
 

 به تمايل يرابطه بررسی(. ۱۳۹۷) رستگار خالد، امیر و مقدمی، ساجده

(، ۱۱)۵ جامعه شناسی نهادهاي اجتماعی، .فرزند به نگرش و عرفی هايارزش

۱۷۴-۱۵۳. 

 و نگرش به فرزند   عرفي  هايارزشي تمايل به بررسي رابطه

 2ساجده مقدمی و ۱امیر رستگار خالد

 ۱۷/۲/۱۳۹۷تاريخ پذيرش:                                                               ۴/۸/۱۳۹۶تاريخ دريافت: 

 چکیده

 یمحققان را به سمت بررس، ي گذشتهکاهش مستمر و اساسی میزان باروري کل در ايران طی سه دهه

به عنوان جوامع  شدنعرفیافزايش و  ينداريکاهش ددر اين میان،  است. دهسوق دا يعوامل موثر بر بارور

کرده به مدد  یحاضر سع يمطالعه مورد توجه محققان قرار گرفته است. ياز عوامل موثر بر باردار یکي

 هيلستاق و وندکا، نظر یتیانتقال دوم جمع هينظر هارت،نگليا يیعقال ی/ عرفیسنت هايارزش هينظر

 هايارزشتمايل به رابطه  نییبه تب يو بارور شدنعرفی اتينظر ،یو خانواده هتل تیمیصم یدگرگون

 ،هاآوري دادهابزار جمع؛ پیمايش )کمی( ين تحقیقاروش اجراي  عرفی و نگرش به فرزند بپردازد.

ساله  ۴۹ -۱۵زوج  ۴00 ،نمونه تحقیقیو  ساله تهرانی  ۴۹ -۱۵ین زوج ،ي آماريجامعه؛ پرسشنامه
در حد  عرفیهاي گیريجهتدرصد افراد جامعه داراي  88 . نتايج تحقیق بیانگر آن است کهاست تهرانی

اما در عرصه  ؛دين به صورت خصوصی درمیان مردم داراي پذيرش زيادي است عالوه بر اين زيادي هستند.

احساسی کمی براي  از نظر پاسخ گويان فرزندان منافع خود را از دست داده است. عمومی کارکردهاي

 .ودشمیخانواده در حد کمی از طريق فرزند تامین  تداوم و هويت خود،کسب والدين دارند و منافع تقويت

خانوادگی تقريبا زيادي براي والدين  جسمی، هزينه زحمات محدوديت، احساسی، هايفرزندان هزينه

و نگرش به فرزند  گرايیدر نهايت فرضیه اصلی تحقیق تايید شد. به اين معنا که بین عرفی .کنندمیجاد اي

 رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. 

 .هاي خانوادهارزش هاي فرزند؛ينهمنافع و هز ؛نگرش به فرزند ؛گرايیعرفی: هاکلید واژه
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 لهمسأ بیان و مقدمه -۱
، چندين پیوند مهم، و بیش يا کم دائمی، میان دين و خانواده وجود در تاريخ جوامع بشري

شناختی و الهیاتی، اصل زايش و نوزايی اي، کیهانداشته است. در هستۀ اين پیوندهاي اسطوره

 آمريکاي و شرقی اروپاي آسیا، از ايعمده بخشِ  در زادوولد نرخِ اخیراً(. 200۴) ترنر، قرار دارد

 اروريب اخیر هايسال در طورکلیبه نیز آفريقا صحراي جنوبِ در. است اشتهد شديدي افتِ التین

 رودمی انتظار دنیا، کلِ در. شودنمی کشورها همۀ شامل اما است؛ رسیده ۵/۴به  و يافته کاهش

-۱۹۷۵ بازۀ در ۷/6 از «۱باروري کل نرخ» چنانچه بیاورند، فرزند ۵/2 عمرشان طول در زنان

-۱0۵ ،20۱0 ،2ِايپیافاِنيو به نقل از 20۱۴،تربورن) است رسیده 20۱0 سال در 2/۳ به ۱۹۷0

طی سه دهه ي گذشته میزان باروري کل در ايران نیز، کاهشی مستمر و اساسی داشته  (.2۹0

فرزند براي 8/۱به  ۱۳6۳فرزند براي هر مادر در سال  ۹/6است، به طوري که میزان باروري کل از

در استان هاي توسعه يافته .( ۱۳۹0)مرکز آمار ايران  يافته است کاهش ۱۳۹0هر زن در سال 

تر اين کاهش ها چشم گیرتر بوده است. به طوري که طبق تحقیقات انجام شده، میزان باروري 

: ۱۳۹۱)مشفق، رسیده است ۱۳8۹فرزند براي هر مادر در سال ۴/۱کل براي زنان شهر تهران به 

توجه به باروري و فرزندآوري محققان را به سمت بررسی عوامل (. لزوم 20۱0به نقل ازعرفانی، ۹6

جوامع يکی از عوامل موثر بر بارداري  شدنعرفیموثر بر باروري سوق داده است.کاهش دينداري و 

 افرادِ  که  کندمیتصريح  (20۱6) ۳فیل زاکرمن است که مورد توجه محققان نیز قرار گرفته است.

 که کشورهايی آن امروزه. دارند عرفی شده افراد به نسبت بیشتري دانفرزن تعداد معموالً داردين

 نکمتري که کشورهايی کهدرحالی هستند؛ کشورها دارتريندين دارند، را زادولد نرخ بیشرين

 شورهايک شناسانه،جمعیت مالحظات بر بنا پس. هستند کشورها عرفی ترين دارند، را تولد میزان

( 200۵) ۴از نظر ويگل .برخوردارند زادولد مزيت از دارند، بیشتري وزادانن که جهت اين از داردين

داليل اقتصادي، جامعه شناختی، روانشناختی و حتی داليل ايدئولوژيک وجود دارد که نرخ تولد 

اروپا براي چندين دهه به زير سطح جايگزينی رسیده است. ريشه هاي تقريبی اين مشکل به 

)فرجکا و وستف،  گرددام اومانیسم الحادي و پیروزي  سکوالريسم، بازمیاروپاي قرن نوزدهم به در

 نهادهايی که دهدمی رخ صورتی در باروري کاهش کندمی تاکید( 200۱) ۵باکراچ (.۱2: 2006

جامعه چنین در. شوند واقع طرد مورد جامعه در کنندمی ترويج را فرزندآوري که دين نهاد مثل

 

1- TFR 
2- UNFPA 
3- Zuckerman 
4- Weigel 
5- Bachrach 
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 يابی دست از والدين و دهندمی کاهش را فردي آزادي فرزندان، که است اين افراد غالب تصور اي

 ۱لهر .مانند بازمی ؛شودمی ايجاد هاهزينه در فراغت و کردن کار طريق از که خودشکوفايی به
 با ار جمعیتی رفتارهاي تواندمی نیز آن فقدان يا مذهبی تعصب که کندمی نیز بیان( 200۴)

. (۱۱:  2006 ووستف، فرجکا) دهد قرار تاثیر تحت فرزندان، منافع و هاهزينه درک کردن متأثر

ي میان اين دو موضوع در میان تحقیقات داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته اما توجه به رابطه

 هم چون تحصیالت، قومیت، ساختی و نهادي عوامل منظر از داخلی است و غالب تحقیقات

و نگرش به فرزند پرداخته اند؛ با توجه به اين که تاکنون رابطه و ... به بررسی باروري  نوسازي

 بر اکیدت با تحقیق اين در و نگرش به فرزندآوري مورد بررسی قرار نگرفته؛ ما گرايیعرفیبین 

سی می کنیم بررها فرهنگی و تغییرات ارزشی و نگرشی، نگرش به فرزند را در میان زوج عوامل

فرزند  به نگرش و گرايیعرفی بین ايرابطه چه: که هستیم سوال اين پاسخ پی در نهايت و در

دين بر نگرش به فرزند تاثیري  شدنخصوصیعرفی و  هايارزشفردي،  شدنعرفیدارد؟ آيا  وجود

مثبت و منفی فرزند و  هايارزش در بین زوجین به چه میزان است؟ گرايیعرفیدارند؟ میزان 

 ر میان زوجین چه جايگاهی دارند؟خانواده کوچک و بزرگ د هايارزش

 پیشینه پژوهش-۲

 مباني نظري -۱-۲
( است: اينگلهارت 200۵) 2اولین نظريه مورد استناد در اين تحقیق، نظريه اينگلهارت و همکارانش

و ولزل براي بررسی تغییر اجتماعی به بررسی دو بعد از تنوع  بین فرهنگی می پردازند. اين دو 

است که به نظر آنها قادر  ۴عقاليی سنتی / عرفی هايارزشو  ۳ابراز وجود بقا / هايارزشجنبه 

)اينگلهارت و ولزل،  درصد از جمعیت جهان است 8۵و هنجارهاي  هاارزشبه توضیح تفاوت 

200۵  :6 .) 

