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مقاله حاضر به منظور بررســی تفاوتهای نگرشــی دو نســل نســبت به فرزندآوری و براســاس مطالعه
موردی دختران دوره پیش دانشــگاهی و مادرا نشــان در ســاری به انجام رســیده اســت .هدف اصلی
پژوهش ،پی بردن به عواملی است که بر نگرش مادران و دختران نسبت به فرزندآوری موثرند .در این
تحقیق ،ضمن مرور دیدگاههای نظری کالسیک و اخیر ،در سطح نظری چهار مولفه مستقل شامل
الزام اخالقی (از نظریه جان سایمون) و تلقی از فرزند (از رژیمهای جمعیتی) و اعتقاد به برابری جنسی
(از نظر یــه برابــری جنســیتی مک دونالــد) و میل به پیشــرفت (از نظریه ارتقاء اجتماعی) بیان شــده و
روابط مفروض با مولفه تلقی از فرزندآوری به مثابه متغیر وابسته پیشبینی گردیدند .عملیات میدانی
بــا روش پیمایشــی در  360واحــد نمونهایی اجرا شــد .برای بررســی تفاوت نگرش مــادران و دختران از
آزمونهای رتبهایی و یو من-وایتنی ،و نیز از تحلیل چندمتغیری اســتفاده شــد .نتایج تحقیق تفاوت
بین مادران و دختران را در ارتباط با معرفها و مولفه تلقی از فرزندآوری نمایان ساخت و تاثیر هر یک
از متغیرهای مستقل :الزام اخالقی ،اعتقاد به برابری جنسی ،میل به پیشرفت ،تلقی از فرزند ،بر متغیر
وابســته :نگــرش مــادران و دختران نســبت به فرزنــدآوری را تایید کــرد .گرایش به فرزند کمتر از ســطح
جانشــینی ،تلقی هزینهایی از بچهآوری ،میل به ارتقاء پایگاهی ،نیل به رفاه فردی و برابری جنســیتی
نیز رابطه معناداری را با متغیر وابسته نشان دادند.
واژگان کلیدی :باروری ،تلقی از فرزند ،تفاوت نسلی ،برابری جنسیتی ،میل به پیشرفت
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مقدمه و بیان مسئله
تحلیل تفاوت هنجارها و وجههنظرهای باروری در بین مادران و دختران موضوع این پژوهش است .فرایند
فرزندآوری به مثابه یکی از حرکات در زمانی از پدیدههای مهم جمعیتی اســت که بیشــترین واریانس را با
تغییرات رشــد طبیعی جمعیتی در طی ســه دهه اخیر ایران داشته است .گذار از باروری طبیعی و هفت
فرزند در نســل دهه  1360به باروری رفتاری و كمتر از دو فرزند در نســل كنونی در پرتو تئوریهای ســاختاری
و معنایی تبیین و تفســیر شــده اســت؛در نظریه تفاوت نسلی ،رفتار باروری هم معرف و هم وضعیت تلقی
شــده اســت .تحلیل و تفســیر اینكه كاهش باروری نشــانگر تفاوت نسلی اســت و یا یكی از عوامل سبك
زندگی و نمادی از تفاوت در ترجیحات مادران امروز و دختران دیروز اســت ،هم به پژوهشهای گســتردهتر
قتــر نیــاز دارد و هــم بــا باز شــناخت و فراتحلیل دیدگا ههــای جهانی و بومی معتبرتــر خواهد بود .در
و عمی 
این پژوهش با مرور روندهای باروری و تغییرات نســلی در كشــور و همچنین بیان نظریات گسست ،تعارض
یــا تفــاوت نســلی و بــا تحلیــل روابط همبســته شــناختی و نگرشــی در فرایندهای تجدید نســل ،بــه ابعاد
مسألهای در پرتو تئوریها پرداخته میشود .در ساحت نظری تفاوت و افزایش باروری در بین بنیادگرایان و
مصلحتاندیشان در مقایسه با پراگماتیستها تابعی از اختالف در هنجارها و رفتارها بیان شده است.
حرمــت ســقط جنین ،رعایــت آموزههایهای مذهبی و اخالقــی در بین تیپ بنیادگرا با باروری بیشــتر (در
مقایســه با تیپ فایده گرا) همبســته اســت .در این پژوهش وجهه نظر مادران و دختران به زندگی ،فرزند،
یهــا در مورد جنســیت فرزند ،هنجارهــای اجتماعی ،اخالقی و ارتقــای منزلتی به مثابه
خانــواده و طرزتلق 
مولفههای درونی و متغیرهای مستقل و نگرش به فرزندآوری شامل تعداد فرزندان مطلوب ،تركیب جنسی،
فاصله بین فرزندان ،ســن مادر در هنگام تولد اولین فرزند نیز به عنوان عامل وابســته بر اســاس مفاهیم و
محتوای نظریات تفاوت نسلی تحلیل میشوند.
در طول تاریخ ،هر نسلی ،نگرشها و شناختهای متفاوتی داشته و به تبع ،رفتارهای متفاوتی نیز از
خود بروز میداده است .گرچه این تغییرات جوانب بسیاری را تحت شعاع خود قرار میداده؛ لیکن آنقدر
چشــمگیر نبــوده کــه از تفاوت عمیق میان نس ـلها بحثی به میــان آید .اما ،چنین تفاوتهایی در شــرایط
متحول کنونی که مورد توجه و تأیید اندیشمندان زیادی قرار گرفته ،1ژرفتر و گستردهتر شده است.
ابعــاد مســألهایی موضــوع در ترجیحات فرزندی مــادران و دختران به مراتب پیچیده تــر و عمیق تر از
مفاهیــم و قواعــد نوســاخته رژیمهای محلی ،مدلهای بنیابیــن نهادی ،عرضه و تقاضای باروری ،ســبك
زندگی ،گذار ماهیتی نیازها ،عقالنیت رفتاری ،تیپهای معنایی و خانواده هستهایی میباشند .تجارب
 .1اندیشمندان برای توصیف این وضعیت تغییر و تحول از واژگان متفاوتی بهره میبرند ،چون« :وضعیت پست مدرن» (لیوتار
« ،)1381عصــر بیاطمینانــی» (گالبرایــت « ،)1997جامع ـهی مخاطــرهای» (بــک « ،)2007عصــر اضطــراب» (باومــر ،)1385
«فرهنگ مخاطرهای» (گیدنز  )1380و «وضعیت عدم اطمینان» ).(Althuas 2005
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تاریخی كشورها در گذار از كمیت به كیفیت ،از تلقی سرمایهایی به هزینهایی و از مفهوم هویتی فرزندداری
به مفهوم محدودیتی فرزندپروری متفاوت است .تحلیل موضع در پرتو نظریه آگاهیمحور لنارت اولسون در
جهانی جهانیشده تبیین معتبرتر و جامعتری دارد .كشورهایی متقدم از سالهای 1750و در پی انقالب
صنعتــی رونــد فزاینــده افزایش امیــد به زندگی را تجربه نمودند ،کشــورهای پیشــرفته به اســتثنای ژاپن تا
اوایــل قــرن بیســتم وارد مرحلــه انتقال باروری گردیدند ،دركشــورهای درحال توســعه از جملــه ایران مرحله
اغازین انتقال جمعیتی تا سالهای 1950به تاخیر افتاد .زیرا درسالهای پایانی جنگ جهانی دوم بود كه
رهبران و اندیشــمندان بزرگ جهان به سرنوشــت محتوم و مشــترك بشــریت و تلقی از توســعه به مثابه كلید
صلح جهانی رســیدند و در پرتو پارادایم نوســازی كمكهای ســازمانهای بین المللی و كشورهای پیشرفته
یهــا موجبات كاهش ســریع مرگ به ویــژه مرگ ومیر اطفــال وكودكان
بــه ویــژه در پیشــگیری و درمــان بیمار 
گردید درایران سرعت كاهش مرگ ومیر اطفال از حدود  350درهزار در سالهای (1325یكسال بعد از پایان
جنــگ جهانــی دوم) بــه كمتراز200در هزار در ســال 1345و 100درهزار در ســال 1355در مقایســه با دورههای
یســابقه است .به موازات افزایش امید به زندگی از 37/5سال در سال 1335به
زمانی مشــابه منحصر و ب 
47/5ســال در ســال 1345و به 58ســال در ســال  ،1355روندكاهش در باروری نیز از ســالهای 1345با
تاخیــر زمانــی نســلی آغاز گردید .اما بــه علت اقتضائات هنجاری و همچنین شــرائط انقالب اســامی و
جنــگ تحمیلــی در ســالهای 1366و بعــد وارد مرحلــه انتقــال بــاروری شــد .در ایــن مرحله ســرعت گذار
از بــاروری طبیعــی بــه رفتــاری بســیار ســریع و شــتابان بود و در کمتــر از یک دهــه به نصــف و در دو دهه به
ســطح جانشــینی رســید .در برخی پژوهشها میزان کل باروری را در ســال های اخیر حتی کمتر از سطح
جانشینی نیز گزارش شده است .در شرایط متحول کنونی تفاوت های شناختی و هنجاری بین مادران و
دختران با تغییرات در ماهیت باروری همبسته گشته است.
مبانی نظری
نظریههای مرتبط با تغییرات نســلی در گســترهایی از همشــکلی تا تضاد نســلی را شــامل میشوند دیدگاه
شهــا و هنجا رهــای تاریخی را به
تضــاد یــا تعارض نس ـلها ،نــه تنها همنوایــی و فرهنگ پذیــری بلكه ارز 
چالش كشــیده اســت و به برخورد فرهنگها وجنگ هویتی نس ـلها پرداخته اســت .در دید گاه گسســت
یهــا و معناها از زندگــی و هویت اهمیت
نســلی ،دیــدگاه ناهمســانی نگــری ترجیحــات ،ذائقهها ،طرزتلق 
دارد .دو نســل دارای دو زیســت جهــان و نظــام معنایــی متمایز و تا فاصله بین ســنت و مدرن تلقی شــده
