
هاي اجتماعی و اقتصادي مسیر جدیدي براي تحقق بخشیدن خود  تر زنان در عرصه حضور بیش

عنوان  الت و کاهش نگاه سنتی به خانواده، بهبه افراد و خصوصاً زنان عرضه کرده است. این تحو
مکانی براي فرزندآوري، و تغییر در روابط شخصی که ازدواج را تنها به نیت داشتن فرزند تلقـی  

کند، مخاطراتی را فراهم آورده است که در اثـر آن افـراد پـس از ازدواج دربـاره داشـتن یـا        نمی
ه عمومی که یکی از اهداف و انتظارات اصـلی  گیري کنند و برخالف دیدگا نداشتن فرزند تصمیم

تشکیل خانواده، فرزندآوري است، براي خـود حـق داشـتن یـا نداشـتن فرزنـد را قائـل شـوند.         
گیري فرد براي فرزندآوري  آمیز شده و در تصمیم ساز دنیاي مخاطره پرداختن به عواملی که زمینه

 تأثیرگذار شده، هدف انجام این پژوهش بوده است.
هاي  دهد که میانگین فرزندآوري در بین نمونه هاي پژوهش در بخش توصیفی نشان می هیافت 

دهد.  است که سطح پایینی از فرزندآوري را نشان می 1پژوهش (هم مردان و هم زنان) کمتر از 
هاي اجتماعی و فرهنگی مخاطره بین دو گروه از  در بخش تحلیلی پژوهش، براي مقایسه ویژگی

اشتن یا نداشتن فرزند از آزمون تفاوت میانگین استقاده شده است. مقایسه دو افراد بر حسب د
هاي سنتی، دگرگونی  گروه افراد داراي فرزند و بدون فرزند بر اساس میانگین افول ارزش

شدن، آزادي انتخاب، احساس ناامنی، تحصیالت و سن ازدواج، به  هاي جنسیتی، فردي نقش
دهد که در بین مردان در دو گروه  نتایج آزمون فرضیه نشان میتفکیک جنسیت انجام شده است. 

هاي جنسیتی و فردي  ها به جز دگرگونی نقش افراد داراي فرزند و بدون فرزند در همه مؤلفه
داري وجود دارد. به عبارت دیگر، در بین مردان بدون فرزند میزان افول  شدن تفاوت معنی
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 شدن، آزادي فردي چنان که میزان فرزند است. همهاي سنتی بیشتر از مردان داراي  ارزش
فرزند بیشتر از مردان داراي  ناامنی، تحصیالت و  سن ازدواج در بین مردان بی انتخاب، احساس

فرزند است. در حالی که در بین زنان در دو گروه افراد داراي فرزند و بدون فرزند در همه 
هاي  فرزند میزان افول ارزش ، در بین زنان بیداري وجود دارد. در واقع ها تفاوت معنی مؤلفه
ناامنی، تحصیالت و  سن ازدواج بیشتر از زنان داراي  انتخاب، احساس شدن، آزادي فردي سنتی،

 فرزند است.
هاي  دهد که متغیرهاي افول ارزش نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک در بین مردان نشان می

داري با وقوع یا عدم  و سن ازدواج رابطه معنی سنتی، فردي شدن، آزادي انتخاب، تحصیالت
وقوع فرزندآوري دارند. تمام متغیرهاي ذکر شده باعث کاهش فرزندآوري شده و با تأثیر منفی 

دهند. از بین  فرزندي را افزایش می بر آن، تأخیر در فرزندآوري را موجب شده و وقوع بی
هاي  قوع فرزندآوري مربوط به افول ارزشترین تأثیر بر وقوع یا عدم و متغیرهاي مذکور، بیش

درصد، فردي شدن با کاهش احتمال  5/58سنتی با کاهش احتمال فرزندآوري به میزان 
درصد   47درصد و آزادي انتخاب با کاهش احتمال فرزندآوري به میزان  49فرزندآوري به میزان 
درصد و تحصیالت  18ن ها سن ازدواج با کاهش احتمال فرزندآوري به میزا است و پس از آن

 درصد قرار دارند. 17با کاهش احتمال فرزندآوري به میزان 
همچنین، نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک در بین زنان حاکی از آن است که متغیرهاي 

داري با وقوع یا عدم  هاي سنتی، آزادي انتخاب، تحصیالت و سن ازدواج رابطه معنی افول ارزش
این متغیرها موجب کاهش فرزندآوري شده و با تأثیر منفی بر آن، تأخیر  وقوع فرزندآوري دارند.

