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 چكیده

های افراد اسـت. یکـی از ایـن تغييـرات،      شناسان، بخشی از تغيير و تحوالت خانوادگی در ایران محصول تغيير نگرش به باور جامعه مقدمه:

 تاثيرگذارنـد،  فرزنـدآوری آنهـا   رفتـار  و تمـایتت  در های افراد ها، باورها وارزش یی که نگرشتغيير ارزش فرزند و فرزندآوری است. از آنجا

 پژوهش حاضر درصدد مطالعه برخی از عوامل اجتماعی تاثيرگذار بر نگرش به فرزندآوری در بين زنان و مرد متاهل است.

نفر به  415سال شهر تبریز انجام گرفت.  18-49و مردان متاهل تحليلی(، بر روی زنان  -این مطالعه مقطعی )توصيفی : روش کار:مواد و 

سـاخته نگـرش بـه فرزنـدآوری، دینـداری،       هـای محقـ    ای انتخاب شـدند. ابزارهـای پـژوهش شـامل پرسشـنامه      گيری خوشه روش نمونه

بستگی پيرسـون و رگرسـيون دندگانـه(    ، آزمون همFو  Tهای متناسب ) ها با استفاده از آزمون دادهبود. گرایی و بازاندیشی مدرن  خانواده

 تحليل شدند.

امـا نگـرش بـه فرزنـدآوری در بـين افـراد بـا         (،p= 919/0نگرش به فرزندآوری زنان و مردان تفاوت معنادار نداشـت )  وف  نتایجها:  یافته

 مختلف با هم تفاوت معنادار داشت. ( p= 027/0) اجتماعی -و پایگاه اقتصادی (p= 010/0) تحصيتت

با نگرش به فرزندآوری همبستگی مستقيمی وجود داشت و بين  (r  ،001/0 =p= 42/0) و دینداری( r  ،001/0 =p= 54/0) گرایی  ن خانوادهبي

هـای اجتمـاعی    و ميـزان اسـتفاده از شـبکه    (r  ،001/0 =p= -30/0)، ميزان اسـتفاده از اینترنـت    (r  ،001/0 =p= -38/0)بازاندیشی مدرن

با نگرش به فرزندآوری همبستگی معنادار معکوس وجود داشت. همچنين متغيرهای مستقل وارد شـده در   (r  ،001/0 =p= -24/0) مجازی

 کنندگان را تبيين کنند. درصد از واریانس نگرش به فرزندآوری مشارکت 40اند  مدل رگرسيونی پژوهش توانسته

گرایی و  های ایرانی باید به نقش عواملی دون خانواده ندآوری در بين خانوادهمثبت به فرزند و فرز  برای ایجاد نگرش نتیجه گیری:بحث و 

 ریزی و سياستگذاری نمود. دینداری توجه نمود و برای تقویت آنها برنامه
 

 های نوین، بازاندیشی مدرن، فرزندآوری گرایی، رسانه دینداری، خانواده کلیدواژه:
 

                                                           
 تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی: پاسخگو ندهنویس 

E-mail: s.adlipour@tabrizu.ac.ir 
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جهان را درباروریشدیداهشککهاستکشورهاییجملهازایران

درراتنها این کشورنهدرصدی باروری 50 کاهشتجربه کرده است.