اســت .ایــن در اصطــاح تفاوت نســلی بــه معنای اختــاف طبیعــی در باورهــا ،ارزشــها و هنجارهای بین
نسلها شناخته میشود چنین مفهومی بیش از هر چیز اشاره به جنبههای روانشناختی هر نسل دارد که
همواره وجود دارد در شــكل عدم انطباق كامل جوانب رفتاری ،اخالقی ،روانی و اجتماعی كنشــهای نســل
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جدید در مقابل نسل قبلی مشاهده میشود (ساروخانی و صداقتی فرد .)13 :1388 ،آیزنشتاد در تحلیلی
که از نس ـلها و و روابط بین نس ـلها ارائه داده اســت به خوبی نشان داده است که درک هر نسل از جامعه
اشــیاء و زندگــی ،مبتنی بر شــرایطی اســت کــه در آن ،رشــد یافته ؛تجاربــی بدســت آورده ؛ و مرارتهایی
متحمل گردیده است .رفتار نسلی که در شرایط جنگ و محرومیت رشد یافته با نسلی که جز رفاه و صلح
به خود ندیده متفاوت است( .روشه )136 :1368 ،همنوایی و همشکلی نسلی نه بر شدن هگلی و تکرار
جبری تاریخی متکی اســت که براین نظر تأکیددارد نس ـلها در حال بازتولید و اســتمرار ناآگاهانه و مستقل
از خــود هســتند ،صیرورت این همان نیســت و روح عینــی بازنمود متفاوتی دارد و هر نســل كاركرد جبری
و تاریخی ســاختاری دارد و تحول كیفی در تلقی از فرزند باتفاوت نســلی همبســته میشود .در این تحقیق
تهــا و علیتهای
شهــا و دالیل و نه عل 
تاکیــد بــر تفاوت نگرش دونســل اســت ،به همیــن دلیل به انگیز 
جبری پرداخته میشود.
مــک دونالــد 1در مدل برابری جنســیتی بیان میکنــد که نهادها زن را جــدای از نقشهای وی بعنوان
یک همســر ،مادر یا عضوی از خانواده ،بعنوان یک فرد در نظر میگیرند .امروزه نتیجه باروری پایین که در
بســیاری از جوامع توســعه یافته مشاهده میشود .وجود برابری جنســی و ارتباط آن با نهادهای اجتماعی،
اقتصادی نسل جدید میباشد .از نظر مک دونالد تغییر در موقعیت زنان و نابرابری جنسی به ایجاد تغییر
در شرایط خانواده و اجتماع نیاز دارد که ممکن است ،به کندی صورت بگیرد( .مک دونالد)2000 ،
بنابراین بر مبنای نظریهی برابری جنسی و نظریات فمینیستی و در پی پیشرفت و توسعه جوامع و با
گسترش شهرنشینی ،تحصیالت و اشتغال در بین زنان ،وضعیت آنان در ساختار خانواده و جامعه تغییر
مییابد .زنان ترجیح میدهند 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 میدهند.
کــه ایــن خــود پیامد طوالنی شــدن مــدت زندگی هم زیســتی و کاهش باروری اســت (مک دونالــد)2000 ،
جریا نهــای ثــروت 2در معنــای تمام پو لهــا ،3کاالها ،4خدمات 5و تعهداتی 6اســت که یــک فرد برای
دیگری فراهم میکند (,کالدول .)1982 ،7کالدول بر این باور اســت که برای درک انتقال و کاهش باروری
باید به ماهیت جوامع توجه شــود .او دو دســته جوامع را از یکدیگر تمیز میکند .دستۀ اول ،جوامع سنتی
McDonald
Wealth flows
Moneys
Goods
Services
Guarantees
Caldwell
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اســت کــه در شــرایط باروری طبیعی 1بســر میبرند .ارزشــهای باالیی بــرای فرزندان قائل هســتند به کمیت
فرزندان اهمیت میدهند و در این جامعه فرزندان منافع اقتصادی دارند .دستۀ دوم ،جامعۀ جدید مبتنی
بــر اقتصــاد مــدرن اســت .در این دســت از جوامع ،بــاروری در شــرایط کنترل شــده اســت ،ارزش پایینی از
نظر اقتصادی به فرزندان داده نیشود ،به کیفیت فرزندان توجه میشود و فرزند دارای بار اقتصادی است.
کالــدول هــر دو نــوع رفتار باروری را عقالیی میداند؛ زیرا با شــرایط جامعه همخوانی دارد .در گذشــته بنظر
نمیرسید که خانوادههای 2بزرگ نگران وضعیت موجودشان و یا تحرک اقتصادی  -اجتماعی نسبی شان
باشــند( .کالــدول  .)1982،کالدول هســته ای شــدن خانواده را پیش شــرط معکوس شــدن جریــان انتقال
ثــروت میدانــد .تئــوری جریان ثــروت کالدول در حقیقــت کاهش باروری را در تغییر شــکل خانــواده تبیین
میکند ،تغییری که ممکن است بوسیلۀ نیروهای فرهنگی و اقتصادی تبیین شود(ماسون.)1977،3
بطور کلی ،کالدول پنج مکانیزم کاهش نیروی کار بالقوۀفرزندان ،افزایش هزینههای آموزشــی فرزندان،
افزایش اهمیت ســرمایه گذاری برای فرزندان ،تغییر فرهنگی و توســعه ای ،ارزشــهای طبقۀ میانی غرب در
زمینۀخانوادۀ هسته ای بچه مرکز 4را باعث کاهش میزان باروری میداند (لوکاس.)1994،5
در دیدگاه رژیمهای جمعیتی نظامات هنجاری ،ارزشی و نهادی هر جامعهای مورد توجه قرار میگیرد.
همچنین امکان ایجاد ارتباط بین ســطوح خرد و کالن و تکمیلگراییهای شــناختی بین عقالنیت درونی
شــده زوجیــن و خانواد ههــا و عقالنیــت نهادین هشــده ســاختارها و نهادها وجــود دارد .این گونــه تئوریها با
محتوایــی بومــی خاصــه در ایــن موارد که چگونــه مردم از وقایع حیاتــی تاریخمند که در یــاد و تجربهی آنها
مانده است و همچنین از روابط گروههای خاص به مثابه شیوهای جهت شناخت عناصر واحدهایی که:
 به آنها هویت بخشیده با آنها زندگی کردهانداز آنها در تصمیمگیری استفاده میکنند .از طریق مالحظه موفقیتآمیز قواعد وقایع تاریخی است که
یشــود .حضور اینجا و
خانوادهها ،روابط و پیوندها ،احزاب و گروههای سیاســی و ســایر نهادها شــناخته م 
اکنون افراد و جوامع تعیینکنندهی افراد و رفتار جنسی و باروری آنها و وجههنظرهای آنها در مورد جنسیت،
ازدواج ،خانوادهها ،کار و فعالیت اســت .هنگامی که مردم تغییر در الگوهای بنیادین فرهنگی نظیر ســن
ازدواج و طول مدت آن ،زمان بچهدار شــدن ،تجدید نســل و تلقی از فرزند مشــاهده میکنند ،در حال باز
تعریف خود جهت سازگاری با مقتضیات جدید و روندهای حیاتی هستند (ابراهیم پور.)39-40 :1382 ،
Natural fertility
Large families
Mason
Nuclear child central family
Lucas
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در دیدگاه رژیم جمعیتی ،جمعیت به مثابه مؤلفهای پویا از ساختاراجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد
و در تبیین رابطهی بین فرایندهای جمعیتی و نهادهای اجتماعی و گروهی ویژه رابطهی بین تعداد فرزندان
متناســب بــا اســتانداردهای الزم زندگــی در خانــواده هســتهای مفاهیــم اساســی نظیــر ســن ازدواج و زمــان
بچهآوری ،را از متغیرهای جمعیتشناســی اخذ میکند .موضوع محوری در شــناخت رژیمهای جمعیتی
هــر جامعــه یــا گروهی از یک جامعه ،هویتی عینی تعریف و تفســیر افراد و مردم از نقش و پایگاه و موقعیت
خود در شبکهی روابط خویشاوندی و ساختارهای فرهنگی و نظام قدرت است (ابراهیم پور)43 : 1382 ،
رویکــرد نهادگرایــی نویــن نیز به مالحظات نهادی و محلی و فراتر از مفاهیم تئــوری انتقال میپردازد در این
رویکــرد بــا لحاظ کــردن تفاوتهای موجود دربافت نهــادی هر جامعه ،ضمن پرهیــز از مطالعات بین ملیتی
و اجتنــاب از تعمی مهــای کلی بر اســاس مطالعات موردی در راســتای تئــوری پردازی ،اعتقــاد بر الگوهای
متفاوتی از باروری ،و نه یک الگوهای صرف انتقال باروری اســت و به همین لحاظ تاکید خاص بر تمرکز
بر یک مورد مشخص و معین از انتقال جمعیتی وجود دارد (عسکری ندوشن.)12-15 :1382،
مرور ادبیات تجربی تحقیق
عطایی ( )1380تحقیقی را باحجم نمونه معادل  300نفر از دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی شهر
تهــران بــه روش پیمایش انجــام داد؛ این تحقیق ،عالوه بر ســنجش نگرش دانش آمــوزان دختر مراکز پیش
دانشــگاهی دولتــی شــهر تهران نســبت به تشــکیل خانواده اهــداف دیگــری را دنبال کرده اســت از جمله
شناسایی عواملی که بر نگرش این دختران اثر دارد و بررسی اینکه چگونه زمینههای فرهنگی ومذهبی بر
گرایشها ،آرزوها و تمایالت نوجوانان در زمینه باروری ،ازدواج ،اشــتغال و تحصیل تاثیر میگذارد .یکی از
نتایج مهم این تحقیق ،این اســت که اکثر پاســخگویان تمایل داشــتند که اولین فرزند خود را در ســن 26