سنتی شامل تأکید بر اهمیت خداوند در زندگی، لزوم آموزش اطاعت و مذهب به  هايارزش

قط جنین، احساس قوي در مورد افتخار ملی ، محترم شمردن توسعه ي کودکان، مخالفت با س

 هايارزشفرزندان و  -اقتصادي ، معطوف به حفظ خانواده، اهمیت روابط اولیا –اجتماعی 

ها زمینه خانوادگی ، تشويق تولید مثل با ازدواج و طرد هر نوع رفتار جنسی ديگر است. اين ارزش

 

1- Lehrer,2004 
2- Inglehart & welzel,2005 
3- Survival/self-expression  
4- Traditional /secular rational values  
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 -فیعر هايارزش. در مقابل جوامعی که کنندمیا صنعتی را فراهم انتقال از جامعه صنعتی به پس

 نتی استعقالنی دارند خواسته هايشان در همه موضوعات مغاير خواسته هاي جوامع س

  (.28: 200۵)اينگلهارت و ولزل، 

افته، تغییرات فرهنگی سازمان يشدنعرفینظريه اينگلهارت بر اين فرض استوار  است که فرآيند 

کنند، از اهمیت دينی در زندگی اي حرکت میا با خود می آورد. که در جهت قابل پیش بینیاي ر

کاهند و پايبندي به هنجار هاي فرهنگی سنتی را سست و مردم را نسبت به طالق، مردم می

هاي دينتر می سازند. فرآدگرگونی فرهنگی به طور کلی شکیباگرايی و سقط جنین، هم جنس

، مردم را به سوي لیبرالیسم کنندمیفرهنگی اصلی را دگرگون  هايارزش بلند مدت توسعه،

 محلاغناي خود )خود شکوفايی( خارج از  هاي فرصتاخالقی در باب مسائل جنسی و پیگیري 

و  هاارزش(. عالوه بر اين ۳۱8 :۱۳8۷،نوريس و )اينگلهارت کار و عرصه اقتصادي می کشاند

نی، نظیر حضور مردم در مراسم عبادي و فراوانی برگزاري نماز اعتقادات به شدت بر مشارکت دي

زيادي بر دينی در غالب کشور هاي تاثیر  هايارزشرسد گذارند. به نظر میيا مراقبه تاثیر می

 . (۳20 :)همان گذارندمشارکت دينی می

 باروريتاثیر منفی قدرتمندي بر نرخ باروري انسان می گذارد. نرخ هاي  شدنعرفی در نهايت

در آن ها بیش از همه پیشرفته است، اکنون به مراتب کمتر  شدنعرفیکشور هاي ثروتمند که 

در حالی که نرخ هاي باروري جوامع فقیر با جهان بینی دينی  -از سطح جايگزينی جمعیت است

سنتی به مراتب باال تر از سطح جايگزينی است؛ اين جوامع نسبت فزاينده جمعیت جهان را 

. فرهنگ و توسعه انسانی هر دو بر اين فرآيند تاثیر می گذارند. حرکت از دهندمی تشکیل

عقالنی، به تحول فرهنگی از تاکید بر نقش زنان به منزله  -عرفی هايارزشسنتی به  هايارزش

ي کسانی که زندگی شان تا حد زيادي محدود به زايش و پرورش کودکان هر چه بیشتر است، 

در آن زنان به طیف گسترده ي فزاينده اي از گزينه هاي زندگی دسترسی به جهانی است که 

دارند و اکثريت آن ها شاغل هستند و سرگرمی هاي خارج از خانه دارند. اين تحوالت با افت 

 -سنتی/ عرفی هايارزشاي چشمگیر نرخ هاي باروري همراه است. بنابراين شاخص چند مقوله

، فرهنگی کل ماجرا نیستند هايارزش. اما کندمیي را پیش بینی عقالنی به خوبی نرخ هاي بارور

. بعالوه در جوامع کنندمیزيرا الگوهاي توسعه انسانی نیز به نرخ هاي باروري انسان کمک 

کشاورزي فرزندان و نوجوانان نقش حیاتی در حفظ امالک کوچک کشاورزي و نیز حمايت از 

الی که نقش اقتصادي خانواده در اقتصاد هاي صنعتی والدين در سنین سالخوردگی دارند، در ح

 کندمیهاي دوران سالخوردگی منبع جايگزين را تامین . و دولت رفاه براي مراقبتشودمیکم 

 .(۳۴2-۳۳۱: ۱۳8۷ ،نوريس و )اينگلهارت
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قال انت"دومین نظريه مورد استفاده در اين مقاله نظريه انتقال دوم جمعیتی است. اصطالح 

به تغییر جوامع مدرن هم چون تاخیر در ازدواج، به تعويق افتادن و باروري نادر،  "یتیدوم جمع

زندگی مشترک بدون ازدواج، افزايش میزان سقط جنین و طالق، باروري پايین تر وافزايش بچه 

اي پیرامون ارجحیت هاي باروري در مطالعه (۱۹۹8) ۱وندکا دار شدن بدون ازدواج اشاره دارد.

پردازد. وي بیش ، به بررسی تغییرات ارزشی و ظهور رفتار هاي جديد مرتبط با آن میپست مدرن

از آن که پست مدرنیته را به عنوان يک دوره زمانی در نظر بگیرد سعی دارد از آن به عنوان نوعی 

هاي بین المللی به ويژه رويکرد و جهت گیري ارزشی نام ببرد. و به همین دلیل بر اساس داده

هاي مدرن، ماتريالیستی و پست ماتريالیستی و پست جهانی اينگلهارت ديدگاه هايارزشش پیماي

ارزشی را در ارتباط با  هاي  جهت گیريو جايگاه هر يک از اين  کندمیمدرن را از هم تفکیک 

. از نظر وي انتقال از جهت دهدمیپديده فرزندآوري در کشور هاي مختلف مورد بررسی قرار 

ريالیستی به پست ماتريالیستی يکی از عناصر اصلی اساسی پست مدرن بوده است. گیري مات

وندکا معتقد است که بین تغییر در جهت گیري ارزشی و تغییر در روند هاي دموگرافیک ارتباط 

پست ماتريالیستی بیشتر  هايارزشقوي وجود دارد.براي نمونه او نشان داده است که هر چه نمره 

سال خواهد بود. از نظر وي  ۳0ندازه سهم بیشتري از باروري در سنین باالي باشد به همان ا

با بروز رفتار هاي منطبق با آن چه انتقال دوم جمعیت  تواندمیپست مدرنیستی  هايارزشظهور 

 د، همراه باشاندشدهشناختی )از جمله باروري پائین و يا به تاخیر اندازي فرزند آوري و...( نامیده 

؛ خودشکوفايی، کندمیمتمايز  ۳تیدياف را از 2تیدياس اما آن چه تفسیر (۴-2: ۱۹۹8 )وندکا،

استقالل فردي انتخاب، شیوه زندگی و توسعه خصوصی و آزادي است که جوامع جديد آن را 

، به ويژه در تشکیل و از هم پاشیدگی  کندمی.آن چه که فرد در اين گذار  درک کنندمیتجربه 

 .شودمیرش به تنظیم باروري و انگیزه براي پدر ومادر بودن منعکس خانواده، نگ

بیشتر در قالب خود  "معناي پدر و مادر"(  نشان دهنده اين هستند که ۱۹8۱مطالعات لستاق )