 بـه نرـر   بلکـه اسـت، کـرده فردبهمنحصرکشورهای مسلمانبين

 نيسـت  مشـاهده قابـل دیگرجایهيچمی رسد دنين حدنصابی در

د ده ها و آمارهای موجود در ایران نشان می . نتایج سرشماری]1، 2[

فرزنـد بـرای هـر زن در سـال      7/7که ميزان باروری کـل از حـدود   

رسـيده اسـت    1391-95هـای   فرزند در بـين سـال   01/2به  1345

درصـدی   9/3؛ به طـوری کـه متوسـش رشـد سـاالنه جمعيـت       ]3[

 24/1بـه   1395بر اساس آمار سرشماری سال  1355-65های  سال

  .]4[درصد کاهش یافته است 

ه در داخل کشور عوامل متعددی را در کاهش تحقيقات صورت گرفت

توان بـه   دانند. از جمله این عوامل می باروری و فرزندآوری دخيل می

هـای   تغييرات فرهنگی یعنی سکوالریسم، فردگرایی، فرسایش ارزش

، افـزایش سـطت توسـعه،    ]6[، سبك زنـدگی مـدرن   ]5[خانوادگی 

گـاهی و  شـدن، افـزایش آ   ، جهـانی ]7[شـدن   شهرنشينی و صـنعتی 

، سن ازدواج و ]8[انترارات زنان، دگرگونی در نقش و موقعيت زنان 

، بازاندیشـی در نقـش   ]10[، افـزایش تحصـيتت   ]9[مدیریت بـدن  

ــد  ــادری و ارزش فرزن ــتفاده از  ]11[م ــزان اس ــين و مي ــقش جن ، س

گرایـی، سـن ازدواج و طـتق     ، افزایش مصـر  ]12[های نوین  رسانه

افـزایش دسترسـی    ]14[رآمد پـایين  ، مشکتت اقتصادی و د]13[

وارزشمند )تحصيتت، اشـتغال، سـرمایه اقتصـادی(   منابعبهزنان

 ، اشاره نمود.]15[خانگی کارتقسيمدرآنانمشارکتکاهش

رفتـاری، بعـد بـر عـتوه اجتمـاعی، کنشیكعنوانبهفرزندآوری

ی هـا  است. در واقـع، نگـرش  ذهنیبينومعناییبعد نگرشی،دارای

رفتـار کننـده تعيينمهمترین عواملازیکیعنوانبهباروری افراد

تا حد زیـادی  باروریرفتارهایرو،اینازشوند. میمحسوبباروری

افزایش. با]16[است فرزندآوریایستارهایوها نگرشازانعکاسی

آل باروری زنـان و یـا    ه ایدورفتارنسبت به فرزند،زنانمنفینگرش

. همچنـين نگـرش مثبـت    ]9 ، 17[شود  کم میتی نرخ تولدبه عبار

نسبت به فرزند و فرزندآوری نه تنها موجـب فرزنـدآوری زودهنگـام    

.]18 ، 19[شود  شود بلکه موجب فرزندآوری بيشتر نيز می می

در طی دند دهه گذشته، ایران تغييرات مختلـف ارزشـی و نگرشـی    

ربـه کـرده اسـت. نسـل     در زمينه مسائل باروری و فرزنـدآوری را تج 

داند و با توجه به این که  جدید، فرزند را مخل آسایش و پرهزینه می

هـای خـود را از لحـاو عواطـف در فرزنـدان       والدین دیگـر خواسـته  

یابنــد، تمــایلی بــرای فرزنــدآوری بيشــتر ندارنــد. گــرایش بــه  نمــی

هـای جدیـدی    فرزندآوری کمتر نشانه آن است که زنـان بـه کشـف   

شـان   های کودك خانوادگی ند؛ از جمله آن که از محيشا دست یافته

کننـد، در مناسـبات اجتمـاعی شـرکت      اند، تحصيل مـی  بيرون آمده

اند و البته قصـد دارنـد بـرای فرزنـدان      ها فعال کرده و در همه عرصه

کمتر خود مادران بهتری هم بشوند. در واقع، زنان امروز هویت زنانه 

کننـد   ه و مادر شدن جسـتجو مـی  خود را در جاهای دیگری جز خان

]21 ، 20[. 

هـا از مهمتـرین مسـائل     کاهش تمایل به فرزندآوری در بين خانواده

اجتماعی است که جامعه ما نيز با آن مواجه است. لـذا بـا توجـه بـه     

هـای اخيـر و    کاهش نرخ جمعيت در سایه کـاهش بـاروری در سـال   

زمينـه   هـای روشـن و شـفا  در    ضرورت اتخاذ تصميمات و سياست

هــای آتـی، آگــاهی و   فرزنـدآوری و آهنـر رشــد جمعيـت در سـال    

کننـده آن بسـيار    های فرزندآوری و عوامـل تعيـين   شناخت از نگرش

بـه نسـبت افـراد نگـرش بااهميت است. البتـه شـایان ذکـر اسـت    

بـين،  ایـن درکـه اسـت مختلفـی عوامـل تـاثير تحـت فرزنـدآوری 

فرهنـر درمهمسنتیاملعدوعنوانبهگرایی خانوادهودینداری

به عنوانمدرنبازاندیشیونوینهای رسانهازاستفادهوایرانيانما

فرزنـدآوری زمينـه درافرادهای نگرشبرتاثيرگذارمدرنعاملدو

بنـابراین، هـد  پـژوهش حاضـر،     .]5[باشند داشتهنقشتوانند می

نسـبت  سال شهر تبریـز   18-49مطالعه نگرش زنان و مردان متاهل 

به فرزندآوری و تعيين نقش برخـی از عوامـل اجتمـاعی و فرهنگـی     

هـای نـوین و بازاندیشـی     گرایی، استفاده از رسـانه  )دینداری، خانواده

پـژوهش حاضـر ایـن    در مدرن( تاثيرگذار بر آن است. بر این اساس 

نگرش زنـان و مـردان متاهـل شـهر تبریـز نسـبت بـه        "سواالت که 

عوامـل اجتمـاعی و فرهنگـی بـاال دـه      " و "فرزندآوری دگونه است

مورد بررسی  "های آنها در زمينه فرزندآوری دارند؟ تاثيری بر نگرش

 قرار گرفتند.

ــه مقعطــی )توصــيفی   ــن مطالع ــای ای ــ   -داده ه ــی( از طری تحليل

در شهر تبریز گـردآوری شـده    1397پرسشنامه در پایيز و زمستان 

سـال   18-49ا زنان و مـردان متاهـل   است. جامعه آماری پژوهش ر

انـد کـه تعـداد آنهـا بـر اسـاس        خانوارهای شهر تبریـز تشـکيل داده  

 563660برابـر بـا    1395سرشماری عمومی نفوس و مسـکن سـال   

نفـر بـرآورد    415خانوار بود. حجم نمونه از طری  فرمـول کـوکران   

حجـم   nشده است. الزم به توضيت اسـت کـه در فرمـول کـوکران،     
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 و صمد عدلی پور                                                                                                                                     ...      مطالعه نقش دینداری

کننده احتمال خطـا   ضریب مشخص tحجم جامعه آماری،   N   نمونه،

( کــه در جــدول مقــادیر 95/0در حــدود اطمينــان مــورد بررســی )