ســالگی بدنیــا آورده و نیــز معتقــد بودنــد که  3ســال فاصله بیــن ازدواج و تولد اولین فرزنــد فاصله گذاری
مناسبی است.
در پژوهش محمودی ( )1386دانشــجویان دانشــگاه آزاد اسالمی کرمانشاه و پدران همین دانشجویان
بــه صــورت پیمایشــی مورد پرســش قرار گرفتــه اند .هدف اصلــی این پژوهش بررســی و مقایســه نگرش دو
نســل پدران و پســران نسبت به تشکیل خانواده (ازدواج و فرزندآوری) است ،بهعبارتی این پژوهش بدنبال
شــناخت نگــرش پدران و پســران نســبت به ازدواج ،فرزنــدآوری ،تفاوتها و تشــابهات آنهــا در این زمینه و
ارتباط آن با عواملی چون پایگاه اقتصادی و اجتماعی و میزان دینداریشان بود .نتایج این تحقیق مبین
این امر اســت که افراد مورد مطالعه در این پژوهش در ســطوح مختلف ،نشــانههایی از شــکاف نســلی را
یســازند .این تفاوتها در خصوص سن مناســب ازدواج ،فاصلۀ سنی بین
در امر تشــکیل خانواده آشــکار م 
زوجین ،فاصله ســالهای میان ازدواج و تولد اولین فرزند بین پدران بعنوان نســل گذشــته و پســران بعنوان
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نماینــدۀ نســل حاضــر ،مشــاهده گردید .یکــی از نتایج مهــم این تحقیق مربــوط به فاصله ســالهای میان
ازدواج و تولد اولین فرزند میباشد ،که در این زمینه تفاوت معنیداری بین دو نسل پدران و پسران وجود
دارد .که پدران تمایل به داشتن فرزند در سالهای اولیۀ ازدواج دارند ،در حالیکه پسران تمایلی به داشتن
فرزنــد در ســالهای اولیــۀ ازدواج و مخصوصا دو ســال اول ندارند .همچنین تعداد فرزنــدان ایدهآل پدران
بسیار بیشتر از تعداد فرزندان ایدهآل پسران بوده است.
نوری ( )1388در پژوهشــی به مقایســه نســلی پرداخته اســت؛ وی دو نسل از زنان شــامل زنان مربوط
بــه دورۀ جنــگ ،یعنــی زنــان  45-49ســاله و زنان مربــوط به دورۀ صلــح ،یعنی  29-24ســاله را به روش
پیمایشــی مــورد مطالعــه قــرار داده اســت .نتایج این تحقیــق حاکی از آن اســت که بین دو گروه ســنی در
زمینۀ فرزندآوری تفاوت معناداری وجود دارد؛ بهطوریکه زنان گروه ســنی  45-49ســاله ،نگرش مثبتتری
بــه فرزنــدآوری و زیــاد بــودن تعــداد فرزنــد دارنــد و همیــن امــر موجــب شــده اســت ،حتی زنــان شــاغل و با
تحصیالت باال ،تعداد فرزندان بیشــتری داشــته باشــند و در مدت زمان کوتاهی پس از ازدواج اولین فرزند
خــود را بدنیــا آورنــد .اما زنان در گروه ســنی  24-29ســاله ،چه زنانی شــاغل بوده و چه غیر شــاغل و چه
زنانــی کــه تحصیالت باالیی داشــته اند و چه تحصیالت پاییــن ،تمایل کمتری در ســالهای اول ازدواج
بــه فرزنــدآوری داشــته انــد .بین دو نســل بــه لحاظ فرزنــدآوری تفــاوت عمیقی وجود داشــت ،هریــک از دو
نســل درک متفاوتی از شــرایط خاص مربوط به دورۀ زندگی خود دارند ،و در همین راســتا نیز نگرش آنها به
هنجارهای باروری متفاوت بوده است.
کاظمی ( )1389در پژوهشــی به شــیوۀ پیمایشــی و با اســتفاده از پرسشــنامه خود ایفا بر روی  200نفر
دختر دانشــگاه تبریز و  200نفر مادران آنها انجام داده اســت .و به این نتیجه رســیده که شــکاف عمیقی
بیــن نگــرش دختران و مادرانشــان ایجاد شــده اســت؛ بدین معنا کــه  88/1درصد از مــادران نگرش کامال
سنتی به فرزند آوری داشته اند اما  75درصد از دختران نگرش مدرن به فرزندآوری داشته اند.
بنابراین تغییر در ســطح باروری ،در میان دو نســل مادران و دخترانشــان را باید در تفاوت دو نســل در
انتظارات و ایدهآلهایشان جستجو نمود.
چارچوب نظری
چشــم انــداز نظری پژوهش حاضر بر مبانی شــناختی ،روشــی و یافت ههــای نظریات متأخر بــاروری به ویژه
رژیم های جدید جمعیتی ،گذار از عقالنیت آگاهانه به هویت هنجاری ،کردارشناسی معنایی ،تئوریهای
تفاوت نسلی و دیدگاههای جهانی شدن شتابان (گرمان )2014 1استوار است و برای تبیین تفاوت نگرش
مادران و دختران میتوان از تئوریهای مذکور با رویکردی بومی استفاده نمود .از طرف دیگر نیز این امکان
1. Garmmann
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کمتــر وجــود دارد کــه یــک تئوری خاص توانایی تبیین مســئله در هر شــرایطی را داشــته باشــد .این امر به
سویی سوق میدهد که ازچهارچوب نظری تلفیقی ،که به گمان میتواند برای تبیین موضوع تحقیق مفید
باشد ،استفاده گرددولی در این پژوهش چارچوب نظری گزینهایی اتخاذ گردید.
در تبیین تحوالت باروری و نگرش به فرزندآوری در زنان ،هر یک از نظریههای مذکور در فصل حاضر،
از نقطه نظر خاصی به تبیین تحوالت باروری پرداختهاند ،اما از میان نظریات مذکور ،آرسن دومونت که
میل به ارتقاء اجتماعی را از عوامل موثر بر باروری دانسته" ،اصل مویینهگی اجتماعی" را مطرح کرده است
و منظــور از مویین هگــی اجتماعی ،تمایل فرد به ارتقای اجتماعی ،افزایش فردیت و کســب ســرمایهی فردی
است .و لذا از آن جایی که بچهها موجب پسرفت فردی و خانوادگی میشوند ،تعدادشان محدود میگردد
(ویکس.)110 :1385 ،
آنچــه کــه آرســن دو مونــت در نظریــه ارتقــاء اجتماعــی بیان کرده اســت ،حاکــی از رابطه بیــن میل به
پیشرفت و باروری میباشد ،چرا که از نظریه وی چنین استنباط میشود که زمانیکه فرد تمایل به پیشرفت
داشــته باشــد ،فرزند را مانع پیشــرفت خود دانسته و لذا ســعی میکند ،تعداد فرزندان خود را محدود کند
و یا فرزندآوری خود را به تاخیر اندازد ،و روی دیگر این ســکه آن اســت هنگامیکه فرد تمایلی به پیشــرفت
نداشــته باشــند ،و یا تمایل کمی داشــته باشــد ،نیازی نمیبیند که تعداد فرزندان خود را محدود کند و یا
فرزندآوری خود را به تاخیر اندازد و لذا با توجه به ارتباطی که آرسن دومونت بین باروری و میل به پیشرفت
قائل است ،یکی از فرضیهها را ساخته شده است (رحیمی نژاد..)83 :1373 ،
جان سایمن در بررسی عوامل مؤثر بر کاهش باروری در چهارده کشور اروپایی پرداخته است ،وی بین
بــاروری و الــزام اخالقــی موجــود در جامعــه ارتباط برقــرار کرده و افراد را حســب پذیرش هنجارهــا و الزامات
یکــه الزامات
اخالقــی مرتبــط بــا بــاروری ،در گروههایــی دســتهبندی نموده اســت ،بدیــن ترتیب کــه افراد 
قگــرا خوانده
اخالقــی مرتبــط بــا بــاروری را پذیرفتــه و هر گونه تــاش در کنترل بــاروری را نفــی میکنند مطل 
یشــوند ودر مقابل کســانیکه این قواعد را رد میکنند نســبیگرا نام نهاد .آنها که در رفتار تجدید نسل بر
م 
یشــوند و آنها که بر حســب
حســب انتظارات و ارزشــها و الزامات جامعه رفتار میکنند ،جمعگرا خوانده م 
یشــوند.،
ترجیحــات فــردی و عدم پذیرش هنجارها و الزامات اخالقی جامعه رفتار کنند فردگرا خوانده م 
کســانیکه ،در رفتار باروری خود هرگونه بی حرمتی به مقدســات را نفی میکنند را بنیادگرا نامید و مقابل
آنهــا کــه معتقدنــد رفتار بــاروری را میتوان در جهت منافع شــخصی تغییــر داد و در این مســیر میتوان به
مقدســات بیحرمتــی کــرد ،مصلحتگرا نام نهاد .کســانیکه کــه در غیــاب الزامات اجتماعــی ،رفتارهای
باروری را متناسب با شرایط تغییر میدهند و این گروه به تقیدات فردی مرتبط با باروری اهمیت میدهند
تا الزامات اخالقی ،تجدید نظرگرا نام دارند .افرادیکه به الزامات پایبند هستند ولی همراه با تغییر شرایط
متناسب با عقاید رهبران و گروههای مرجع حرکت میکنند ،قاعده گرا نام دارند (ابراهیم پور.)1382 ،
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همانطور که شرح داده شد سایمون در بررسی خود ،بین رفتار باروری افراد و الزامات اخالقی مرتبط با
باروری در جامعه رابطه برقرار کرد و افراد را با توجه به پذیرش الزامات اخالقی مرتبط با باوری در گروههای
گوناگون دســته بندی کرده اســت ،بدین ترتیب که :افراد بر حســب اینکه الزامات اخالقی مرتبط با باروری