تا وظیفه اجتماعی. ظاهرا زوج ها، پدر ومادر می شوند تا نیاز هاي شخصی  گیردمیمداري قرار 

 بی تاثیر نیستند؛ نیز ( در اين بین عوامل اجتماعی و اقتصادي۱6: 2008شان اقناع شود )وندکا ،
افزايش بسیاردرآمد در هر سر جمعیت به همراه توسعه دولت هاي رفاه اجتماعی تاثیر بسیار 

ور به ط .اندشدهعمیقی دارد. تغییرات اقتصادي همچنین در منشأ موضوعات اجتماعی جديد واقع 

اي امنیت اجتماعی، شبکه امنی به وجود آورد که مردم را به مثال،گسترش و بهبود سیستم ه

 

1- Van de ca,1998 
2- SDT: Second demographic transition  
3- FDT: First demographic transition  
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زندگی معقول حتی تحت شرايط نامطلوب خاطرجمع کرد. اين امروالدين را کامال مستقل از 

درآمد فرزندانشان ساخت. و به مردم آزادي فردي بیشتر در روابط شخصی ، در سازماندهی کردن 

اي گسترش ين زمان سیستم آموزشی به طور  فوق العادهدر ا زندگی و در انتخاب شیوه زندگی داد.

يافت. تمامی اين موارد دختران و زنان جوان را به سرمايه گذاري بیشتر در مهارت ها و آموزش 

خودشان قادر ساخت و میلشان را براي اين که عضوي فعال از نیروي کار باشند افزايش داد و به 

ت در دهه هاي گذشته، پیشرف کنندمیکارانش تاکید استقاللشان کمک کرد. که بالسفلد و هم

جهانی شدن و استحکام بازارهاي کار، ، تأمین امنیت يک موقعیت دائمی را براي جوانان دشوار 

توصیف می شوند. در نتیجه، تصور  "بازنده هاي دنیاي جهانی شده"کرده است. آن ها به عنوان 

کنونی به احساس خوب و کافی جهت تشکیل  کشد تا نسلبراين است که زمان زيادي طول می

خانواده برسد. در مجموع به نظر می رسد، پیشرفت ها و تحوالت اقتصادي، با وجود اين که فرصت

بخشد، و آزادي زنان و گروه هاي محروم را تحقق می دهدمیهاي خود شکوفايی افراد را افزايش 

کا )وند نسبت به قبل تبديل کرده استپدر و مادر شدن را به پیشنهادي کمتر جذاب و ساده 

،2008 :۱۷ .) 

عالوه بر موارد فوق بايد اضافه کرد که رشد فردگرايی و میل به خود شکوفايی، به عنوان ويژگی 

گذار دوم، معموال رابطه نسبتا مستقیمی بر اهداف باروري مردم و میانگین اندازه خانواده داشته 

مستقیمی بر شانس حیات و خصوصا امید به زندگی در  است. همچنین بايد فرض شود که تاثیر

 (. ۱8:  2008)وندکا،  باال دارد نینس

 جامعه اشاره کرد. بحث شدنعرفینهاد سنتی ازدواج در جريان  شدنعرفیمی توان به  درضمن

 شقع پیچیدۀ گرۀ اصطالحبه حول محور بیستم قرن در خانوادگی زندگی و ازدواج پیرامون اصلی

 چرا داشت وجود ازدواج نهاد و سوزناک عشق میان تنشی وسطی، قرون طول است: در رمانتیک

 متداو تا بود جنسی رابطۀ به بخشیمشروعیت براي خانواده دو میان قراردادي اساساً ازدواج که

 دگرگونی نمايندۀ مدرن هايازدواج. کند تضمین را جديد هاينسل در اموال توزيع و مالکیت

 ذاشتهگ رمانتیک تعلق پايۀ بر را ازدواج دارند سعی که چرا هستند، سنتی الگوي ناي در انقالبی

 «میتصمی دگرگونی» مثابۀ به مدرن ازدواج تفسیر.کنند تعريف صمیمیت و همدمی اساس بر و

 نه)عشق از ناشی را «خالص رابطۀ» آلِايده که است معاصر شناسیجامعه در غالب مضمون يک

 قانونی زناشويی يک قالب در رابطه اين(. ۱۹۹2گیدنز، به نقل از 200۴ترنر، )داند می( گريحساب

 ايرابطه چنین. شدندمی آن وارد فرزندآوري، نه صمیمیت، خاطر به زوجین که شدمی تعريف

 ،«ستیزيهتل» به موسوم گونهفراغت زندگیسبک يک جغرافیايی، و اجتماعی تحرّک با بستههم

 به نقل از 200۴ترنر،) بودند نامیده «هتلی خانوادۀ» را ايرابطه چنین. ودب اجتماعی زودگذريِ و
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 تحول اشنتیجه و باشند؛ افزايش به رو مهربانانه هايرابطه اين شدمی گمان(. ۱۹2۷ هاينر،

 توسعۀ.بود صمیمانه مهربانی يک به قراردادي تعهد بر مبتنی اقتصاديِ نهاد يک از خانواده

 نهاد شدنعرفی به ويژه و جامعه، شدنعرفی روند از بخشی را خالص طۀراب و عاطفی صمیمیت

  .(200۴) ترنر، انددانسته ازدواج، سنتی

 و باروري است. گرايیعرفیهاي هاي مورد استفاده در اين تحقیق، نظريهچهارمین دسته از نظريه
در بعضی محیط ها تا به تبیین اين موضوع بپردازند که چرا  اندکردهجمعیت شناسان تالش 

را به عنوان فرآيندي   شدنعرفیمذهب يک تاثیر عمده بر رفتار جمعیت شناختی دارد. کالدول 

؛ شودمیکند که از طريق آن مذهب به حوزه هاي خیلی دور و کم اهمیت زندگی رانده تعريف می

 شودمیطوري که عمده تصمیمات در مورد رفتار جمعیتی در يک زمینه ي مذهبی اتخاذ ن

 (. ۱02-۱0۱: ۱۳8۴)لوکاس و میر، 

که افراد به شدت مذهبی نسبت به افراد  عرفی، به احتمال  دهدمی( گزارش 2008) ۱گاتلیب

ترين ملل روي زمین ي بزرگ با فرزندان زياد داشته باشند. نرخ تولد در مذهبیهاخانوادهبیشتري 

(.می توان استدالل ۱۱: 2006ستف ،)فرجکا و و سه برابر افراد ملل داراي حداقل مذهب، است

ماتريالیستی و نیرويی که ممکن است  هايارزشکرد که مذهب به عنوان نیروي ضد پذيرش 

زنان را براي ادامه ارجح دانستن مادري و فرزندآوري به جاي يا در کنار تحصیالت و شغل تشويق 

ل باروري پائین زمانی حاص. يک توجیه ديگر براي باروري پائین اين است که کندمیکند، عمل 

که زنان،الگوهاي سنتی را با در پی گرفتن تحصیالت و کار در خارج از خانه بودن، نقض  شودمی

  (.۴۴-۴۳: 2006)نیومن،  کنندمی
و کاهش اندازه خانواده با هم در ارتباط اند چراکه نقش  شدنعرفی کندمیگلدشايدر استدالل 

خانوادگی و نابرابري هاي جنسیتی است. در سطح کالن،  هايارزشتأکید بر  کلیدي مذهب،

بحث کلی اين است که مذهب به عنوان نماد گذشته و میراث جامعه سنتی بخشی از فرهنگ 

. اما جامعه در جريان تحوالت فرهنگی و کندمیسنتی است که اندازه خانواده بزرگ را تقويت 

تغییر به سمت اندازه خانواده کوچک  . تحول اجتماعی شاملگیردمیاجتماعی بسیاري قرار 

 هايارزشآورند.اين  فرهنگی جديدي را به ارمغان می هايارزش؛ و تحوالت فرهنگی شودمی

شدگی و ي توسعه اقتصادي، افزايش تحصیالت، غربیفرهنگی در پاسخ به فرآيندهاي گسترده

شرايط جمعیتی اجتماعی  هاي فرهنگی پاسخی به. از آن جا که حمايتکندمیسازي تغییر شهري

گیري هاي عرفی دينی باروري باال با جهت هايارزشي خود، و اقتصادي جديد است. به نوبه

 

1- Gottlieb,2008 
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ي آن گیري ها و انتخاب عمدي يا آگاهانهکه بر محوريت افراد در روند تصمیم شودمیجايگزين 

 اسب است، تاکید دارد.ي تعداد فرزندانی که براي شرايط اقتصادي در حال ظهورشان منها درباره

 ؛ درکندمیمرتبط با آن، باروري باال را تقويت  هايارزشبنابراين، در اين چشم انداز، مذهب و 

-۴2:  2006) گلدشايدر ، شودمیعوض، کاهش در محوريت دينی، عاملی مهم در کاهش باروري 

۴۳.) 