گيـری در   خطای قابل قبول اندازه dاست و  96/1استاندارد آن برابر 

( است 05/0سطت اطمينان مورد بررسی است که مقدار آن برابر با )

Sو 
در جامعه مـورد بررسـی اشـاره     به واریانس صفت مورد مطالعه 2

 50کند که ميزان آن با استفاده از یك مطالعه مقدماتی در بـين   می

 ، برآورد شده است.27/0نفر از افراد جامعه 

 
ای انجام شد. روش کار  به  ای دندمرحله گيری به روش خوشه نمونه

گانـه   این صورت بود که در مرحلـه نخسـت، هـر یـك از منـاط  ده     

یز به عنوان یك خوشه در نرر گرفته شـد. در مرحلـه   شهرداری تبر

دوم، فهرستی از محتت هر منطقه تهيه شد و در هر منطقه یکی از 

ها تکميـل شـدند. در    ها به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه محله

مراجعه به محتت، به علت عدم وجود ليست اسـامی و تعـداد افـراد    

در خصـو   س اسـتفاده شـد.   متاهل در آن محله، از افراد در دستر

مسایل اختقی مطالعه نيز گفتنـی اسـت کـه اهـدا  مطالعـه بـرای       

کنندگان توضيت داده شد، رضایت آنها برای همکـاری جلـب    شرکت

شد، اطمينان داده شد که تکميل پرسشنامه هـيچ ضـرر و زیـانی را    

ها بدون نـام هسـتند و رازداری    برای آنها در پی نداشته و پرسشنامه

تحليـل آمـاری    .در مورد اطتعات اخذ شده رعایت خواهد شدکامل 

و  21نســخه  SPSSافــزار  هــای پــژوهش بــا اســتفاده از نــرم یافتــه

همبسـتگی پيرسـون و رگرسـيون    ، Fو T هـای   گيری از آزمون بهره

ــژوهش از    ــرای ســنجش متغيرهــای پ ــين ب ــت. همچن صــورت گرف

فـرم مشخصـات   ها شامل  ابزار گردآوری داده پرسشنامه استفاده شد.

 های زیر بودند: دموگرافيك و پرسشنامه

بــرای ســنجش متغيــر نگــرش بــه فرزنــد آوری از پرسشــنامه       

گویه در قالب  7ساخته استفاده شد. این مقياس با استفاده از  محق 

ای )از کـامت  مخـالفم تـا کـامت  مـوافقم(       طيف ليکـرت پـنج گزینـه   

از سـه روش اعتبـار   ها  سنجيده شده است. جهت تعيين اعتبار گویه

و اعتبار سازه  (CVIو  CVRصوری )کيفی و کمّی(، اعتبار محتوا )

 35تا  7)تحليل عاملی( استفاده شد. دامنه امتيازات پرسشنامه بين 

 21تـا   7شـان بـين    است. به نحوی که پاسخگویانی که امتياز کلـی 

است نگرش منفی نسبت به فرزندآوری دارنـد و افـرادی کـه امتيـاز     

است نگرش مثبـت نسـبت بـه فرزنـدآوری      35تا  22شان بين  کلی

 ها به وسيله ضریب آلفای کرونباخ سنجيده شـد و   دارند. پایایی گویه

 

برای سنجش متغير خانواده گرایـی از   به دست آمد. 80/0مقدار آن 

ساخته استفاده شده است. این مفهوم با استفاده از  پرسشنامه محق 

ای )از کـامت مخـالفم تـا     ت پـنج گزینـه  گویه در قالب طيف ليکر 8

کامت موافقم( سنجيده می شـود. اعتبـار صـوری )کيفـی و کمّـی(،      

ای پرسشـنامه مـورد تائيـد قـرار      و سـازه  (CVIو  CVRمحتوایی )

است. بـه نحـوی کـه     40تا  8گرفت. دامنه امتيازات پرسشنامه بين 

ن اسـت ميـزا   66/18تـا   8شـان بـين    پاسخگویانی کـه امتيـاز کلـی   

تـا   67/18شـان پـایين، افـرادی کـه امتيازشـان بـين        گرایی خانواده

شــان متوســش و افــرادی کــه  گرایــی اســت ميــزان خــانواده 33/29

بـاالیی    گرایـی  است از ميـزان خـانواده   40تا  34/29امتيازشان بين 

ها به وسيله ضریب آلفای کرونباخ سـنجيده   برخوردارند. پایایی گویه

   دست آمد. به 83/0شد و مقدار آن 
سـاخته   گيری ميزان دینداری افراد از پرسشـنامه محقـ    برای اندازه