در جامعه را میپذیرند یا نمیپذیرند و یا تغییر میدهند و ...رفتار باروری خود را شکل میدهند و لذا بر
اساس پذیرش یا عدم پذیرش در صدد تغییر الزامات اخالقی مرتبط با باروری برآمده و رفتار تجدید نسل
آنها شکل خواهد گرفت .بهعنوان مثال مصلحت گراها کسانی بودند که الزامات اخالقی مربوط به باروری
را نپذیرفته و معتقدند در این مســیر میتوان به مقدســات بیحرمتی کرد و بر اســاس عدم پذیرش الزمات
اخالقی مربوط به باروری ،رفتار باروری خود را شکل میدهند .بنابراین نظریه جان سایمون حاکی از رابطه
بیــن الزامــات اخالقــی و رفتار باروری افراد میباشــد و لــذا در این پژوهش طبق نظر ســایمون بین نگرش به
باروری و الزامات اخالقی در یکی از فرضیههایمان ارتباط برقرار شده است..
لیبنشتاین در چارچوب نظریه اقتصادی استدالل میکند که منفعت و هزینه فرزندان عواملی هستند
که بر تصمیم گیری افراد در مورد شــمار فرزندان تاثیر میگذارند .افراد ســبک ســنگین میکنند و به ارزیابی
هزینهها و مخارج فرزندان میپردازند .چنانچه منافع داشتن فرزند بیشتر از هزینهها یا مخارج فرزندان باشد،
نگــرش مثبــت خواهــد بود(رابینســون .)1997، 1در نظریــه هزینه فرصت بکــر فرزندان بعنــوان کاالی مصرفی
یشــود که طی زمــان منفعت دارنــد و تقاضا برای آنهــا همانند تقاضا بــرای کاالهای
بــادوام در نظــر گرفتــه م 
مصرفی بادوام تحت تاثیر عواملی چون ؛ شمار فرزندانی که میتوانند زنده بمانند ،هزینههای رشد و تربیت
انهــا ،هزین ههــای فرصت از دســت رفته ،و ســطح درامــد خانواده قــرار خواهد گرفت ،در نظریه ایســترلین نیز
تقاضا برای فرزند تحت تأثیر عواملی نظیر میزان درآمد ،هزینهها ،منافع و سلیقهها و عالیق خانوار قرار دارد.
در نتیجه مطابق نظریه لیبنشــتاین و بکر و ایتســرلین ،اینکه افراد فرزند را منافع و ســرمایه تلقی کنند
یــا آنکــه فرزنــد را هزینه تلقی کننــد ،نگرش آنها شــکل میگیرد ،بدین ترتیــب که هنگامیکه افــراد فرزند را
سرمایه تلقی کنند یعنی فرزند را بعنوان نیروی کار و یا عصای دوران کهولت بدانند نگرش آنها نسبت به
فرزند مثبت خواهد بود و اما هنگامیکه افراد فرزند را هزینه تلقی کنند و فرزندان را دارای هزینههایی چون
خوراک ،تعلیم و تربیت در نظر بگیرند ،تلقی منفی از فرزند خواهند داشت .در نتیجه در نظریههای مذکور،
یشــود یا ســرمایه بر نگرش بــه باروری تاثیر دارد .و لــذا در نظریههای
اینکــه فرزند توســط افراد هزینه تلقی م 
مذکــور بیــن تلقی افراد از فرزند ،بعنوان هزینه یا بعنوان ســرمایه ،و نگرش آنها نســبت بــه فرزند رابطه وجود
دارد) بند و کانیکار1994 ،2؛ویکس.)2002،3
1. Robinson
2. Behende & Kanitkar
3. weeks
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از سویی دیگر در نظریه رژیمهای جمعیتی اعتقاد بر این است هنگامیکه افراد در الگوهای بنیادین
جامعه تغییراتی را مشاهده کنند رفتار خویش رامطابق مقتضیات جدید تغییر میدهند ،مثال هنگامیکه
ســن ازدواج ،زمان بچه دار شــدن و تلقی از فرزند در افراد تغییر میکند رفتار باروری آنها نیز تغییر میکند،
یکــی از مولفههایــی کــه در ایــن نظریــه مورد توجه قــرار گرفت تلقی از فرزند اســت ،در ایــن نظریه بین تلقی
از فرزنــد و بــاروری رابطــه برقرار کرده اســت .بدین ترتیب کــه افراد فرزند را هزینه تلقی کننــد یا آنکه فرزند را
سرمایه تلقی کنند بر رفتار افراد تاثیر میگذارد .و لذا با توجه به آنچه در نظریههای فوق گفته شده است ما
نیز یکی از فرضیههایمان را بر رابطه بین تلقی از فرزند و نگرش به فرزند ساخته ایم.
در نظریه برابری جنســی ،زنان ترجیح میدهند به موقعیتی مســاوی با مردان از جمله افزایش ســطح
تحصیالت و اشتغال دست یابند ،از آن جهت ازدواج و مادر شدن را به جهت از دست ندادن موقعیت
اجتماعی خویش به تاخیر انداخته و فرصت را برای آنان از دست میدهد
در نتیجه مطابق نظریه برابری جنســی ،زنان فقط به مادر شــدن نمیاندیشــند و مانند گذشــته ارزش
خــود را در فزونــی تعــداد فرزنــدان تلقــی نکــرده و ســعی دارنــد بــا ارتقاء شــغلی وافزایش ســطح تحصیالت
خویش ،در جامعه حضور داشته باشند و آنها برای حضور بیشتر خویش در جامعه فرزندآوری خویش را به
تاخیــر انداختــه تــا به موقعیت برابر با مردان دســت یابند ،در این نظریه هم بین بــاروری و اعتقاد به برابری
جنســی رابطه برقرار شــده اســت .و لذا یکی از فرضیهها بر اساس ارتباطی که این نظریه بین رفتار باروری و
اعتقاد به برابری جنســی قائل اســت ،ساخته شده است .الزامات اخالقی اهمیت اساسی دارد در آمریکا
برآوردها از نسبتی از زنان كه حداقل یك فرزند غیرنكاحی به دنیا آورده اند بین سنهای  20تا  30سالگی
دوبرابر شده است ،این الگو در سرتاسر كوهورت زنان سفید پوست و هیسپانیك متداول بوده است و برای
زنان ســیاه پوســت با افزایش تقریبا دوســومی در سرتاســر كوهورت بوده اســت .برآورد شده است كه تا سن
 30ســالگی از هــر چهــار زن یــك زن حداقــل یك تولد غیرنكاحی داشــته اســت ،و تقریبا یــك زن از چهار
زن سفیدپوســت ،ســه زن از هر پنج زن ســیاه پوســت و یك زن از هر ســه زن هیســپانیك یكی یا بیشــتر از
یك تولد بیرون از ازدواج رســمی داشــته اســت .برای زنان سیاه پوست و هیسپانیك طی این دوره 40ساله
از كوهــورت زنــان متولــد شــده در  1925-1929تــا  1965-1969نســبتی از زنان كه یك یا بیشــتر از یك تولد
غیرنكاحی داشته اند تا 30سالگی افزایش تقریبا دوبرابری داشته است .برای زنان سفید پوست در همین
كهورت نسبتی كه یك یا بیشتر از یك تولد غیرنكاحی داشته است افزایش تقریبا سه برابری داشته است.
این روند در ســال های  2005تا  2015دوبرابر شــده اســت .ایران نیز در حال تجربه چنین وضعیتی اســت
(رایتس .)2010، 1بر اساس محاسبات لینگ استن 2و براون 3در سال 2011در کشور های عضو اتحادیه اروپا
1. Writes
2. Livingston
3. Brown
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 39درصد و در آمریکا  41درصد موالید خارج از قواعد باروری نکاحی متولد شده اند.بر اساس گزارش مرکز
سرشماری آمریکا 86درصد از زنان 15تا19ساله که در طول یک سال گذشته صاحب فرزند شده بودند در
مقوله زنان ازدواج نکرده طبقه بندی شده اند(شاتوک 1و ریدر.)2
البته تغییرات نســلی در پی ظهور دولت های رفا در دهه  1970به گسســت های نســلی در دهههای
 1980و  1990همبســته گشــت؛ افزایش ســه برابری واحد های توافقی در اســپانیا و چندبرابر شــدن فرزندان
حاصل از روابط خارج از ازدواج در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته با کاهش فشــارهای هنجاری و پذیرش
حوزه عمومی و خانواده نخسیتن همراه شد .با این وجود تأیید نقش مثبت و کارکرد هویت بخش و خالق
خانواده در پژوهشهای چند ســال اخیر و توصیههای کنونی جامعهشناســان در اســتمرار خانواده به مثابه
بســتر ســرمایه اجتماعــی و رشــد کیفــی فرزنــدان و حتی تلقــی از خانواده بــه مثابه محرک پیشــرفت در پی
شهــای هویتی ،بحران های معنایی و نگرانیها از رهاشــدگی نســبی فرزندان گســترش یافتند و
ظهــور چال 
در رویکردهای بومی نیز اهمیت اساسی دارند .در تحدید موضوع و تدقیق چارچوب نظری تأکید میگردد
که تببین تفاوت نگرش مادران و دختران پژوهشی در سطح خرد بوده ،ضمن آنکه هر تحقیقی گنجایش
آزمون فرضیات معدودی دارد .در این پژوهش فرضیات زیر آزمون میشوند:
سطح میل به پیشرفت بر تفاوت وجهه نظری باروری نسلی موثر است.
تلقی از فرزند با تفاوت در وجهه نظری باروری مادران و دختران رابطه دارد.
سطح پذیرش الزامات اخالقی با تفاوت در وجهه نظری باروری مادران و دختران رابطه دارد.
میزان ترجیحات جنسی با تفاوت در وجهه نظری باروری مادران و دختران رابطه دارد.
مبانی روشی پژوهش
روش تحقیق