دهند. از بین متغیرهاي  فرزندي را افزایش می در فرزندآوري را به همراه داشته و وقوع بی
هاي سنتی با  ترین تأثیر بر وقوع یا عدم وقوع فرزندآوري مربوط به افول ارزش مذکور، بیش

درصد و آزادي انتخاب با کاهش احتمال فرزندآوري به  48میزان  کاهش احتمال فرزندآوري به
 5/22ها تحصیالت با کاهش احتمال فرزندآوري به میزان  درصد  است و پس از آن 39میزان 

 درصد قرار دارند. 11درصد و سن ازدواج با کاهش احتمال فرزندآوري به میزان 
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ر فرزندآوري با پژوهش سماکار هاي پژوهش در زمینه تأثیرگذاري سن ازدواج ب یافته
 و ) و کریمان1395همکاران ( و )، عامریان1392همکاران ( و کشاورز )،1392هادي ( )،1390(

) هماهنگ است. همچنین، تأثیر تحصیالت بر فرزندآوري نیز پژوهش 2016همکاران (
 و ووسیطا )،1394رحمانیان ( و پیلتن )،1393بگی ( و حسینی )،1393همکاران ( و جهانگیري
ساالزار  و )، رکونا2013)، سودبرگ و همکاران (2011همکاران ( و رابرتس )،1394همکاران (

 کند. ) را تأیید می2016؛2014همکاران ( و کریمان ) و2014(
عالوه بر این، نتایج آزمون رگرسیون به تفکیک جنسیت، نکات قابل توجهی را نشان 

تري در  تحوالتی رخ داده است و زنان حضور پرنگهاي جنسیتی  دهد. اگرچه در زمینه نقش می
هاي تحصیلی و شغلی دارند، اما هنوز هم زنان نسبت به مردان در معیارهاي مختلف  عرصه

برند. به طوري که در صورت شاغل بودن هم بار  اجتماعی و اقتصادي از امتیاز کمتري بهره می
دار بین دگرگونی  جود رابطه معنیداري بر عهده زنان است. عدم و داري و بچه اصلی خانه

توان ناشی از این مسئله دانست. به عبارت دیگر،  هاي جنسیتی و فرزندآوري را می نقش
هایی که در زمینه ورود زنان به بازار کار وجود دارد بر میزان اشتغال زنان تأثیر داشته و  دشواري

هاي توصیفی این پژوهش نیز  یافتهدار هستند.  بسیاري از زنان هنوز هم فاقد شغل بوده و خانه
اند. همچنین، مشکالت مربوط به  دار بوده دهد درصد باالیی از زنان در این مطالعه خانه نشان می

هاي اصلی  هماهنگی بین کار بیرون از خانه و کار داخل خانه براي زنان هنوز هم یکی از دغدغه
طلبد که  حل کار که فردي مستقل را میهاي م آنان است. بین انتظارات خانواده از زن و ضرورت

هاي سنگین خانوادگی باشد، تضاد آشکاري قابل مشاهده است. این فشار و  فاقد مسئولیت
 مشکالت به ویژه براي زنان کامال مشهود است. 