استفاده شده است. دینداری شـامل دهـار بعـد مناسـکی، پيامـدی،      

احساســی و اعتقــادی اســت. ایــن مقيــاس در قالــب طيــف ليکــرت 

گویه مورد سنجش قرار گرفتـه اسـت.    21ای با استفاده از  گزینه پنج

ای  و سـازه ( CVIو  CVRکمّی(، محتوایی ) اعتبار صوری )کيفی و

 21پرسشنامه مورد تائيد قرار گرفت. دامنه امتيازات پرسشنامه بين 

 21شان بـين   است. به طوری که پاسخگویانی که امتياز کلی 105تا 

شان پایين، افرادی کـه امتيازشـان بـين     است ميزان دینداری 49تا 

توسـش و افـرادی کـه    شـان م  است ميزان دینداری 01/77تا  01/49

ــاالیی   اســت از ميــزان دینــداری 105تــا 02/77امتيازشــان بــين  ب

ها به وسيله ضریب آلفای کرونباخ سـنجيده   برخوردارند. پایایی گویه

، بعـد  92/0، بعـد احساسـی   93/0شد و مقدار آن برای بعد اعتقادی 

دسـت   بـه  95/0و کـل دینـداری    86/0، بعد پيامدی 88/0مناسکی، 

ــد. ــرای آم ــنامه      ب ــدرن از پرسش ــی م ــوم بازاندیش ــنجش مفه س

 17ساخته بهره گرفته شده است. برای سنجش این مفهوم از  محق 

ای )از کامت مخالفم تـا کـامت    گویه در قالب طيف ليکرت پنج گزینه

موافقم( استفاده می شود. اعتبار صوری )کيفـی و کمّـی(، محتـوایی    

(CVR  وCVI )يـد قـرار گرفـت. در    ای پرسشنامه مـورد تائ  و سازه

گویه است.دامنه امتيازات پرسشـنامه   17مجموع این مقياس شامل 

شـان   است. به نحوی که پاسخگویانی که امتيـاز کلـی   85تا  17بين 

شـان پـایين، افـرادی کـه      است ميزان بازاندیشـی  66/39تا  17بين 

شان متوسش  است ميزان بازاندیشی 27/62تا  67/39امتيازشان بين 

است از ميزان بازاندیشـی   85تا  28/62که امتيازشان بين  و افرادی
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ها به وسـيله ضـریب آلفـای کرونبـاخ      باالیی برخوردارند. پایایی گویه

 به دست آمد. 88/0سنجيده شد و مقدار آن 

 نـوین هـای   برای عمليـاتی کـردن متغيـر ميـزان اسـتفاده از رسـانه      

اتی که فرد در ( از ميزان ساعهای اجتماعی مجازی شبکه و )اینترنت

 کند، سوال شد. های نوین استفاده می طی یك هفته ازاین رسانه

 درصــد  6/51هــای توصــيفی پــژوهش بيــانگر آن اســت کــه   یافتــه

نفر( مرد هستند.  201درصد ) 4/48نفر( از پاسخگویان، زن و  214)

سـال قـرار    49تـا   18از لحاو سنی، پاسخگویان در بازه سنی بـين  

سـال   61/33(142/8ميانگين )انحـرا  معيـار( سـنی آنهـا )     دارند و

درصـد   5/33درصد دارای تحصيتت ابتدایی و راهنمایی،  9/6است. 

درصــد نيــز  8/17درصــد کــاردانی و کارشناســی و  7/41متوسـطه،  

 5/19ارشد و دکتری هستند. همچنـين   دارای تحصيتت کارشناسی

درصـد   9/23ی پایين، اجتماع -درصد پاسخگویان از پایگاه اقتصادی

درصـد   8/24درصد متوسش رو به بـاال و   8/31متوسش رو به پایين، 

 1اطتعـات جـدول    اجتمـاعی بـاال هسـتند.    -نيز از پایگاه اقتصادی

بيانگر آن است که بـين جنسـيت و نگـرش نسـبت بـه فرزنـدآوری       

تفاوت معنادار وجود ندارد و زنان و مردان متاهل نگرش مشابهی بـه  

حـاکی از آن اسـت کـه بـين      2های جـدول   یافته ی دارند.فرزندآور

اجتماعی و نگرش بـه فرزنـدآوری تفـاوت معنـادار      -پایگاه اقتصادی

وجود دارد؛ به طوری که افراد طبقات پایين نسبت به طبقات بـاالتر  

تری  نگرش مثبتی به فرزندآوری دارند و افراد طبقه باال نگرش منفی

فرزندآوری دارند. همچنـين افـرادی    طبقات در زمينه نسبت به بقيه

تـری هسـتند دارای نگـرش مثبتـی بـه       که دارای تحصيتت پـایين 

 فرزندآوری نسبت به افراد دارای تحصيتت باال هستند.