روش پژوهش پیمایشــی اســت و رویه گردآوری دادهها پرسشــنامه زوجی میباشد .هر پرسشنامه به صورت
مزدوج توســط دختران و مادران تكمیل میگردد .پرسشــنام ه تحقیق شــامل دو بخش بوده که بخش الف
جهت پاســخگویی دختران تدوین شــده است و قسمت ب نیز برای پاسخگویی توسط مادران تهیه داده
شده است در هر دو قسمت  27سوال مشابه مطرح شده است.
واحد تحلیل در این پژوهش دختران دوره پیش دانشگاهی شهرستان ساری و مادران آنها میباشد،
بنابراین واحد تحلیل فرد است.

1. Shattuck
2. Kreider
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جمعیت آماری و نمونه تحقیق

شــهر ســاری بعنوان یکی از شــهر های شمالی کشورمان و مرکز استان مازندران ،واقع در کوهپایههای رشته
کــوه البرز واقع شــده اســت .زبان عمده مردم ســاری تــا دوره صفویان تبری (مازندرانی) بــود ولی با از بین
رفتــن سلســله باوندیــان کــه حامی زبــان تبری بود ایــن زبان از رســمیت افتاد و خویشــاوند نزدیــک آن زبان
یشــد ،اکثر
فارســی جایگزین آن شــد .تا قبل از ســقوط باوندیان زبان مازندرانی با خط پهلوی نگاشــته م 
مردم ســاری مســلمان و پیرو مذهب شــیعه دوازدهامامی میباشند .کل جمعیت اســتان مازندران در سال
 1390معادل 3073943نفر و شهرســتان ساری  478370نفر گزارش شده است(مرکز آمار ایران1سرشماری
عمومی نفوس و مسکن  .) 1390جمعیت آماری در این پژوهش دختران دوره پیش دانشگاهی شهرستان
ساری و مادران آنها میباشد.
تعداد کل دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی در استان مازندران 37892نفر بوده است در سال
تحصیلی  1390-91تعداد کل دانش آموزان دختر در شهر ساری  6578نفر اعالن شدهاند .در نتیجه تعداد
جامعــه آمــاری در ایــن پژوهــش  6578نفر میباشــد .در تحقیق حاضر از بیــن دانش آموز دختر شــاغل به
تحصیل در شهرستان ساری در سال  ،1390-91براساس فرمول کوکران تعداد  360نفر از دختران به همراه
مادرانشان بعنوان نمونه تحقیق انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.
در این پژوهش از شــیوه نمونهگیری احتمالی خوش ـهای اســتفاده شد ،.به این ترتیب که از سه ناحیه
شــهر ســاری ناحیــه یک بطــور تصادفی انتخاب شــده و ســپس از درون ناحیه یک نیز ســه مدرســه (پیش
دانشــگاهی دخترانــه شــهید خوینــی ،و پیــش دانشــگاهی دخترانــه مرتضــوی و پیــش دانشــگاهی دخترانه
حضرت معصومه (س)) بطور تصادفی انتخاب شده و سپس از مدارس فوق ،تعدادی از دختران بعنوان
نمونه ،انتخاب شدند و از طریق همین دختران مادران آنها نیز مورد پرسش قرار گرفتند.
تعریف مفاهیم

تلقی از فرزند :آلپورت طرز تلقی را عبارت از «حالتی ذهنی یا عصبی حاکی از تمایل ،که از طریق تجربهی
یشــوند
ســازمان مییابد و بر واکنشهای فردیی در برابر تمامی اشــیا و شــرایط و اوضاعی که بدان مرتبط م 
تأثیری هدایتبخش و پویا بر جای میگذارد .در حالیکه مینارد ،آنرا آمادگی درونی یا بطور کلی آمادگی
بــرای انجــام عمــل به نحوی خــاص تعریف میکنــد (ســاروخانی 1370،؛  .)47بنابراین ،تلقــی از فرزند را،
یتــوان تمایــل و آمادگــی درونــی فرد برای داشــتن فرزند بــا توجه به منافــع و هزینههایی که بــرای فرزند در
م 
ذهن خود در نظر میگیرد ،تعریف کرد .جهت عملیاتی نمودن متغیر فوق در قالب تلقی مثبت یا منفی از