ی اينگلهارت، نظريه سنتی/ عرفی عقالي هايارزشي حاضر سعی کرده به مدد نظريه مطالعه

انتقال دوم جمعیتی لستاق و وندکا، نظريه دگرگونی صمیمیت و خانواده هتلی، نظريات 

 و نگرش به فرزند بپردازد. گرايیعرفیو باروري به تبیین رابطه میان   شدنعرفی

 هاي تجربيپژوهش -۲-۲
گرايی و عرفی هاي صووورت گرفته پیرامون  عرفی شوودن محققان غالبا از افزايشدر پژوهش

 هايارزشاين  ،. از نظر برخیعرفی در میان افراد جامعه سوووخن می گويند هايارزشتمايل به 

ثال  عرفی به عنوان م قل می شوووود.  ندان منت به فرز پذيري  عه  جام بار و از طريق  رونن 

با عنوان ( در مطال20۱2)۱همکاران ، تئوري هاي انتقال فرهنگی :شووودنعرفیتکامل "عه اي 

هب  باروري مذ کاملی از "،  ند ت ئه  شووودنعرفیرو ندمیارا جار؛ ده که هن هاي با فرض اين 

ر د_جامعه پذيري مستقیم مذهبی/اجتماعی/فرهنگی به خصوص احساسات مذهبی، در دو شکل

ها توسووط محیطی در درون نسوول_ها توسووط والدين و جامعه پذيري غیر مسووتقیممیان نسوول

هاي مسووتقیم تالش . از نظر رونن بار و همکارانشووودمیاز نسوولی به نسوول بعد منتقل  فرهنگی

جامعه پذيري غیر مسووتقیم  نسوول اثري منفی در نسوول بعد دارد؛ جامعه پذيري مذهبی از يک

سط جامعه سهمی وار بر  تو اين دو نوع جامعه پذيري در ايجاد مذهبی دارد و  شدنعرفیاثري 

  (.۴۱-۱: 20۱۳)بار و همکاران ، بودن در نسل بعد مکمل هستند
ته اسوووت.  قاتی صوووورت گرف مذهب نیز تحقی باروري و  باط بین  مارشوووال و از منظر ارت

 "باروري، مذهب، تعصووب مذهبی زنان اسووپانیايی "( در تحقیق خود با عنوان 20۱0)2همکاران

اند که ، مذهبی بودن با باروري باال هم در بین زنان اسووپانیايی و هم غیر اسووپانیايی نشووان داده

شگفت آوري اختالف باروري را در میان قومیتهم چنین و  ط داردارتبا صیالت باال به طور  تح

 (. ۴۵۱: 20۱0و باروري ارتباط منفی با درآمد در هر دو گروه دارد)مارشال، دهدمیها کاهش 

 

1- Ronen Bar-El,2011 
2- WestoffC. F., Marshall E. A,2010 
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که ارتباط  کنندمیصوووراحتا اعالم ( 2006)۱گارزا و همکاراندر اين میان محققانی چون 

سپانیا و کاهش نرخ تولد وجود ندارد. آنها در پاسخ به اين  شدنعرفیمستقیمی بین  سريع در ا

صب مذهبی با يکديگر مرتبط اند ؟ "سوال که ه باروري ک کنندمینتیجه گیري "آيا باروري و تع

ربطی به شووودت کنونی مذهبی بودن افراد ندارد اما در معرض فعالیت هاي مذهبی قرار گرفتن 

ات مطابق با نتايج تحقیقعالوه بر اين  ابل توجهی بر باروري زنان دارد.طی دوران کودکی تاثیر ق

مذهبی داشوووتند؛ اثر مثبتی بر باروري آينده  هايفعالیت، پدرانی که حضوووور فعالی در آنان

ر منفی و معکوسی بر باروري دخترانشان داشته اند. در حالی که مشارکت مذهبی فعاالنه مادر اث

 (.۱: 2006)گارزا ،دارد

به رابطه عرفی   قات داخلی  کدام از تحقی که هید  يک بررسوووی اجمالی می توان گفت  با 

گرايی و نگرش به فرزند نپرداخته اند و در نتیجه اين موضووووع در میان تحقیقات داخلی مورد 

 نگارنده براي پرکردن اين خالء اقدام به بررسی اين رابطه کرده است. غفلت واقع شده است.

  شپژوه فرضیه -۳-۲
 . دارد وجود رابطه فرزند ارزش گرايی وعرفی بین -

 .  دارد وجود رابطه فرزند ارزش گرايی وعرفی ابعاد بین -

 روش تحقیق -۳

سوواله شووهر تهران هسووتند. که بنابراطالعات  ۴۹-۱۵جامعه ي آماري اين تحقیق زوجین 

  2۱6۳۱26زن و  2۴۴۴22۹نفر شوووامل  ۴60۷۳۵۵درگاه ملی آمار جمعیت اين جامعه آماري

گانه شهر تهران و فرايندهاي درهم  22براي درک ناهمگونی هاي فضايی بین مناطق  مرد است.

سی –بافته فرهنگی  سیا شه اي  –اجتماعی و  صادي در اين تحقیق از روش نمونه گیري خو اقت

استفاده شده است. در اين زمینه شالی ورفیعیان با استفاده از روش خوشه بندي سلسله مراتبی، 

گانه شهر تهران را از نظر توسعه يافتگی و از نظر شاخص هاي جمعیتی شامل تراکم  22ناطق م

ساله به ترتیب در چهارسطح:  ۱۴-0جمعیتی، میزان رشد جمعیت، بعد خانوار و درصد جمعیت 

طق منووا طق ۳،۱،2،6،۵،۷اول) منووا طق22،۹،۴،۱۱،۱2،2۱،۱۳،8(، دوم) منووا ، ۱6(، سوووووم)

: ۱۳۹۱)شووالی و همکاران ،اندکرده( خوشووه بندي  ۱۷م)منطقه (، چهار ۱8،۱0،20،۱۴،۱۹،۱۵

ضر با توجه به شاخص توسعه يافتگی مناطق  ۳۷ گانه شهر تهران  22(. نمونه آماري تحقیق حا

شد. ابتدا حجم نمونه به تعداد  ۴در  شد  ۳8۴مرحله انجام  ستفاده از فرمول کوکران تعیین  با ا

 

1- Pablo Brañas-Garza,2006 
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سبتا توسعه يافته،  ۴و  8توسعه يافته،  2و  ۱سپس از میان مناطق تهران مناطق  با  ۱۵و  ۱۴ن

سط،  سعه متو صادفی انتخاب  ۱۷تو صورت ت سعه يافتگی به  شاخص تو ساس  سعه نیافته برا تو

شوودند. در مراحل بعد تعدادي بلوک از هر منطقه به صووورت تصووادفی و تعدادي خانوار از بین 

رت گرفته، انتخاب شدند. در مرحله خانوارهاي هربلوک ساختمانی براساس فهرست برداري صو

ي سووواکن هربلوک ( از خانوارهاي نمونه۴۹-۱۵زوجین ) واجد شووورايط در خانوار افراد آخر هم

 ساختمانی انتخاب شدند.

در اين تحقیق براي بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار سازه و محتوا استفاده شده است. به 

ها و سواالتی که در تحقیقات مشابه د تا از گويهاين معنا که براي طراحی پرسشنامه، سعی ش

انجام شده و متناسب با موضوع تحقیق بوده، استفاده شود. هم چنین بعد از نهايی سازي سواالت 

و رفع نقايص آنها، پرسشنامه به اساتید ارائه و با توجه به نظرات ايشان  ۱تستپري پس از آزمون

بررسی پايايی از روش الفاي کرونباخ استفاده شد و  براي تجديد نظري در سواالت انجام شد.