گرایـی و   نشانگر آن است که بـين خـانواده   3اطتعات جدول شماره 

دینداری با نگرش به فرزندآوری همبستگی معنادار وجـود دارد؛ بـه   

ــا افــزایش ميــزان خــانواده  طــوری گرایــی و دینــداری افــراد،  کــه ب

شود. همچنـين بـين    مثبت می های آنها نسبت به فرزندآوری نگرش

هـای اجتمـاعی    بازاندیشی مدرن، ميزان استفاده از اینترنت و شـبکه 

مجازی با نگرش به فرزندآوری همبستگی معناداری وجـود دارد؛ بـه   

شی مدرن و افزایش ميزان استفاده نحوی که با افزایش ميزان بازاندی

آنها نسبت بـه    های اجتماعی مجازی، نگرش افراد از اینترنت و شبکه

 .(.Sig<01/0) شود منفی می فرزندآوری

را  نگرش بـه فرزنـدآوری  مدل رگرسيونی دندگانه   ،4جدول شماره 

دهـد   دهـد. اطتعـات منـدرج در ایـن جـدول نشـان مـی        نشان مـی 

محاسـبه شـده کـه گویـای ایـن       64/0ل همبستگی دندگانه معـاد 

نگـرش  با  64/0بين به طور همزمان  مطلب است که متغيرهای پيش

نگرش به درصد از تغييرات  40ارتباط دارند. همچنين به فرزندآوری 

توسش متغيرهای مستقل تبيين شده اسـت.  فرزندآوری پاسخگویان 

کـه  دهـد   نشـان مـی    ضرایب تأثير استاندارد موجود در ایـن جـدول  

بـه ترتيـب،   گـرایش بـه فرزنـدآوری    های  کننده  بينی ترین پيش قوی

(، ميـزان  -23/0(، بازاندیشی مدرن )43/0گرایی ) متغيرهای خانواده

 هســـتند.  ( 10/0(، و دینـــداری )-22/0اســـتفاده از اینترنـــت ) 

(05/0>Sig.)  هــای اجتمــاعی  همچنـين ميــزان اســتفاده از شــبکه

ــر نگــرش   ــادار ب ــاثير معن ــدآوری  مجــازی ت ــه فرزن ــراد نســبت ب اف

 (..Sig>01/0)نداشت
 

 برای مقایسه میانگین نگرش به فرزندآوری به تفكیک جنسیت T آزمون :1جدول 

 سطت معناداری درجه آزادی T انحرا  معيار ميانگين تعداد ها گروه 

 جنسيت
 65/5 94/22 214 زن

102/0 413 919/0 
 96/5 89/22 201 مرد

 

 اجتماعی و تحصیالت  -برای مقایسه میانگین نگرش به فرزندآوری بر حسب پایگاه اقتصادی F آزمون:2جدول 

 سطت معناداری F انحرا  معيار ميانگين تعداد ها گروه 

 پایگاه اقتصادی اجتماعی

 80/5 94/21 103 باال

09/3 027/0 
 18/5 61/22 132 متوسش رو به باال

 53/5 08/23 99 متوسش رو به پایين

 75/6 46/24 81 پایين

 تحصيتت

 31/4 68/25 30 ابتدایی و راهنمایی

81/3 010/0 
 83/5 43/23 139 متوسطه

 84/5 52/22 172 کاردانی و کارشناسی

 78/5 81/21 74 ارشد و دکتری کارشناسی
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 و صمد عدلی پور                                                                                                                                     ...      مطالعه نقش دینداری

 آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش :3جدول 

 نگرش به فرزندآوری های اجتماعی مجازی شبکه استفاده از اینترنت دیشی مدرنبازان دینداری گرایی خانواده 

      1 گرایی خانواده

 دینداری
**46/ 

001/0 
1 

    

 بازاندیشی مدرن
**18/0- 

001/0 

**35/0- 

001/0 
1 

   

 استفاده از اینترنت
**17/0- 

001/0 

**27/0- 

001/0 

**24/0 

001/0 
1 

  

های اجتماعی  شبکه

 مجازی

**18/0- 

001/0 

**26/0- 

001/0 

**20/0 

001/0 

**82/0 

001/0 
1  

 نگرش به فرزندآوری
**54/0 

001/0 

**42/0 

001/0 

**38/0- 

001/0 

**30/0- 

001/0 

**24/0- 

001/0 
1 

** p<0.01                                                                                                                                                           
 

 نگرش به فرزندآوری  مدل رگرسیونی چندگانه :4جدول 

 
ضریب رگرسيون 

 غيراستاندارد

ضریب 

رگرسيون 

 استاندارد

t 
سطت 

 معناداری

ضریب همبستگی 

 دندگانه

ضریب 

 تبيين
F 

سطت 

 معناداری

001/0 96/9 43/0 43/0 گرایی خانواده  

64/0 40/0 53/56 001/0 

001/0 -61/5 -23/0 -13/0 بازاندیشی مدرن  

 001/0 -27/3 -22/0 -66/0 استفاده از اینترنت

 031/0 16/2 10/0 03/0 دینداری

 177/0 -35/1 -09/0 -26/0 های اجتماعی مجازی شبکه

 
 