دار بین فردي شدن و فرزندآوري در بین زنان و وجود رابطه بین این  عدم وجود رابطه معنی
دهد که هنوز هم بقایاي مردساالري و تمایالت مردان در  دان نیز نشان میدو متغیر در بین مر

هاي  نوایی بیشتر زنان با مردان را در زمینه تر از تمایالت زنان است و هم روابط زوجین پررنگ
مختلف زندگی زناشویی، ازجمله رفتارهاي باروري به دنبال دارد. در حالی که قدرت تببین 

هاي سنتی و آزادي انتخاب در بین مردان و زنان به این مسئله اشاره دارد  شباالي متغیر افول ارز
کند.  ها و رفتارهاي باروري ایفا می که تحوالت رخ داده در این زمینه نقش اساسی در کنش
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درواقع، ضرورت انتخاب ویژگی جهان کنونی است. تغییرات گوناگون در عرصه اجتماعی و 
ست که در آن از نفوذ قواعد مشخص و ثابتی که افراد را در شخصی شرایطی را ایجاد کرده ا

کردند، کاسته شود. این تحول، قدرت کنشگران فردي را براي ساختن  مسیر زندگی هدایت می
ها و قواعد سنتی و  زندگی خویش افزایش داده است. به عبارت دیگر، دیالکتیک بین افول ارزش

 نامه شخصی بوده است. یهاي فردمحور اساس ساختن زندگ تقویت ارزش
تر به این موضوع، تأثیر در حال گذار بودن جامعه ایران در این زمینه کامال  با نگاه موشکافانه

) در 1380واضح و آشکار است. چنین جامعه اي را شاید بتوان با اصطالحی که هشام شرابی (
کند  ازي میبراي توصیف وضعیت کشورهاي خاورمیانه مفهوم س» پدرساالري جدید«کتاب 

کند و در آن مدرنیته  اي که شکل خاصی از مدرنیته را تجربه می بیشتر همخوان دانست. جامعه
به دلیل همزیستی عناصري از سنت و تجدد، تحریف شده و شکل خاصی به خود گرفته است. 

 توانند ظاهري مدرن داشته باشد، لیکن روابط اجتماعی در آن، تا حدود زیادي چنین جوامعی می
همچنین تجدد در این ممالک در ارتباطی وابسته بازتولید جدید روابط پدرساالرانه گذشته است. 

گیريِ (خودآگاه و  بین، شکل شکلی غیرطبیعی پیش رود. دراین به و  (ایجابی یا سلبی) با غرب
ورت تأثیر همین جریان ص هاي جدید) نیز تحت ناخودآگاه) خود آرمانیِ افراد (به ویژه در نسل

 ازدواج و فرزندآوري نیز تابع آن است.  هاي گیرد و کنش می
هاي ارتباط جمعی و نقش آن در  در واقع، در این جوامع، جهانی شدن و گسترش رسانه

تر و در عین حال  پذیري را متنوع ها و الگوهاي جدید، منابع جامعه پیدایش ارزش
هنگ جامعه و کشمکش بین سنت و تر از گذشته کرده است. آنومیک بودن فر پاردوکسیکال

مدرنیته سبب شده است که الگوها و هنجارهاي غربی در تقابل با تعالیم و هنجارهاي ایرانی 
هاي ایرانی، مسیرهاي متفاوتی را دنبال کنند. با این وجود، هنوز هم  قرار گیرند و در پی آن زوج

اي خود نسبت به  افکار کلیشه هنجارهاي سنتی جامعه ایرانی از نفوذ کافی برخوردارند و بر
آید،  ها (تأثیر فردي شدن در فرزندآوري مردان) به دست می چه از یافته باروري تأکید دارند. آن

گذارد. به  دار شدن یا نشدن صحه می گیري نهایی براي بچه بر قدرت و اختیار مردان در تصمیم
شوند و حتی  دار می خود بچهطوري که معموال زنان به خواست و یا در صورت موافقت همسر 
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شان با این کار است. هم چنین، فشار و  دار نشدن زنان، مخالفت همسران یکی از دالیل بچه
دهد  کنند، بیشتر زنان را مورد هدف قرار می ها و دیگران بر زوجین وارد می واکنشی که خانواده
 کی از این موارد است.زنی به زنان با عنوان ناتوانی در فرزندآوري ی تا مردان.  برچسب

هاي خود جهان خویش  اما آزادي انتخابی که براي افراد فراهم شده است، تا بر اساس کنش
نامه انتخابی تبدیل شده  نامه طبیعی به زندگی را بسازند با مخاطراتی همراه است. چراکه، زندگی