 براساس فرمول پیشنهادي آلفاي کرونباخ میزان ضريب آلفا محاسبه گرديد.

 : ضريب پايايي گويه ها ۱جدول

 تعداد گويه هامقیاسخرده 
ضريب  آلفاي 

 کرونباخ

 6۵/0 20 فردي شدنعرفی

 88/0 2۷ عرفی هايارزشنگرش به 

 ۷۳/0 2۱ دين شدنخصوصی

 ۹۱/0 68 گرايشات عرفی کل 

 ۹۱/0 ۱۵ منافع فرزندان

 ۹2/0 ۱۵ ي فرزندانهاهزينه

 ۷2/0 6 خانواده بزرگ هايارزش

 8۱/0 ۴ خانواده کوچک هايارزش

 ۷۳/0 ۴0 نگرش به فرزند کل 

 

1 - pre test 



 ۱۶۳ ......................................................... فرزند به نگرش و عرفي هايارزش به تمايل يرابطه بررسي

 

ها داراي ضريب پايايی قابل کنید تمامی خرده مقیاسمشاهده می ۱همان طور که در جدول

نسبت به ساير خرده  6۵/0فردي با ضريب پايايی  شدنهستند؛ اگرچه خرده مقیاس عرفی قبولی

 ست.هاها پايین تر است اما بازهم در حد قابل قبولی است و نشانگر همسازي درونی گويهمقیاس

 تعريف نظري و عملي متغیرها -۳-۱

در رابطه با میزان در اين تحقیق منظور از نگرش به فرزند، برداشت ذهنی و نگرش افراد 

هاي اقتصادي، جنبه تواندمیتوانايی فرزند در ارضاي میل و نیاز انان است. اين میل و نیاز افراد 

هاي مثبت و منفی والدين نسبت به روانی و اجتماعی و ... داشته باشد. به عبارت ديگر واکنش

زش فرزند است. براي سنجش توانايی يا عدم توانايی فرزند در ارضاي نیازهاي متفاوت، همان ار

متغیر وابسته نگرش به فرزنداز مقیاس ارزش فرزند استفاده خواهد شد. شاخص عملیاتی ارزش 

خانواده  هايارزشخانواده بزرگ و  هايارزشمنفی،  هايارزشمثبت و  هايارزشفرزند شامل 

ی عبارت است از گرايبا توجه به چارچوب نظري، عرفی  (.۹6: ۱۳8۴)لوکاس و میر، کوچک است

 دين. به شدنخصوصیفردي و  شدنعرفیعرفی،    هايارزشسوگیري ارزشی بر اساس باور به 

فرهنگی يا اجتماعی و سیاسی با  ،اط با هر امر عینی اعم از فیزيکیاين معنا که کنشگر در ارتب

ست. تجلی اتوجه به خصايل آن به ارزشیابی می پردازد و اين ارزشیابی در سوگیري ارزشی وي م

، علم محوري، پیشرفت ،فردگرايی گرايیعقلعرفی را می توان   هايارزشبراساس تعاريف نظري 

فردي را می توان نگرش به عدم اهمیت  شدنعرفی، آزادي دانست و  محوريانسان، گرايیکثرتو 

اعتقادات دينی،  بعد ذهنی شامل دانستدين در زندگی شخصی در دو بعد عینی و ذهنی 

ز ا می باشد. دينی دينی، پیامدهاي مشارکت شاملبعد عینی و عواطف دينی  دينی، هايارزش

فردي ؛ با اعتقاد به حضور دين در زندگی شخصی و عدم اعتقاد به  شدنعرفیطرفی ديگر 

. دکنمیهاي چهارگانه سیاسی، اجتماعی ، اقتصادي و سیاسی  نمود پیدا کارکردهاي دين در نظام

و تنها به  دهدمیگوناگون از دست  هاينظامت دين کارکرد و قلمرو خود را در خرده در اين صور

 پارسونز هاينظام. براي سنجش اين مولفه از خرده شودمیعرصه هاي خصوصی و شخصی محدود 

 فرهنگی( استفاده خواهد شد . اجتماعی، )اقتصادي، سیاسی،

  پژوهشهاي يافته -۴

 ي  به قرار زير است:             هاي کلی نمونه  آمارويژگی

 زن درصد ۴/۴۹. دارند قرار سال ۳۷ تا 26 سنی گروه در زنان از درصد 6۱ و مردان از درصد ۹۵

 فوق و ديپلم درصد ۳0 لیسانس، تحصیلی مقطع در درصد ۴۳مرد و تحصیالت درصد 6/۵0 و
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 درصد ۵۳. هستند دکتري درصد ۳ ديپلم، از تر پايین درصد ۴ لیسانس، فوق درصد ۵/۱۹ ديپلم،

 ۱0-۴ درصد ۳ میلیون، يک از کمتر درصد ۱۹ ، میلیون ۴-2 درصد 2۵ میلیون، 2 تا۱ بین

هاي مولفهدر ادامه توزيع جمعیت براساس  .دارند درآمد باالتر و میلیون ۱0 درصد ۵/0 میلیون،

 و نگرش به فرزند می آيد. گرايیعرفی

 فردي )بعد ذهني( دنشعرفي: توزيع جمعیت بر حسب   ۲جدول 

عدم اهمیت دين در 

 زندگي شخصي

عدم اهمیت اعتقادات 

 ديني

عدم اهمیت عواطف 

 ديني

 هايارزشعدم اهمیت 

 ديني

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

ی
عرف

شدن
 

ي
فرد

 

 0/88 ۳۵۳ 6/۵۴ 2۱۹ ۳/۹۳ ۳۷۴ کم

 0/۱۱ ۴۴ ۴/۴2 ۱۷0 2/۵ 2۱ متوسط

 0/۱ ۴ ۷/2 ۱۱ ۵/۱ 6 زياد

 0/۱00 ۴0۱ 8/۹۹ ۴00 0/۱00 ۴0۱ جمع

 

 ۵۵درصد افراد در حد کمی اعتقادات دينی و  ۹۳ کنیدمیمشاهده  2همان طور که در جدول 

. دانندمیی اهمیت بدينی را  هايارزشدرصد در حد کمی  88 درصد در حد کمی عواطف دينی و

نظیر باور به خدا، بهشت، جهنم و  یدين  اين بدان معناست که افراد تاحد زيادي به اعتقادات

معاد و صاحب روح بودن انسان و عواطف دينی هم چون تفکر درباره معنا و هدف زندگی و ... 

پايبند هستند و در جامعه خدا و دين براي مردم اهمیت زيادي دارد. البته بین اهمیت خدا و 

درصد  88  اما دهندمیاهمیت درصد افراد به خدا  ۹8 دين تفاوت قابل مالحظه اي وجود دارد.