 گيري بحث و نتيجه

های زنـان و مـردان    گرشهای پژوهش بيانگر آن است که بين ن یافته

متاهل نسبت به فرزندآوری تفاوت معنادار وجود ندارد. این یافته در 

باشی، پيلـتن و رحمانيـان    های پژوهش موسوی و قافله راستای یافته

است که نشان دادند بين زنان و مردان از حيث نگـرش و تمایـل بـه    

ر . در تحليــل ایــن امــ]22 ، 23[فرزنــدآوری تفــاوتی وجــود نــدارد 

توان گفت که با توجه به نرریه تساوی حقوق جنسيتی و بهبـود   می

وضعيت زنان، تغييرات ایجاد شده در جایگاه زنان به حضـور بيشـتر   

هـای شـغلی بهتـر و در     زنان در جامعه، دسترسی زنان بـه موقعيـت  

بعضی مواقع برابر با مردان، دسـتيابی بـه مـدارج تحصـيلی بـاالتر و      

نان منجر شده است. همه این مـوارد زنـان را   درآمد مستقل و... در ز

های تسـاوی حقـوق را    در جایگاهی برابر با مردان قرار داده و دغدغه

برای آنان زنده کرده است؛ به نحوی که زنان خواستار دسـتيابی بـه   

اند. نتيجه این تساوی در جایگاه زنـان و   حقوق مساوی با مردان شده

امور مختلـف اسـت. نگـرش بـه     هایی یکسان در  مردان، ایجاد نگرش

فرزند نيز از این امر مستثنا نيسـت. در نتيجـه، زنـان نيـز همچـون      

هـای   دیگـر یافتـه   .]24[کننـد   مردان به فرزند و فرزندآوری نگاه می

تری بـه فرزنـدآوری    پژوهش نشان داد که طبقات باالتر نگرش منفی

 نسبت به طبقـات متوسـش و پـایين دارنـد. ایـن یافتـه در راسـتای       

پوش و برومند  نيا و همکاران، ارجمند سياه های پژوهش هاشمی یافته

 -شان نشان دادند بـا افـزایش پایگـاه اقتصـادی     است که در پژوهش

ها به فرزندآوری منفـی و از تمایـل آنهـا بـه      اجتماعی نگرش خانواده

. بـا بـاال رفـتن سـطت پایگـاه      ]25 ، 26[شود  فرزندآوری کاسته می

هـا و نـوع نگـرش افـراد بـه       بينـی  معموال  جهاناجتماعی  -اقتصادی

آل و  شـود و افـراد خواهـان سـطت زنـدگی ایـده       زندگی دگرگون می

. در واقع، افراد ]27[شوند  نسبتا  باالیی برای خود و فرزندان خود می

های فرصتی  های روحی و روانی و حتی هزینه طبقات باالتر به هزینه

ه تعداد فرزند کمتر باشد، بـرای  فرزند آگاهی دارند و معتقدند دنانچ

ریـزی کننـد    توانند برنامـه  شان می عتی  خود و تربيت بهتر فرزندان

تـری   همچنين مشخص شد افرادی که دارای تحصيتت پایين .]25[

تـری بـه فرزنـدآوری نسـبت بـه افـراد دارای        هستند نگـرش مثبـت  

دقی، های پـژوهش صـا   تحصيتت باال دارند. این یافته همسو با یافته

نيا و همکاران، مشف  و غریب عشقی است که نشـان دادنـد    هاشمی

گذاری فرزند و نگـرش بـه فرزنـدآوری     که سطت تحصيتت در ارزش

موثر بوده و با تعداد مطلوب فرزندان و نگرش بـه فرزنـدآوری رابطـه    

توان گفـت کـه    . در تحليل این امر می]16 ، 25، 28[معکوس دارد 
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ــ   ــوالت ف ــث تح ــيتت باع ــده تحص ــونی در ای ــا و  آل ردی و دگرگ ه