لزوم نگاه هاي خود،  است. تجربی شدن زندگی و مسئولیت داشتن فرد در برابر انتخاب
ناپذیر کرده است. درواقع، همواره امکان تفتیش و تفکر  ها را اجتناب بازاندیشانه نسبت به آن

هاي احتمالی جلوگیري کرده و یا گریز از  درباره زندگی و خود وجود دارد تا از بروز مخاطره
هاي  وه انتخابهاي فردي از میان انب ها را میسر کند. نکته اساسی در اینجا محدودیت انتخاب آن

عنوان یک فرصت مناسب براي شکوفایی استعدادها و  ممکن است. اگرچه آزادي انتخاب به
دنبال دارد که بر  تري به رود، اما امکان اشتباه و شکست، عواقب بیش شمار می آرزوهاي فردي به

نگرند تا  می عهده خود فرد خواهد بود. بنابراین، افراد بسیار محتاطانه و بازاندیشانه به مسائل
 بهترین انتخاب ممکن را داشته باشند.

تصمیم براي فرزندآوري یکی از مسائلی است که در شرایط کنونی تحت تأثیر این تحوالت 
قرار گرفته است. به طوري که دیگر شاهد تعداد زیاد فرزند در یک خانواده نیستیم و کاهش 

اي که در  ، جامعه ایران به مرحلهفرزندآوري به یک هنجار تبدیل شده است. با این وجود
فرزندي قطعی اتفاق  اي که در آن بی کشورهاي غربی رواج زیادي دارد، نرسیده است. مرحله

اي که در ایران  کنند. مدرنیته افتاده و افراد زیادي تا پایان دوران باروري اقدام به فرزندآوري نمی
رداتی است که سبب شده تا جامعه هاي وا هاي داخلی و ارزش شکل گرفته، تلفیقی از سنت

هاي مدرن تأثیر خود را بر  ایرانی راه و تجربه مختص به خود را بپیماید. با این حال، ورود ارزش
فرزند یا  هاي کم هاي پرجمعیت به خانواده فرزندآوري گذاشته است. به طوري که خانواده

بق با پژوهش کنعانی و بخشی، فرزند تغییر یافته و فرزندآوري به امري فردگرایانه (مطا تک
اي نیست که پس از ازدواج به  ) تبدیل شده است. فرزندآوري دیگر مسئله پیش پا افتاده1393

گیري با توجه به شرایط فردي و اجتماعی  وقوع بپیوندد، بلکه نیاز به تفکر درباره آن و تصمیم
واري کمتري روبرو بود و دارد. بر خالف گذشته که در آن فرزندپروري و داشتن فرزند با دش
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کودکی به عنوان یک مرحله انتقالی اهمیت چندانی نداشت، در حال حاضر و با تحوالت رخ 
هاي مختلف، مسائل جدیدي براي مراقبت از یک کودك ایجاد شده است که در  داده در زمینه

اي ه گذشته وجود نداشت. اگرچه، فعالیت فیزیکی براي پرورش کودك با توجه به پیشرفت
تري یافته است، اما  اهمیت کم )مصرف و ... یکبار پوشک آماده، غذاهاي خانگی، اسباب(جدید 
کودکی است که نیاز به توجه و  دوران جنسی و اخالقی جسمی، مشکالت ما سرشار از زمان

 کند.   دانش بیشتري براي والدین را ایجاب می
گیري افراد  ند نقش پررنگی در تصمیماي که افراد به بچه دار با این وجود، عشق و عالقه 

کند. بر خالف گذشته که میزان تولد براي افراد به دالیل مختلف باال  براي فرزندآوري ایفا می
یابد که با مشکالت بیشتري همراه شده و در این وضعیت دست  بود، در شرایط کنونی فرد درمی

را به تأخیر بیاندازد و در صورت  زند تا براي مدت زمانی نامعلوم فرزندآوري به انتخاب می
فرزندي را اتخاذ کند. درواقع، با  فرزندي یا کم هاي بعد سبک زندگی تک فرزندآوري در سال

وجود آن که افراد از مشکالت فرزندآوري مطلع هستند، هنوز هم به داشتن فرزند عالقه داشته و 
کنند. به  یک یا دو فرزند ارضاء میگیرند؛ اما این عشق و عالقه را با  تصمیم به فرزندآوري می