جوامع کنونی است. جوامعی که در آنها از  شدنعرفی.اين امر تايیدي بر  دهندمیبه دين اهمیت 

و تنها خدا جايگاه اصلی را در زندگی دارد. خدا به عرصه هاي  شودمیاهمیت دين کاسته 

 .ودشمیو دين از عرصه هاي عمومی جامعه حذف  شودمیخصوصی زندگی وارد 

درصد در حد متوسطی است. اين  62، مشارکت دينی افراد با ۳هاي جدول مطابق داده

هاي دينی بر مشارکت دينی است. در نتیجه مويد نظريه اينگلهارت مبنی بر تاثیرگذاري ارزش

واقع هرچه از اهمیت دين نزد افراد کاسته شود. مشارکت دينی نیز کاهش می يابد. چراکه دين 

درصد هنوز براي افراد اهمیت  ۹6خود را از دست داده است. اما پیامدهاي دينی با  جايگاه قبلی

کامال مخالف اند. اين بدان معناست که  درصد با طالق ۴۹دارد. البته در میان پیامدهاي دينی 

قبح طالق ريخته شده است و افراد جامعه به عنوان يک امر اجتناب ناپذير در برخی مواقع در 

 ۹۱درصد(، خودکشی ) ۹2نگرند. اما در میان ساير پیامدها فحشا )ک به آن میزندگی مشتر
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درصد( بیشترين میزان مخالفت در جامعه را به همراه دارند.  82کرايه) درصد(، 86درصد(، رشوه )

سقط جنین مخالف اند. اين میزان نشانگر آن است که در جوامع  درصد افراد جامعه نیز با ۷۴

افزايش فردگرايی و تمايل افراد جامعه به مديريت و برنامه ريزي در زندگی  کنونی با توجه به

کنند؛ چراکه حضور يک فرزند به طور زناشويی به سقط جنین به عنوان يک گزينه نگاه می

ناخواسته و بدون برنامه ريزي روند زندگی آنها را مختل کرده و از رسیدن آنها به هدف جلوگیري 

شود. عالوه بر اين با توجه به ط حرمت سقط جنین در جامعه کاسته میکند. در اين شرايمی

هاي علمی امکان اطالع از نقايص جنینی در دوران بارداري فراهم شده که در صورت پیشرفت

 دهند. اينمشاهده اختاللی در روند رشد جنین پزشکان پیشنهاد سقط جنین را به زوجین می

ط جنین در برخی مواقع جلوگیري از تولد يک نوزاد نارس بدان معناست که در جامعه حاضر سق

 ۴است؛ درنتیجه حرمت سقط جنین در میان افراد کم شده است. البته مراجع تقلید تا قبل از 

کنند.اما با باال رفتن سن جنین ماه در صورت وجود اختالل در رشد جنین اجازه سقط را صادر می

است که تفاوت نگرشی افراد  عرفی و غیر  عرفی نمايان  شود. در اين زماناجازه سقط داده نمی

کنند. چراکه آن را جلوگیري از شود. چرا که افراد  عرفی هم چنان سقط جنین را تايید میمی

 دانند و بین حکم علم مدرن و حکم شرع جانب علم را می گیرند.تولد يک نوزاد ناقص می

 )بعد عیني( فردي شدنعرفيتوزيع جمعیت بر حسب   :۳جدول 
عرفي شدن  بعد عیني

 فردي

 عدم اهمیت پیامدهاي ديني عدم اهمیت مشارکت ديني

 درصد فراوانی درصد فراوانی

ی
عرف

شدن
 

ي
فرد

 

 8/۹۵ ۳8۴ ۷/22 ۹۱ کم

 ۷/۳ ۱۵ 8/6۱ 2۴8 متوسط

 0،۵ 2 ۵/۱۵ 62 زياد

 0/۱00 ۴0۱ 0/۱00 ۴0۱ جمع

 

 ۹2گرايی)درصد(، تجربه ۷۷گرايی)به عقل، افراد در حد زيادي ۴براساس نتايج جدول 

 ۷0درصد( تمايل دارند. اما تمايل به فردگرايی ) ۷۹درصد( و پیشرفت) 8۷محوري)درصد(، علم

درصد( در حد متوسطی است. اين در حالی است که به صورت تقريبی ۴۵محوري )درصد( و انسان

درصد( در حد زياد  اعتقاد دارند.  ۵۱درصد( و آزادي ) ۵2گرايی )نیمی از افراد جامعه به کثرت

هاي  عرفی در سطح وسیعی در جامعه انداز کلی نتايج تحقیق حاکی از پذيرش ارزشدر يک چشم

 است. 
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 عرفي  هايارزشتوزيع جمعیت بر حسب نگرش به  :۴جدول 

 جمع زياد متوسط کم عرفي  هايارزش

 گرايیعقل
 ۴0۱ ۳0۹ ۷۳ ۱۹ فراوانی

۷/۴ درصد  2/۱8  ۱/۷۷  ۱00 

 گرايیتجربه
 ۴0۱ ۳۷۱ 2۳ ۷ فراوانی

 ۱00 ۵/۹2 ۷/۵ ۷/۱ درصد

 علم محوري
 ۴0۱ ۳۵۱ ۴۳ ۷ فراوانی

 ۱00 ۵/8۷ ۷/۱0 ۷/۱ درصد

 پیشرفت
 ۴0۱ ۳۱۷ 8۱ ۳ فراوانی

 ۱00 ۱/۷۹ 2/20 ۷ درصد

 فردگرايی
 ۴00 ۱0۵ 28۱ ۱۴ فراوانی

 8/۹۹ 2/26 ۱/۷0 ۵/۳ درصد

محوريانسان  
 ۴0۱ ۱06 ۱۷۹ ۱۱6 فراوانی

 ۱00 ۴/26 6/۴۴ ۹/28 درصد

گرايیکثرت  
 ۴0۱ 20۹ ۱8۷ ۵ فراوانی

 ۱00 ۱/۵2 6/۴6 2/۱ درصد

 آزادي
 ۴0۱ 206 ۱۴0 ۵۵ فراوانی

 ۱00 ۴/۵۱ ۹/۳۴ ۷/۱۳ درصد

گرايی افراد در دو نظام اقتصادي کنید میزان  عرفی، مشاهده می۵طور که در جدول همان

درصد(  ۴8درصد( و نظام فرهنگی )۵۴درصد(، نظام اجتماعی ) 6۳اسی )درصد(، نظام سی 68)

شدن دين دارند چراکه مخالف در حد زيادي است. بر اين اساس افراد تمايل زيادي به خصوصی

هاي چهارگانه هستند و تنها کارکرد دين را، در عرصه خصوصی می بینند. حضور دين در نظام

کنند؛ شدن هم چون برگر، الکمن، شپرد، دابلر مطرح میهمان طور که نظريه پردازان عرفی

شدن جوامع سخن گفت که دين کارکردهاي خود در عرصه عمومی را زمانی می توان از  عرفی

از دست بدهد و تنها به حوزه خصوصی و شخصی افراد محدود شود. در واقع همان طور که برگر 

 گذارددرن جايی براي ابراز وجود دين نمیها در دنیاي مکند متکثر شدن زيست جهانمطرح می

 شود.و به ناچار دين به عرصه خصوصی محدود می

 

 

 



 ۱۶۷ ......................................................... فرزند به نگرش و عرفي هايارزش به تمايل يرابطه بررسي

 

 دين شدنخصوصي: توزيع جمعیت بر حسب  5جدول 

 شدنخصوصي

 دين

 نظام فرهنگي نظام اجتماعي نظام سیاسي نظام اقتصادي

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

قلمرو 

کارکرد 

نهاد دين 

در 
 جامعه

 2/۱۱ ۴۵ ۵/۷ ۳0 2/6 2۵ ۵/۱ 6 کم

 6/۴0 ۱6۳ ۴/۳8 ۱۵۴ 2/۳۱ ۱2۵ ۹/۳0 ۱2۴ متوسط

 ۹/۴۷ ۱۹2 ۱/۵۴ 2۱۷ 6/62 2۵۱ 6/6۷ 2۷۱ زياد

 8/۹۹ ۴00 0/۱00 ۴0۱ 0/۱00 ۴0۱ 0/۱00 ۴0۱ جمع

 فع اقتصادي، در میان منافع فرزند، تمامی افراد منافع احساسی فرزند را کم و منا6در جدول 

درصد( را در حد  ۴۴درصد( و کسب هويت با فرزند ) ۴۷درصد(، تقويت و توسعه خود ) ۴۳)

اند. نتايج اين جدول به خوبی متوسطی و تداوم خانواده از طريق فرزند را در حد کمی دانسته

منعکس کننده تغییري اساسی در نگرش به فرزند است. چرا که فرزند نه تنها منافع اقتصادي 

 تواند دلیلی براي فرزندآوريکند بلکه منافع احساسی هم به تنهايی نمیخانواده را تامین نمی

 کند؛ پدرها باشد؛ در نتیجه زمانی که اقتصاد مدرن فشارهاي زيادي را بر جوانان وارد میخانواده

 ژگی هايو مادر شدن و منافع احساسی ناشی از آن رنگ می بازد.  عالوه بر نتايج مؤيد حضور وي