گردد و با گسترش اف  دید افراد بـه مـاورای    های شخصی می نگرش

مرزهای سنتی جامعه، آنها را بـه ارزیـابی دوبـاره از ارزش فرزنـدان     

تواند به تغييراتـی اساسـی در    سازد. همچنين تحصيتت می وادار می

ســنتی و توقعــات و انترــارات والــدین، زیــر ســوال بــردن باورهــای 

زنـی آنهـا    ساختارهای قدرت و در نهایت استقتل زنان و قدرت دانه

های فرزندآوری منجر شود. عتوه بر این، تحصيتت  گيری در تصميم

های فرصت فرزندآوری و تربيت فرزندان در  تواند با افزایش هزینه می

گـذاری   هـای تحصـيلکرده، منجـر بـه تغييـر در ارزش      ميان خانواده

های فرزندآوری را بـاال ببـرد و    د و درک والدین از هزینهفرزندان شو

 .]29[به این ترتيب بر نگرش و تقاضا برای فرزند تاثير بگذارد 

هـای پـژوهش بيـانگر آن اسـت کـه بـا افـزایش ميـزان          سایر یافتـه 

شـود.   گرایی در بين افراد نگرش آنها به فرزندآوری مثبت می خانواده

اسـت کـه تغييـر و     Atohای پـژوهش  ه این یافته در راستای یافته

های ژاپنی را یکی از عوامل اصـلی نـرخ    تحوالت رخ داده در خانواده

دانـد   پایين فرزندآوری و نگرش منفی به فرزنـد در ایـن کشـور مـی    

هـای طرفـداری از افـزایش     ارزش Blakeو  Davis. به بـاور  ]30[

ای  هـای هسـته   های گسترده در مقایسه با خـانواده  مواليد در خانواده

)که شکل غالب خانواده در جوامع امروزی است( بيشتر رایـج اسـت،   

زیرا فرزندان بيشتر به عنوان نوعی موهبت اقتصادی، هـم بـه لحـاو    

کـه در سـنين    نکنند و هم ایـ  که نيروی کار خانواده را تامين می این

. ]29[شوند  کنند، در نرر گرفته می پيری از والدین خود حمایت می

ای کـه در سـطت    های خانوادگی، امروزه بـا تغييـرات گسـترده    ارزش

جامعه ایجاده شده، در حال دگرگونی و فروپاشی هسـتند. تغييـر در   

ــين   ــش تعيـ ــتارهایی، نقـ ــين ایسـ ــده دنـ ــدهای  کننـ ای در رونـ

. در ]5 [نگرش به فرزندآوری داشته است شناختی همچون  جمعيت

شناختی دوم، تغييرات به وجود آمده  واقع، طب  نرریه گذار جمعيت

گرایـی بـه فردگرایـی،     در جامعه )تغيير نرام ارزشی جامعه از جمـع 

کاهش نفوذ نيروهای سنتی بر روی فرد، به هم خوردن تقسـيم کـار   

نرام ارزشـی )کـاهش   جنسيتی و...( منجر به تغييراتی در خانواده و 

ميزان ازدواج، افزایش ميانگين سـن ازدواج، افـزایش ميـزان طـتق،     

افزایش همخانگی( آن شده است. تغييرات صورت گرفته در خـانواده  

نيز به نوبه خود منجر بـه تغييراتـی در نگـرش و الگوهـای رفتـاری      

. بنابراین، هر دقدر ميـزان تغييـرات رخ   ]29[فرزندآوری شده است 

گرایـی   در نهاد خانواده کمتر باشد و در قبال آن ميزان خـانواده داده 

تری نسبت بـه فرزنـدآوری    های مثبت افراد بيشتر باشد، افراد نگرش

 خواهند داشت.

همچنين مشخص شد که با افزایش ميزان بازاندیشی مدرن، نگـرش  

هـای   در راسـتای یافتـه    شود. این یافته به فرزندآوری منفی می  افراد

اســحاقی و همکــاران، محمودیــان و رضــایی اســت کــه در  پــژوهش

شان نشان دادند بازاندیشی در نقش مادری و بازاندیشـی در   پژوهش

ارزش فرزند از عوامل مهم تاثيرگذار در نگرش به فرزندآوری است و 

تفسير افراد از شرایش و نيروهای حاکم بر فرهنر و جامعه، به طـور  

دهـد   فرزندآوری شکل مـی در خصو  های آنها را  بازاندیشانه نگرش

. بازاندیشی بـه ایـن واقعيـت اشـاره دارد کـه در فضـای       ]11 ، 31[

حرکـت بــه ســمت مدرنيتـه، مــا مجبــوریم پيوسـته دربــاره اوضــاع    

مان تدبّر و تامل کنيم. ویژگی مدرنيته بازاندیشی درباره همـه   زندگی

ن های سـنتی یـا پيشـي    ديز است و بازاندیشی در باب سنت و ارزش

. در جریـان  ]32[ترین پيامدهای مدرنيتـه اسـت    جامعه یکی از مهم

دهی به کنش افراد  فرآیند بازاندیشی، نقش الگوهای سنتی در جهت

های )همچـون   کمرنر شده و افراد در پرتو اطتعات تازه دائما  کنش

. نفوذ مدرنيته و فرهنر ]33[کنند  فرزندآوری( خود را بازتفسير می

های افـراد را در بسـياری از    ها، باروها و نگرش ارزش جهانی در ایران

ها مورد بازاندیشی قرار داده اسـت. فرآینـد بازاندیشـی مـدرن،      جنبه

گذاری برای فرزند را تغيير داده، به نحـوی کـه    نگرش افراد در ارزش

شـود.   به فواید معنـوی و عـاطفی داشـتن فرزنـد کمتـر توجـه مـی       

نيازهای عاطفی خـود را در فرزنـد   ها و  همچنين امروزه فرد خواسته

یابد و تمایلی برای فرزندآوری ندارد و نگرش منفـی نسـبت بـه     نمی

پيامدهای فرزند بيشتر از آثار مثبت فرزنـدآوری در ذهـنش متصـور    

شـناختی   . عتوه بر این، مطاب  با نرریـه گـذار جمعيـت   ]11[است 

ه عوامـل  های سنتی زنانگی و مادری از جمل دوم، بازاندیشی در نفش

موثر در نگرش منفی به فرزندآوری اسـت و زنـان بـه دنبـال کسـب      

زنـان در هویـت خـود بازاندیشـی     امـروزه  هویت جدیـدی هسـتند.   

اند و این بازاندیشی منجر به تغييـرات عمـده در نهـاد خـانواده      کرده

شده است. این بازاندیشی در هویت باعث تغيير نگرش افراد به ویـژه  

شده است و نگرش منفی آنها به فرزند بيشتر از  زنان نسبت به فرزند

نگرش مثبت آنها اسـت. افـراد هزینـه فرزنـد را بيشـتر از سـود آن       

دانند و تولـد فرزنـد را مـانعی بـرای رسـيدن بـه هویـت جدیـد          می

کنند موانع )یعنی فرزنـدآوری( را حـذ     دانند، بنابراین سعی می می

 .]9[کنند 
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 آنند که با افزایش ميـزان اسـتفاده از   ها بيانگر  بخش دیگری از یافته