طوري که زنان و مردانی که در ابتدا  دهند، به ها اغلب تمایل خود را کاهش می دیگر سخن، آن
خواستند، در آخر یک فرزند خواهند داشت. این به تعویق اندازي گاهی به  دو یا چند فرزند می
تر از آن پرورش  یست؛ بلکه مهمشود. درواقع، صرف داشتن فرزند کافی ن سرکوب نیز منجر می

هاي ناشی از کاهش موقعیت  ها و سختی کودك و تالش پدر و مادر براي مبارزه با ترس
 هاست.  اجتماعی و نیز آرزوهاي موفقیت و پیشرفت براي آن

هاي  اي که باید به آن توجه کرد، سیر باروري در ایران است. اگر چه در دهه تحول عمده
در سطوح باالیی قرار داشت، اما در سالیان اخیر شاهد کاهش در باروري  گذشته میزان باروري

ایم. اما هنوز همگرایی خطی به سمت الگوهاي  فرزند بوده فرزند و کم هاي تک و افزایش خانواده
هاي تأخیر در فرزندآوري افزایش بیشتري یافته است  غربی شکل نگرفته است. با این حال، سال

فرزندي ارادي به صورت موقت یاد کرد. اگر سیر فرزندآوري  عنوان بی توان از آن به که می
همانند سایر تحوالت خانواده (ازدواج، طالق، همباشی و ....) تحت تأثیر الگوهاي مدرن و غربی 
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هاي بعدي جامعه ایران نیز به مانند جوامع غربی  توان انتظار داشت که در دهه پیش برود، می
 قطعی را در سطح باالتري تجربه نماید. فرزندي ارادي الگوي بی

 منابع
 سنخ شناسی« .)1390( طالبی سحر و ایثاري مریم ساعی، شریفی حسین محمد تقی، ارمکی، آزاد 

 .1-34: صص ،4 شماره ،یفرهنگ یپژوه جامعه ،»ایران در ازدواج از پیش جنسی روابط الگوهاي
 خانگی؛ هم« ،)1391( طالبی سحر و ريایثا مریم ساعی، شریفی حسین محمد تقی، ارمکی، آزاد 

 .43-77: صص ،1 شماره ،فرهنگی پژوهی جامعه ،»تهران در خانواده جدید هاي شکل پیدایش

 تولد تا ازدواج زمان از زنان فرزندآوري تأخیر در بر موثر عوامل بررسی« .)1392( زینب آزادي، 
 کارشناسی نامه پایان ،»1391 سال در ایالم شهرستان ي ساله 35-15 زنان موردي مطالعه اول؛ فرزند
 .تهران دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده ارشد،

نامه  ، پایان»بررسی تأثیر سبک زندگی بر سطح و الگوي باروري«). 1391احمدي منش، صادق ( 
 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.

 هاي چالش« ،)1393(جهاندار  زینب و نژاد پاپی شهربانو ی، فاطمه محب سیده محمد، اسحاقی، 
 ،1 شماره ،12 دوره ،سیاست و توسعه در زن ،»کیفی ي مطالعه یک در شاغل زنان فرزندآوري

 .111-134: صص
بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تمایل به ). «1394پیلتن، فخرالسادات و محمد رحمانیان ( 

مطالعات ، »ساله شهر جهرم) 45تا  25متاهل (مورد مطالعه: زنان و مردان  فرزندآوري زنان و مردان
 .121-134)، صص: 26(مسلسل  2،  شماره  7، دوره  توسعه اجتماعی ایران

برساخت فهم زنان ). «1393جهانگیري، جهانگیر؛ حبیب احمدي، منصور طبیعی و حسین ملتفت ( 
مطالعات ،  »دگان: زنان تک فرزند شهر اهواز)هاي فرزندآوري (مشارکت کنن تک فرزند از چالش

 .85-110، صص: 1، شماره 9، دوره  توسعه اجتماعی ایران
در تحقیقات پیمایشی  SPSSراهنماي جامعه کاربرد ). 1391پور، کرم و رضا صفري شالی (حبیب 