گذار دوم جمعیتی در جامعه مبنی بر فردگرايی، تمايل به خودشکوفايی و البته نظريه دگرگونی 

صمیمیت است.در جامعه کنونی افراد کمتر از طريق فرزندان می توانند به تقويت و توسعه خود 

به اهداف  ااي بر سر راه دست يابی آنهدست بزنند و احساس شکوفايی کنند. چراکه فرزند تا اندازه

کند: کند. عالوه بر اين همان گونه که نظريه دگرگونی صمیمیت نیز تصريح میمانع تراشی می

دانند که تداوم زندگی از آن زوجین کنونی عشق و صمیمیت و همدلی را رکن مهم زندگی می

 ند.کتواند تداوم خانواده را تضمین گیرد. در چنین جايگاهی است که حضور فرزند نمیمايه می

 : توزيع جمعیت بر حسب منافع فرزند ۶جدول 

 منافع فرزند

 

منافع 

 اسياحس

منافع 

 اقتصادي
 تداوم خانواده کسب هويت تقويت خود

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

ش به فرزند
نگر

 ۴/۵۴ 2۱8 ۱/۴8 ۱۹۳ 2/۳۴ ۱۳۷ 2/۱۹ ۷۷ 0/۱00 ۴0۱ کم 

 ۹/۳۷ ۱۵2 ۱/۴۴ ۱۷۷ ۴/۴۷ ۱۹0 6/۴2 ۱۷۱ 0/0 0/0 متوسط

 ۷/۷ ۳۱ ۷/۷ ۳۱ ۵/۱8 ۷۴ 2/۳8 ۱۵۳ 0/0 0/0 زياد

 0/۱00 ۴0۱ 0/۱00 ۴0۱ 0/۱00 ۴0۱ 0/۱00 ۴0۱ 0/0 0/0 جمع
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هاي احساسی فرزند را زياد درصد افراد هزينه ۵8کنید مشاهده می ۷طور که در جدول همان

دانند. در ضمن افراد در حد متوسطی اين احساس را هاي اقتصادي را کم میدرصد هزينه 8۳و 

 ۴8هاي خانوادگی )درصد( و هزينه ۵۹درصد(، زحمات جسمی) ۴8دارند که فرزند محدوديت )

يجاد میکند. نکته جالب توجه اين است که افراد در اين تحقیق برخالف نظريات غالب درصد( ا

هاي اقتصادي فرزند می شوند و حتی منافع اقتصادي فرزند را در جامعه منکر باال بودن هزينه

هاي  فرزند) کم شدن توجه دانند. از جهتی ديگر  نظر افراد در مورد محدوديتحد متوسطی می

کنند و حل نشدن اختالفات زناشويی ن وقت هايی که زن و شوهر باهم صرف میهمسر، کم شد

هاي خانوادگی )کاهش حضور مادر در جامعه، کاهش تفريحات و با حضور فرزند( و هزينه

 ها( همگی مؤيد نظريه دگرگونی صمیمیت هستند.سرگرمی

 : توزيع جمعیت بر حسب هزينه فرزند ۷جدول 

درصد افراد مزاياي ناشی از چند  ۷۴انواده بزرگ هاي خ، در زمینه ارزش8مطابق با جدول 

درصد افراد در حد  ۴6اند. اين در حالی است که ترجیحات جنسی براي فرزندي را تايید کرده

درصد افراد نیز در حد کمی داشتن فرزندان زياد را اطمینان خاطري براي  ۵2کمی اهمیت دارد.

شد کند؛ با توجه به رطور که اينگلهارت بیان می اند. همانپیري يا مرگ احتمالی فرزندان دانسته

محوري در جوامع کنونی، افراد کمتر به فرزندانشان متکی هستند و با توجه به فردگرايی و انسان

دهند. والدين در دوران پیري کمتر هاي شغلی و خدماتی که دولت ها ارائه میباال رفتن امنیت

ه بر اين با رشد بهداشت و پیشرفت علوم پزشکی میزان مرگ به پشتیبانی فرزندان نیاز دارند. عالو

ها نگرانی کمتري بابت مرگ نوزادان و میر نوزادان و کودکان کاهش يافته و در نیجه خانواده

 دارند.           

 هزينه فرزند

 

هزينه 

 احساسي

هزينه 

 اقتصادي
 محدوديت

زحمات 

 جسمي

هزينه 

 خانوادگي

 رصدد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

ش به فرزند
نگر

 

 ۴/۳0 ۱22 0/0 0/0 ۹/۳8 ۱۵6 8/82 ۳۳2 2/0 ۱ کم

 ۴/۴8 ۱۹۴ ۴/۵۹ 2۳8 ۱/۴8 ۱۹۳ 2/۱۷ 6۹ ۴/۴۱ ۱66 متوسط

 2/2۱ 8۵ ۹/2۹ ۱20 0/۱۳ ۵2 0/0 0/0 ۴/۵8 2۳۴ زياد

 0/۱00 ۴0۱ ۳/8۹ ۳۵8 0/۱00 ۴0۱ 0/۱00 ۴0۱ 0/۱00 ۴0۱ جمع
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 :توزيع جمعیت بر حسب ارزش خانواده بزرگ ۸جدول 

 ارزش خانواده بزرگ

 

 دانبقاي فرزن ترجیحات جنسي روابط فرزندان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

ش به فرزند
نگر

 ۹/۵۱ 208 ۹/۴۵ ۱8۴ ۷/0 ۳ کم 

 ۱/۴8 ۱۹۳ 2/۳2 ۱2۹ 2/2۵ ۱0۱ متوسط

 0/0 0/0 ۹/2۱ 88 ۱/۷۴ 2۹۷ زياد

 0/۱00 ۴0۱ 0/۱00 ۴0۱ 0/۱00 ۴0۱ جمع

اين موضوع  درصد افراد در حد کمی قائل به ۵۱حاکی از آن است که  ۹هاي جدول داده

 هاي کمشود و اين که فرزندان خانوادههستند که فرزند زياد مانع از توجه به ساير فرزندان می

درصد افراد نیز مخالف اين موضوع هستند که فرزند زياد آينده مالی خانواده  6۱اوالد موفق ترند. 

 شرفت کند.شود انسان در زندگی پیاندازد و اين که فرزند کم موجب میرا به خطر می

 : توزيع جمعیت بر حسب ارزش خانواده کوچک ۹جدول 

 ارزش خانواده کوچک

 

 رفاه و آينده نگري کیفیت فرزندان

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 نگرش به فرزند

 ۳/6۱ 2۴6 ۴/۵۱ 206 کم

 ۷/۳8 ۱۵۵ 6/۴8 ۱۹۵ متوسط

 0/0 0/0 0/0 0/0 زياد

 0/۱00 ۴0۱ 0/۱00 ۴0۱ جمع

 

 به منظور بررسی فرضیهو ارزش فرزند رابطه وجود دارد . گراييعرفيل: بین فرضیه او

اي بودن متغیرهاي مستقل ومتغیر وابسته آزمون همبستگی پیرسون مورد فوق با توجه به فاصله

استفاده قرارگرفت. نتايج آزمون همبستگی میان متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته  در جدول 

توان گفت که با توجه به سطوح می ۱0 براساس يافته هاي جدول است.منعکس شده  ۱0

. البته در میان ابعاد ارزش شودمیو ارزش فرزند تايید  گرايیعرفی ( رابطه بین00/0معناداري)

در افراد دارند. اما ساير ابعاد ارزش فرزند  گرايیعرفیمثبت رابطه ضعیفی با   هايارزشفرزند، 

دارند. منفی بودن ضرايب همبستگی نیز نشانگر رابطه  گرايیعرفیبا  رابطه ي نسبتا متوسطی 
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زند ، ارزش فر گرايیعرفیمعکوس میان دو متغیر است. که در نتیجه می توان گفت با افزايش  

 در نظر افراد کاهش می يابد. 