بـه فرزنـدآوری     های اجتماعی مجازی، نگرش افـراد  اینترنت و شبکه

زاده اقـدم   های پژوهش رسول شود. این یافته همسو با یافته منفی می

و همکـارانش اسـت کـه نشـان      Kolaو همکاران، عنایت و پرنيـان،  

اثيرگــذار بــر هــای ارتبــاط جمعــی از عوامــل مهــم و ت رســانهدادنــد 

. اگر دـه بـين ميـزان    ]34-36[هستند افراد  های فرزندآوری نگرش

افـراد نسـبت بـه      های اجتمـاعی مجـازی و نگـرش    استفاده از شبکه

فرزندآوری همبستگی معنادار معکوسی وجود دارد اما این متغير در 

مدل رگرسيون نتواسـته تـاثير معنـادار بـر نگـرش افـراد در زمينـه        

های پژوهش قربانی و همکـارانش نيـز    ه باشد. یافتهفرزندآوری داشت

های اجتماعی مجازی بر کاهش تمایل  نشان داد که استفاده از شبکه

توان گفت کـه   در مجموع، می .]37[به باروری تأثيری نداشته است 

 بـه  افراد برای را زندگی جدید های سبك های نوین، گسترش رسانه

 و هنجارهـای  اشاعه ترجيحاتدر  مهمی نقش ها دارد. رسانه همراه

دارنـد   خانواده مدرن مطلوبيت و پایين فرزندآوری با مرتبش فرهنگی

در نهایت مشخص شد که دینداری بر نگرش مثبت افـراد بـه    .]16[

هـای اوجـاقلو و    هـا همسـو بـا یافتـه     فرزندآوری تاثير دارد. این یافته

ثــوابی،  هــا، راد و همکــاران، کتنتــری و همکــاران، پژهــان و کمــالی

و همکاران است که نشـان دادنـد   Kertzer رستگار خالد و مقدمی،

دینداری و باورهـای مـذهبی عـاملی تاثيرگـذار بـر رفتـار و نگـرش        

تـوان   . در تحليل ایـن یافتـه مـی   ]38-42[فرزندآوری افراد هستند 

های مذهبی و ادیان همچون  گفت که ایدئولوژی دینی برخی از گروه

کنـد.   ت که فرزندآوری زیاد را تجویز و تقویت میای اس گونه استم به

به عنوان مثال، مطاب  باورهای دینی استم، ازدواج در سنين پـایين  

شود، افراد استفاده از وسایل کنترل مواليد و سقش جنين  تشوی  می

کنند، یا اساسا  داشتن فرزند زیاد را یك  را ناشایست و حرام تلقی می

هـای   رتيـب ایـن قبيـل اعتقـادات و آمـوزه     دانند. به ایـن ت  ارزش می

شود که نگرش پيروان آنها به فرزنـدآوری مثبـت و    مذهبی سبب می

 هـای   . در مجمـوع، یافتـه  ]43[تمایتت فرزندآوری آنان زیـاد باشـد   

 

گرایـی، بازاندیشـی مـدرن،     پژوهش حاضر نشانگر آن بود که خانواده

مـوثر در نگـرش بـه     های نوین و دینداری از عوامل استفاده از رسانه

تواند  ها می های شهر تبریز است. این یافته فرزندآوری در بين خانواده

اندازی از وضعيت فعلی نگرش به فرزند و فرزندآوری را در بين  دشم

گيرنـدگان و   و راهنمای عمـل تصـميم   های ایرانی نشان داده خانواده

ش بـه  های خود در جهت نگر ریزان جمعيتی در سياستگذاری برنامه

فرزندآوری قرار گيرد. در واقع، هر گونه برنامه عملـی و کـاربردی در   

مثبـت بـه     منفـی بـه فرزنـد و افـزایش نگـرش       زمينه اصتح نگرش

گرایی یا تعل  خاطر  فرزندآوری باید معطو  به تقویت ميزان خانواده

 های خانوادگی و سطت دینداری افراد باشد. به ارزش
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ABSTRACT 

 
Attitude towards childbearing among married women and men aged 18-49 years: The role of 

religiosity, family, modern media, and modern rethinking 
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Objective (s): As sociologists believe, some part of family changes in Iran is due to changes in people's attitudes toward 

childbearing values. The present study aimed to study some social factors affecting the attitude towards childbearing among 

married women and men. 

Methods: This cross-sectional was conducted among a sample of married women and men aged 18 to 49 years using cluster 

sampling technique in Tabriz, Iran. The research instrument consisted of a self-designed questionnaire on attitude towards 

childbearing, religiosity, family and modern media and modern rethinking.  
Results: In all 415 citizens were selected. There was no significant difference in attitudes toward childbearing between women 

and men (p= 0.919), but there was significant difference between participants with different educational levels (p= 0.010) and 

socioeconomic statuses (p= 0.027) regarding attitudes toward childbearing. There was a direct correlation between family 

orientation (p=0.000, r=0.54) and religiosity (p < 0.0001, r=0.42) with the attitudes toward childbearing, and between modern 

reflexivity (p < 0.0001, r= -0.38), degree of usage of internet (p < 0.0001, r= -0.30) and degree of usage of virtual social 

networks (p= <0.0001, r= -0.24) with the attitudes toward childbearing.  Independent variables entering the regression model 

explained 40% of the variance in attitudes toward the participants’ childbearing. 
Conclusion: To create positive attitudes towards childbearing among Iranian families, special attentions should be paid to 

strengthen family life and religion believes. 
 

Key Words: Religiosity, Familialism, Modern Media, Modern Reflexivity, Childbearing 

                                                           
 Corresponding author: Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran 
E-mail: s.adlipour@tabrizu.ac.ir 

 
 

Payesh 
Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
98

.1
8.

2.
6.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1398.18.2.6.9
http://payeshjournal.ir/article-1-1056-fa.html
http://www.tcpdf.org