1. www.amar.org.ir
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فرزند ،1از  5گویه 2در قالب طیف لیکرت استفاده شده است.
میــل بــه پیشــرفت :میل به پیشــرفت به معنای ،تمایل درونی هر فرد برای رســیدن بــه درجه مهمی از
شایستگی در جامعه میباشد .جهت عملیاتی نمودن آن از  6گویه استفاده شده است.3
تشــده خوبی و بدی در تفســیر هر کنشــی را فراهم
الــزام اخالقــی :الــزام اخالقــی توازن بیــن ابعاد تثبی 
میکند .برای عملیاتی کردن این متغیر از یک سوال باز و سه سوال بسته استفاده شد.
برابــری جنســی :هــر چند افراد انســانی ممکن اســت از نظر اســتعدادها و ویژگیهایشــان بــا یکدیگر تا
اندازهای تفاوت داشــته باشــند ،اما هیچگونه الگوی تفاوت طبیعی مهم وجود ندارد که دو جنس را از هم
یشــوند
متمایــز کنــد .در واقــع همهی انســانها با یک نیــاز عمیق به آزادی برای تحقق نفس ،مشــخص م 
(ریتزر .)473 :1384 ،برای عملیاتی کردن این متغییر از شش گویه در قالب طیف لیکرت استفاده شده
است.4
در تحقیق حاضر ،به منظور ارزیابی روایی ابزار تحقیق ،از روش اعتبار محتوا استفاده گردید .همچنین
از ضریب آلفای کرونباخ ،جهت ســنجش پایایی متغیر تلقی از فرزند و اعتقاد به برابری جنســی اســتفاده
شد که مقدار آن به ترتیب برابر  0/764و  0/841بوده است .مقادیر مذکور در سطح مطلوبی قرار دارند.
تجزیه و تحلیل دادهها
یافتههای توصیفی

با توجه به نتایج توصیفی به دســت آمده 80 :درصد از پاســخگویان دختر ،در سن  18سالگی 15 ،درصد
در ســن  17ســالگی و تنها  5درصد در ســن  19سالگی قرار داشتند؛ از نظر سن مادران ،از تعداد  360نفر،
نیمــی از آنــان (معــادل  51/1درصد) در ســن  40-44ســالگی قرار داشــته و  19/4درصد در ســن 35-39
ســالگی 22/8 ،درصد در ســن  45-49ســالگی و فقط  6/7درصد  50سال و باالتر داشتند .از نظر محل
 .1منظور از تلقی منفی از فرزند این است که فرزند هزینه تلقی شود و منظور از تلقی مثبت از فرزند این است که فرزند سرمایه
تلقی شود و منظور از تلقی بینابین این است تلقی از فرزند بینابین هزینه و سرمایه قرار دارد.
 .2گویهها عبارتند از :فرزند مانعی بر ســر راه پیشــرفت زنان اســت ،هزینه مالی فرزندان چون خوراک و پوشــاک ســنگین اســت،
فرزند در انجام کارهای خانه میتواند کمک خوبی باشد ،یک زن هنگامی کامل میشود که فرزندی داشته باشد ،فرزنداوری
زیبایی اندام زنان را تخریب میکند ،فرزند عصای دست در زمان پیری است.
 .3گویهها عبارتند از :آیا دوست دارید ادامه تحصیل دهید ،دوست دارید تا چه سطحی ادامه تحصیل دهید ،آیا دوست دارید
شــاغل باشــید ،دوســت دارید چه شغلی داشــته باشــید ،اتنظار دارید چه درآمدی داشته باشید ،دوســت دارید کجا زندگی
کنید.
 .4مردان هم باید در انجام کارهای خانه مانند جارو کردن و ...باید کمک کنند ،زنان به خوبی مردان میتوانند مدیریت کنند،
کار زن در بیرون از خانه به اهمیت رسالت مادری است ،بهتر است مرد نانآور باشد و زن از خانه و بچهها مراقبت کند ،مرد
باید رییس خانه باشد و زن به تصمیم مرد احترام بگذارد ،زن قبل از هر چیز بای به بچهداری همسرداری بپردازد.
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تولد دختران پاسخگو 78/9 ،درصد متولد شهر و  21/1درصد متولد روستا و مادرانشان 45 ،درصد متولد
شــهر و  55درصــد در روســتا متولد شــدند .در مــورد تحصیالت مــادران 24/3 ،درصــد دارای تحصیالت
دیپلم (بیشترین مقدار) و  7/8درصد دارای تحصیالت مقطع لیسانس و باالتر میباشند (کمترین مقدار).
ل هستند.
از نظر اشتغال مادران 81/1 ،درصد خانهدار و  18/9درصد پاسخگویان نیز شاغ 
تحلیل ترکیبی و آزمون تفاوت ها

به منظور تحلیل روابط بین عامل های مستقل با متغیر وابسته ابتدا با استفاده از روش آنالیز به
مولفه اصلی مقادیر رگرسیونی چهار عامل مستقل و متغیر وابسته به مثابه متغیرهای ترکیبی
1
تعریف شدند
مولفه وجهه نظر فرزندآوری :

در اینجا نتایج تحلیل عاملی متغیرهای ( معرف ها) مولفه وجهه نظر فرزندآوری آورده شده است.
از روش تجزیه به مؤلفه اصلی و روش چرخش متعامد وریماكس استفاده شد
از جملــه معیارهــای مهــم جهت تشــخیص مناســب بــودن داد ههــا و نمونهها جهت تحلیــل عاملی
عبارتند از:
معیــار مناســب بــودن نمونــه یــا “ :”K. M. Oکــه در اینجا ،مقــدار آن معادل  ./805میباشــد كــه نمایانگر
مناسب بودن نمونهها در سطح مطلوب جهت تحلیل عاملی است.
آزمون كرویت بارتلت :که در اینجا ،مقدار تقریبی تابع كای اســكوار این آزمون معادل  369/535میباشــد
و بــا درجــه آزادی  10در ســطح  0/999معنــی دار اســت و برایــن اســاس فــرض برابــری ماتریس واحد
یشــوند .بــه عبارت دیگر ،همبســتگی بیــن متغیرها در
بــا ماتریس ضرایب همبســتگی بشــدت رد م 
سطحی است كه اعتبار الزم را جهت تحلیل عاملی داراهستند.
دترمینــان :در اینجــا ،دترمینــان ماتریس ضرایب همبســتگی معادل  0/000768میباشــد (این شــاخص هر
چه به صفر نزدیك باشد ،انجام تحلیل عاملی معتبرتر خواهد بود) بنابراین با این معیار نیز دادهها
جهت تحلیل عاملی مناسب هستند .ضرایب همبستگی بین همه متغیرها در سطح  0/999معنی
دار میباشد.
ماتریس :Anti - Imageعناصر روی قطر این ماتریس ضرایب همبستگی هستند كه نمایانگر دقت نمونه
گیری و صالحیت هر یك از متغیرها جهت وارد شــدن به مدل تحلیل عاملی میباشــند .همچنین
عناصر زیر و باالی قطر اصلی ،ضرایب همبستگی جزیی با عالمت مخالف میباشند.

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

68

تفاوتها و ترجیحات نسلی در فرزندآوری (نظرها و نگرشها)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول  .1ماتریس  .Anti-Imageمعرفهای فرزندآوری

ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

0/857

ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻄﻠﻮب

-0/106

ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ

ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ

ـــــــ

ﺳﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎدري

0/00955

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻫﻤﺴﺮي

-0/103

-0/103

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻄﻠﻮب

ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ـــــــ

0/903

-0/106

-0/256

ﺳﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﺎدري
ـــــــ

0/955

0/0051

-0/156

-0/111

ﺳﻦ

ﺗﺮﺟﻴﺢ

ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﻫﻤﺴﺮي

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ
0/841

0/00457

ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ

ـــــــ
ـــــــ

0/657

ﺗﻮﻗﻌﺎت

ﻫﻤﺴﺮي
همبستگی جزیی ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﺎدري
همانگونه كه در جدول  1مالحظه میشودﺟﻨﺴﻴﺘﻲ
است و هر
متغیرها بسیار پائین
ضرایب
ﻓﺮزﻧﺪان
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ
صالحیت هر
مناسب بودن
همچنین معیار
ـــــــباشد.
0/857عاملی مثبتتر می
ﻣﻄﻠﻮبباشد ،تحلیل
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جدول  .2كل واریانس تبیین شده توسط مؤلفه وجهه نظر فرزنداوری
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ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬور ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه

درﺻﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﻛﻞ

ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻄﻠﻮب

0/69734ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ
ﺳﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎدري
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻄﻠﻮب

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻫﻤﺴﺮي
ﻫﻨﺠﺎر ﺑﺎرداري

4/812

ﻣﻘﺎدﻳﺮ اوﻟﻴﻪ

درﺻﺪ
ﻋﺎﻣﻞ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ
0/5624
0
0/1706/822

0/713
0/1386
0/698
0/0872
0/648
0/0412

0/798

0/206

ﻣﻘﺪار

2/812

4

5

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
1

0/853

2

0/436

4

0/693

0/206

3

5

0/609

با تحلیل عاملی به روش تجزیه به مؤلفه اصلی و چرخش وریماكس یك عامل بدست آمد .همانگونه
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
0/70درصد از واریانس مشترك متغیرها را تبیین كرده
آمده،
بدست
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ی
كه در جدول  2مالحظه م
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1
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ضرایب همبستگی متغیرها با عامل را نشان میدهد.
متغیرها با
ماتریس
عامل :جدول  3ماتریس 0/698
ﻣﺎدري
همبستگیﻣﻄﻠﻮب
ﺳﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻄﻠﻮب

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻫﻤﺴﺮي
ﻫﻨﺠﺎر ﺑﺎرداري

0/648

0/798

69
0/609

0/69734

0/1706

0/853

2

0/0872

0/436

4

0/1386

4/812
نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران

0/0412

0/693
0/206

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول  .3ماتریس ضرایب همبستگی متغیرها با عامل

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

0/822
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ﺳﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎدري
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0/798
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ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻄﻠﻮب
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ﻫﻨﺠﺎر ﺑﺎرداري

ماتریس مقادیر عاملی برای هر نمونه مشــاهده شــد كه تعداد فرزندان مطلوب باالترین همبســتگی با
عامل را داراست.
1
جدول  .4ماتریس نمرات عاملی  معرف های وجهه نظر باروری با مولفه اصلی
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مقادیــر عامل محاســبه شــده برای هر نمونه بــه عنوان یك متغیر جدید در فایــل دادههای پژوهش به
روش رگرسیون ذخیره شدند.
‐Mann
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پــس از تحلیــل عاملــی و ذخیــره كــردن مقادیــر عاملــی بــه روش رگرســیون به مثابــه عامــل وجهه نظر
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آزمون روابط بین مولفههای و تفاوت وجهه نظر مادران و فرزندان
جدول  .5آزمون تفاوت  وجهه نظرات مادران و دختران نسبت به فرزندآوری
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تفاوت بین وجهه نظرات هم در ســطح مقادیر رگرســیونی و طبقه بندی شــده عاملها و هم معرفها
و مطلوبیتها در سطح اطمینان 99درصد معنی دار است .به عنوان نمونه تعداد فرزندان مطلوب مادران
دو فرزند و دختران یک فرزند بیان شده است.
اطالعات جدول  ،5مقایسه مادران و دخترانشان بر حسب تلقی از فرزند ،نمایان میسازد که 94/4
درصــد دختــران تلقــی منفــی از فرزند داشــته؛ به عبارتی فرزنــد را هزینه تلقــی میکردند ،در حالــی که تنها
 3/3درصد مادرانشان چنین تلقی داشته و بیشتر به چشم سرمایه به فرزند مینگریستند (معادل 68/8
درصد) .آمارههای جدول شماره  4نیز ،وجود تفاوت معنادر میان دختران و مادرانشان از این منظر را نشان
میدهد.
2

جدول  .6مقایسه توزیع فراوانی مادران و دخترانشان در تلقی از فرزند
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جدول  .7آزمون تفاوت مادران و دخترانشان در تلقی از فرزند
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تحلیل روابط چند بعدی
در تحلیل عاملی و تقلیل ماتریس همبستگیها عوامل مرتبط موثر بر شکاف وجهه نظر فرزندی مادران و
فرزندان وارد مدل های تبیین شدند در این سطح به تحلیل های چندگانه پرداخته میشود:
جدول  .8ضرایب رگرسیون چند گانه و تعیین  تحلیل رگرسیون چند متغیره

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك
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R
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3

بنابراین برای آنکه دانســته شــودهریک از متغییرهای مســتقل چه وزنی از واریانس متغییر وابســته را
مشخص میکند ،میتوان بطور خالصه اینگونه بیان کرد:
3

72

تفاوتها و ترجیحات نسلی در فرزندآوری (نظرها و نگرشها)
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جدول  .9نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره
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Std.
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Sig
0/0001
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همان گونه که در جدول مالحظه میشود تلقی هزینه از فرزند ،میل باالتر دختران به ارتقاء اجتماعی،
کاهــش همنوایــی بــا هنجار هــای اخالقی و افزایــش اعتقاد به برابری جنســیتی روابط معن ـیداری با دامنه
تقاوت وجههنظر بارآوری مادران و دختران داشته اند .و در مجموع  42در صد واریانس را تبیین کرده اند.
بــا تحلیــل تفضیلــی جــداول فوق نشــان میدهد که همبســتگی قــوی بین متغیــر وابســته (نگرش به
فرزندآوری) و متغیرهای مستقل (تلقی از فرزند ،میل به پیشرفت ،الزام اخالقی ،اعتقاد به برابری جنسی)
وجــود دارد و ضریــب رگرســیونی بین تلقی از فرزند در مــادران و دختران و نگرش به فرزنــدآوری در مادران و
دختران مثبت و معنی دار اســت ،بدین ترتیب که به ازا هر واحد تغییر در تلقی از فرزند ،نگرش به فرزند
آوری  0/21واحدتغییر مییابد .و نیز بین تلقی از فرزند در مادران و دختران و میل به پیشرفت در مادران و
دختران رابطه معنی دار وجود دارد بدین ترتیب که به ازا هر واحد افزایش در میل به پیشرفت در مادران و
دختران ،نگرش به فرزندآوری  0/302واحد تغییر میکند ،همچنین بین الزام اخالقی در مادران و دختران
و نگرش به فرزندآوری رابطه مستقیمی وجود دارد ،بدین ترتیب که ،به ازاءهر واحد تغییر در الزام اخالقی در
مــادران و دختــران ،نگرش به فرزندآوری  0/24تغییر میکند ،و در آخر باید گفت که :بین اعتقاد به برابری
جنســی در مــاردن و دختــران و نگــرش به فرزندآوری در مــادران و دختران رابطه معکوســی وجود دارد بدین
ترتیــب کــه :بــه ازاء هر واحد تغییر در اعتقاد به4برابری جنســی در مادران و دختــران  0/101واحد نگرش به
فرزندآوری تغییر میکند
(الزام اخالقی)(+0/ 11224میل به پیشرفت)( +0/3293تلقی از فرزند) =0/324 + 0/324وجهه نظرفرزندآوری
(اعتقاد به برابری جنسی )+0/214
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نتیجه گیری
از نقطه نظر تاریخی در جامعه ایران ،تشــکیل خانواده ارتباط تنگاتنگی با تجدید نســل و فرزندآوری داشــته
و غالبا یکی از انگیزههای اصلی و اولیه ازدواج ،تداوم نســل و داشــتن فرزند به شــمار میرفت .باروری باال
تعییــن کننــده منزلــت اجتماعــی و خانوادگی زن و نابــاروری یک توجیه کافــی برای طالق یــا ازدواج مجدد
یشــد .از اینــرو ،انتظارات رایج اجتماع از زوجیــن و بویژه زنان ،این بود کــه در فاصله کوتاهی
مــرد دانســته م 
پــس از شــروع زندگــی زناشــویی (معمــوال در اولیــن ســال ازدواج) اولیــن فرزنــد خــود را بدنیا آورند (عســکری
ندوشن ،عباسیشوازی و صادقی  .)9 :1388اما در دهههای اخیر بهره مند شدن بیشتر زنان از تحصیالت
دانشگاهی و روی آوردن آنها به فعالیتهای اقتصادی ،بویژه در شهرهای بزرگ ،ارزشهای جدیدی را در حوزه
شهــا ،نگرشها و برداش ـتهای جدید
خانــوار ایجــاد کرده اســت؛ بطوریکه از یک ســوی ،باعث کســب ارز 
یشــود ،در نتیجه دیگر دختران مانند
شــده ،و از ســوی دیگر موجب کاهش مطلوبیت الگوی زن ســنتی م 
مــادران خــود فکــر نمیکنند ،و ارزشهای دیگــری را جایگزین ارزشهای زنان ســنتی نمودهانــد ،بهطوریکه
اشتغال و افزایش سطح تحصیالت را بر فرزندآوری ترجیح میدهند .این تغییر در تمام دنیا چنان محسوس
اســت که بعضی از کشــورها را با مســئله بیفرزندی مواجه ســاخته اســت بهطوریکه« :جمعیتشناســان
و جامعهشناســان پیشبینــی میکننــد در حــدود  20درصــد زنــان در جوامــع مرفه مــدرن بی فرزنــد خواهند
ماند»(وایسن1984 ،به نقل از سرایی .)1387:130 ،به همین سبب ویل دورانت زبان به شکایت باز میکند
و میگوید :چه تغییر عمیقی مشاهده خواهیم کرد ،اگر زنان امروزی را که یا فرزندی ندارند یا فقط یک فررزند
دارند با زنان گذشته مقایسه کنیم ،و این تغییر چه برجسته خواهد آمد اگر به خاطر آوریم که زن و مرد گذشته
از نازایی و سترونی چه اندازه وحشت داشتد! تا روزگار ما که احترام یک زن بستگی زیادی به عده فرزندان
او داشــت .در اروپای عصر بتپرســتی و در اروپای عصر مســیحیت ،هزاران هزار ،هر روز دست نیاز به سوی
خدایان دراز میکردند و از آنان فرزند میخواستند (دورانت.)153 :1377 ،
یافتــه مهــم همانا تفاوت معنیدار بین تعداد فرزندان مطلوب اســت ،هرچند میانگین تعداد فرزندان
موجود مادران كمتر از سطح جانشینی و متوسط تعداد فرزندان مطلوب آنان با نما و میانه دو فرزند است.
تعــداد فرزنــدان مطلــوب دختــران با نما و میانه یك فرزنــد با اطمینان  ./99كمتر از مادران اســت .البته
بین خودبیانی و خود عملی در پژوهشــی طولی تفاوت بدســت آمد تعداد فرزندانی كه دختران پس از طی
سالهای باروری داشتند كمتر از تعدادی بود كه در جوانی و قبل از ازدواج مطلوب آنها بود ،البته شاید در
ایران برعكس شود و تعداد فرزندان متولد شده از دختران مورد پژوهش ،بیشتر از تعدادی باشد كه اكنون
میخواهند داشــته باشــند كاهش نســبت تمایل به فرزند پســر ،افزایش ســن مطلوب ازدواج ،افزایش ســن
مادری و معنی دارنشدن فاصله بین موالید نیز تفاوتهای معنیدار مادران و دختران هستند.
اینكــه چــرا تعداد فرزندان مطلوب دختران كمتراز ســطح جانشــینی اســت .بخشــی درپرتو تئوریهای
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جامعــه شناســی و اقتصاد قابل تحلیل اســت درســالهای 1363تا  1366متوســط تعــداد فرزندان حدود
هفــت فرزنــد بود .ولی ســرعت شــتابان تغییــر ات بــاروری ،از باالترین میزان بــه كمتر از  3/2در ســالهای
1375و تنــزل به ســطح جانشــینی در ســالهای اخیر ،ایجــاب میكند تا از چشــم انداز نظــری ویژهایی به
شــناخت مكانیــزم و دینامیــزم تغییــرات پرداختــه شــود .در دیدگاه تآخــر زمانی بیــن واقعیتها بــا ادراك و
پذیرش درونی پدیدههای جمعیتی حدود بیســت ســال تا یك نســل فاصله تلقی شده است ،به عبارت
سادهتر نسل مادران دهههای 1340تا 1350برمبنای تجارب و روندهای گذشته بین تقاضا و عرضه فرزندان
تفاوت معنیداری قایل بودند ،مثال انتظار داشتند از شش فرزندی كه زنده متولد شده ،سه فرزند به دوران
نوجوانــی و بلــوغ برســند ،حال انكه در پی كاهش شــدید میزانهای مرگ ومیر اطفــال ،تقریبا همه فرزندان
بــه ســن جانشــینی رســیدند ،این دیــدگاه در تببین نســبتی از واریانس كاربــرد دارد .اما در ایــران ،پیروزی
ســریع انقالب اســامی و افزایش عمومی نشــاط و امید ،جنگ تحمیلی هشــت ســاله و تحریك عزیزه بقا
یســابقه باروری درســالهای 1358تا 1367
و همچنیــن حمایــت از خانواد ههــای پرجمعیت در افزایش ب 
تغییــر در زمــان فرزنــدآوری نیز تاثیر گذاربودند .ولی شــرایط متحول پس از پایــان جنگ تحمیلی تالشهای
جمعــی اندیشــمندان علــوم اجتماعــی وعمومیــت برنام ههــای تنظیــم خانــواده ،افزایش كمرشــكن و متورم
یســازی دولتــی ،افزایش
هزین ههــای خانــوار درپی بازســازی وآزادســازی اقتصــادی ،مقرراتزدایی وخصوص 
شهرنشینی ،خیزش كمی تحصیالت دانشگاهی بهویژه در بین دختران ،تحول در تلقی از فرزند ،موجبات
كاهش شدید باروری را فراهم نمودند .نسل مادران غالبا از خانوادههایی گسترده هستند كه دارای باروری
طبیعی ومیزان باروری باالتر از شــش فرزند بودهاند .تجربه هرمان اغلب مادران در دوران قبل از ازدواج در
كاهش باروری تاثیر گذاربوده است ولی در مورد دختران كه اغلب درخانوادههای هستهای و شهری پرورش
یافتهاند .افزایش باروری قابل انتظار اســت زیرا دوران كودكانی و نوجوانی با اســتانداردهای زیستی و رفاهی
باالتری و رفاه به مراتب بیشــتری در مقایســه با مادران تجربه نمودهاند .در تبیین چرایی به ســه مجموعه از
مولف ههــا كــه تركیبی تمركز یافته از معرفهای تلقی از فرزند ،میل به ارتقاء اجتماعی و هنجارهای خانواده
است به تحلیل واریانس تفاوتها پرداخته شد.
در تشــریح فرآینــد تاریخــی موضــوع تاكیــد بــر اینكــه كشــورهایی اروپایــی به مــوازات كاهــش تدریجی
مرگومیر از سالهای 1750تا1900پس از یكصد و پنجاه سال از آغاز انتقال امید به زندگی ،انتقال باروری
راتجربه كردند ،از این منظر حائز اهمیت است كه در كشورهای درحال توسعه از جمله ایران ،فاصله زمانی
بین مراحل انتقال جمعیتی بســیار كمتر و آهنگ تغییرات جمعیتی به مراتب ســریعتر بوده است .بهعالوه
اینكه طی مراحل گذار از باروری طبیعی به باروری رفتاری نیز در ســالهای كمتری تجربه كردند .به عنوان
مثال میزان كل باروری كه درســال 1365معادل 7فرزند بود درســال 1385یعنی در كمتر از بیســت ســال به
سطح جانشینی كاهش یافت و سریعترین روند كاهش باروری در جهان را تجربه كرد.