 ، چاپ پنجم، تهران: انتشارات لویه، متفکران.هاي کمی) (تحلیل داده
فرهنگ و فرزندآوري: بررسی تمایالت باروري زنان کرد شهر ). «1391ل بگی (حسینی، حاتم و بال 

 .121-161، صص: 58، شماره 15، دوره  مطالعات راهبردي زنان (کتاب زنان)، »مهاباد
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هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و  کننده تعیین). «1393حسینی، حاتم و  بالل بگی ( 
درمانی همدان  -همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شناختی تمایالت فرزندآوري زنان جمعیت

)، صص: 74(پیاپی  1، شماره  18، دوره  مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود)، )»1391(
43-35. 

 ایده و رفتار بر آن تأثیر و اي اندیشه تغییرات« .)1388( شوازي عباسی محمدجالل و حاتم حسینی، 
 ،) 25 پیاپی( 2 شماره ،)زنان پژوهش( سیاست و توسعه در زن ،»ترك و دکر زنان باروري هاي آل

 .84 تا 55: صص
هاي فرزندآوري  تعیین ارتباط انگیزه). «1393خدیوزاده، طلعت، الهام ارغوانی و محمدتقی شاکري ( 

 . 8-18، صص: 114، شماره  17، دوره  مجله زنان مامایی و نازایی ایران، »با ترجیحات باروري
(ترجمه هوشنگ نایبی)، چاپ شانزدهم،  پیمایشی در تحقیقات اجتماعی)، 1393اس، دي، اي. (دو 

 تهران: نشر نی.
 در تأخیر و فرزندطلبی کم هاي زمینه« .)1394( اخالقی آمنه و غفاریان الهه ندا، زاده، رضوي 

 .98-73: صص ،31 شماره ،8 دوره ،فرهنگ راهبرد فصلنامه ،»مشهد زنان: مطالعه مورد فرزندآوري
 انجمن ،»ایران جمعیتی گذار جریان در خانواده تغییر و تداوم« .)1385( حسن سرایی، 

 .37-60: صص ،2 شماره ،ایران شناسی جمعیت

 در زنان موردي مطالعه( فرزندي تک به نگرش بر مؤثر عوامل بررسی .)1390( ندا سماکار، 
 عالمه دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پایان ،)تهران شهر ازدواج ي آستانه

 .تهران طباطبایی،
 عرب جامعه در شده تحریف تغییرات درباره اي نظریه: جدید پدرساالري .)1380( هشام شرابی، 

 .کویر انتشارات موثقی)، تهران: سیداحمد ترجمه (
اکرم هاشمی و  اصغر حائري مهریزي، طاووسی، محمود، محمداسماعیل مطلق، محمد اسالمی، علی 

فرزندآوري و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم تهران: پیش آزمون یک مطالعه ). «1394علی منتظري (
 .597-605، صص: 5، شماره  14، دوره  نشریه پایش، »ملی

نقش عوامل فردي در ). «1395عامریان، ملیحه، نورسادات کریمان، پدیده جنتی و  فاطمه سلمانی ( 
 .143-151، صص: 2، شماره 15، دوره نشریه پایش، »ین فرزندآوريگیري اول تصمیم
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 و خانواده تنظیم باروري، تحوالت«  .)1390( چاوشی حسینی میمنت و محمدجالل شوازي، عباسی 
 ،)48 پیاپی( 3 شماره پانزدهم، سال ،معرفتی مطالعات فصلنامه ،»ایران در جمعیتیهاي  سیاست
 .25-8: صص

سنجش تاثیر استقالل، مشارکت ). «1392ل و زهره خواجه صالحی (عباسی شوازي، محمدجال 
زن در توسعه ، »اجتماعی، و تحصیالت زنان بر تمایل به فرزندآوري (مطالعه موردي شهر سیرجان)

 .45-64، صص: 1، شماره 11، دوره و سیاست (پژوهش زنان)
 باروري کاهش و ادهخانو تغییرات« .)1384( ندوشن عسکري عباس و محمدجالل شوازي، عباسی 
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