75

نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هرچند جبر جمعیتی و قطعیت قواعد تئوری انتقال جمعیتی عاری از تورش نیست اما تجربه محتوم
گــذار از مرگومیــر و بــاروری بــاال به مرگومیر و بــاروری پایین عمومیت جهانی دارد .البته كشــورهایی مانند
موزابیــك ،زئیــر ،ســیرالئون هنوز در ســرآغاز مرحلــه اول انتقال قرار دارند ،با این وجود دركشــورها نوســانات
باروری درســالهای آینده ،بیشــتر خواهد شــد .به نظر میرســد نســلی كه غالبا در خانوادههای پرجمعیت
پــرورش یافتــه انــد عموما تجربه و ذهنیــت مثبتی از دوران كودكی و اما فرزندان به دلیل احســاس و تجربه
تنهایی و محدود بودن شــبكه خویشــاوندان نزدیك (مانند عمو ،عمۀ ،خاله ،دایی) ممكن اســت تمایل
بیشتری به فرزندآوری داشته باشند.
تجربه زیسته در شرایط سخت اقتصادی و در سال های اخیر که درآمدها به یک سوم سال های قبل
تنزل یافته اســت بر دختران دبیرســتانی تأثیرات منفی و پایداری خواهد گذشت و همان گونه که شاخص
های نما و میانه نشان دادند تک فرزندی و تجرد عمومیت دارند.
تحوالت در زمانی باروری در شهرستان ساری درسالهای 1363تا 1366كه میزا ن کل باروری حدود
هفت فرزند بود وســرعت شــتابان کاهش باروری به كمتراز 3/2درســالهای 1375و به ســطح جانشــینی
در ســالهای اخیر ایجاب میكند تا از چشــم اندازنظری و شــناختی ویژه ایی به بیان مكانیزم ودینامیزم
تغییرات پرداخته شود .ابعاد مساله ایی تفاوت دررتبه ترجیحات فرزندی مادران و دختران و چراییها به
مراتب پیچیده تر وعمیق تر از مفاهیم وقواعد نوساخته و محتوای شناختی رژیم های جمعیتی ،ترتیبات
نهــادی نویــن ،هنجــاری شــدن بــاروری ،ســبك زندگــی ،گذارماهیتی نیازهــا ،عقالنیــت ناآگاهانــه رفتاری،
پهــای معنایــی ،ذایقه ،هویت و ترجیحات عاملیت با رویکرد کردارشناســانه باشــد .تحلیل موضع در
تی 
پرتونظریه آگاهی محور لنارت اولسون در جهانی جهانی شده و جهانی شدن پایدار یان برمر(گرمان)2014 ،
تبیین معتبرتر و جامع تری دارد.
منابع
ابراهیمپور ،محسن ( .)1382جمعیت و توسعه ی روستایی در ایران .پایان نامه دکتری .دانشگاه تهران:
دانشکده علوم اجتماعی
دورانت ،ویل و آریل ( .)1377لذات فلسفه( .ترجمه عباس زریاب خوئی) .تهران:انتشارات سازمان انقالب
اسالمی
رحیمی نژاد ،کاظم  .)1373(.بررسی علل تمایل و عدم تمایل زنان به باروری در شهر تفت .پایان نامه کارشناسی
ارشد .دانشگاه تهران .دانشکده علوم اجتماعی
ریتزر ،جورج ( .)1384نظریههای جامعه شناسی در دوران معاصر( ،ترجمه محسن ثالثی) ،تهران :انتشارات علمی
روشه ،گی ( )1363تغییرات اجتماعی( .ترجمه منصور وثوقی) .تهران :نشر نی.
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ساروخانی  ،باقر و صداقتی فرد ،مجتبی (« )1388شكاف نسلی در خانوادۀ ایرانی :دیدگاهها و بینشها»
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