 و ارزش فرزند گراييعرفي: نتايج آزمون همبستگي پیرسون بین  ۱0جدول 

 زمون آماريآ

 متغیرها

همبستگي 

 پیرسون
 معناداري

 

 گرايیعرفی

 00/0 -۱6۵/0 عمومی مثبت هايارزش

 00/0 -۳0۴/0 عمومی منفی هايارزش

 00/0 -266/0 خانواده بزرگ هايارزش

 00/0 -۳2۹/0 خانواده کوچک هايارزش

  براي  بررسی ابعادوارزش فرزند رابطه وجود دارد.  گراييعرفيفرضیه دوم: بین ابعاد  

نشانگر  ،۱۱ نتايج جدول رابطه از رگرسیون چند متغیره استفاده کرديم.  فرزند وارزش گرايیعرفی

دين با ابعاد ارزش  شدنخصوصیعرفی و   هايارزشتنها  گرايیعرفیآن است که از میان ابعاد  

 ،-۳6/0ي فرزند هاهزينهعرفی بر   هايارزشبتاي فرزند در ارتباط اند. طبق يافته هاي حاصل 

 دين شدنخصوصیو بتاي  -۳۵/0کوچک خانواده هايارزشبر  ، -2۳/0بزرگ  خانواده بر ارزش

  هايارزش به است. در اين میان نگرش -۱۳/0کوچک خانواده ،بر ارزش-28/0فرزند مثبت برارزش

به نسبت ساير متغیرها توانسته اند  2۱/0و  20/0دين با ضريب تعیین  شدنخصوصی و عرفی

                       خانواده کوچک را تبیین نمايند. هايارزشدرصد ( مربوط به  2واريانس تغییرات بیشتري) 

 فرزند وارزش گراييعرفي  : رگرسیون چند متغیره ابعاد۱۱جدول 

 آماره ها

 متغیرهاي معادله                                    
b Beta 𝑅2 

 سطح

 معناداري
 آزمون

T 

خطاي 

 استاندارد

 02/0 -۹۹/۵ 00/0 08/0 -28/0 - ۱۷/0 دين شدنخصوصی ارزش مثبت فرزند

ارزش منفی يا          

 هزينه فرزند

نگرش به 

 عرفی  هايارزش
22/0- ۳6/0- ۱۳/0 00/0 8۳/۷ - 02/0 

خانواده  هايارزش

 بزرگ

نگرش به 

 عرفی  هايارزش
۱0/0- 2۳/0- 0۵/0 00/0 ۹0/۴- 02/0 

خانواده  هايارزش

 ککوچ

نگرش به 

 عرفی  هايارزش
0۹/0- ۳۵/0- 20/0 00/0 ۳۷/۵- 0۱/0 

 0۱/0 -۹۷/۱ 0۴/0 2۱/0 -۱۳/0 -0۳/0 دين شدنخصوصی
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 بحث و نتیجه گیري -5

-۱۵ زوجین بین در فرزند به نگرش و گرايیعرفی  رابطه هاي مربوط به بررسیتدقیق يافته

                               تهرانی به شرح ذيل می باشد: ساله ۴۹

عرفی در حد هاي جهت گیريگر آن است که جامعه مورد مطالعه داراي نتايج تحقیق نشان

ها در دنیاي با توجه به متکثر شدن زيست جهان کندمیزيادي است. همان طور که برگر تصريح 

عمومی  و از حضور در عرصه هاي شودمیهاي خصوصی و شخصی منحصر مدرن، دين به عرصه

 نکنه جالب توجه اين است که در جامعه ما باز می ماند و ديگر کارکردهاي گذشته خود را ندارد.

مشارکت و پیامدهاي دينی پايبند  درصد افراد در حد متوسطی به اعتقادات، ارزشها، عواطف، ۹2

فردي که مؤيد حضور دين در عرصه خصوصی  گرايیعرفیهستند؛ در نتیجه می توان گفت  

هم چون  درصد( ۷۷عرفی )  هايارزشست، هنوز در حد بااليی است. اما از طرفی ديگر ا

 شدنیخصوصطرفداران بسیاري دارد. تمايل افراد به  گرايیتجربه، گرايیعقل، آزادي، گرايیکثرت

چهارگانه اقتصادي،  هاينظامدين نیز نشانگر آن است که از تمايل افراد به حضور دين در 

درصد در حد زيادي تمايل دارند  66سیاسی، فرهنگی کاسته شده است؛ به نحوي که اجتماعی، 

 چهارگانه جامعه دخالت نکند. هاينظامکه دين در 

ي هاههزينفرزند در جامعه کنونی نه تنها براي زوجین ارزش احساسی ندارد بلکه عالوه بر اين 

رشد فراگیر مفاهیمی چون خودشکوفايی  . با توجه بهکندمیاحساسی زيادي را نیز به آنها تحمیل 

و فردگرايی، افراد به دنبال تقويت و توسعه خود نه از طريق فرزندان بلکه از طريق شغل و 

تحصیالت هستند. در جامعه کنونی فرزند منبع هويت بخشی به والدين نیست. چراکه پیش روي 

 کنندمیلستاق و وندکا تصريح همان طور که  والدين منابع بسیاري براي کسب هويت قرار دارد.

و  هازشاربا صنعتی شدن، نوسازي و شهرنشینی، بهبود امنیت اقتصادي؛ تغییرات شگرفی در 

بیشتر در قالب خود مداري  "معناي پدر و مادر"در اين زمینه است که  نگرش ها ايجاد شده است.

 از دست رفته هاي فرصتو  يهاهزينهتا وظیفه اجتماعی. توجه به شکوفايی خود،  گیردمیقرار 

و افراد از اين کمتر می  کنندمیتر به خاطر فرزند و زحمات جسمی ناشی از فرزند را برجسته

. عالوه بر اين کنندمیتوانند براي دستیابی به اهداف خود وقت بگذارند، احساس ناراحتی 

 فرزندآوري باشد چراکه دلیل موجهی براي تواندمیپیوستگی و تداوم خانواده در جامعه کنونی ن

خانواده "توان از در ازدواج هستند. بر اين اساس میزوجین به دنبال کسب صمیمیت و همدلی 

را که چ ناظر بر گذران زندگی به سبکی فراغت گونه است؛ سخن گفت. "هتل زيستی" يا "هتلی

مین آوري و تضديگر خانواده نه بر اساس يک قرارداد مشروعیت بخشبه رابطه جنسی براي فرزند

. گیردمیبلکه بر پايه يک تعلق رمانتیک شکل  گیردمیهاي بعدي شکل مالکیت اموال در نسل
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هرچند در جوامع کنونی صنعتی شدن و شهر نشینی با ايجاد شرايط بهداشتی و محیطی سالم 

ادن تر امکان مرگ و میر کودکان را به نحو بارزي کاهش داده و نگرانی والدين براي از دست د

ما هنوز ا کودکان کمتر شده است و والدين ديگر نگران بقا و امنیت جانی فرزندان خود نیستند.

ي هاخانوادهبر فوايد ناشی از خانواده بزرگ صحه می گذارند و به رشد و پرورش کودکان در 

رنگ عالوه بر اين ترجیحات جنسی در مورد فرزندان  در جامعه ما کم پرجمعیت واقف هستند.

 ده است.ش

گرش به و ن گرايیعرفیفرضیه اصلی تحقیق يعنی وجود رابطه ي معنادار بین  در نهايت نیز 

. مارشال یردگمیفرزند تايید شد. نتايج تحقیق با نتايج کار مارشال و همکارانش در يک راستا قرار 

نیايی و هم غیر نشان داده اند که ، مذهبی بودن با باروري باال هم در بین زنان اسپا و همکاران

اسپانیايی ارتباط دارد. عالوه بر اين نتايج گارزا و همکاران مبنی بر اين که باروري ربطی به شدت 

کنونی مذهبی بودن افراد ندارد؛ مخالف نتايج اين تحقیق است.چراکه بر اساس نتايج اين تحقیق 

ين اساس همان طور که بر ا بین باروري و نگرش به فرزند رابطه مستقیم و معکوس وجود دارد.

سنتی مفاهیم جديدي  هايارزشعقالنی/  عرفی  در برابر  هايارزش کندمیاينگلهارت تصريح 

گذارند که عمیقا با مفاهیم جوامع سنتی در تضاد هستند و را پیش روي جوامع پساصنعتی می

هاي نابرابري خانوادگی و هايارزشدين مترادف با  کندمیگیري همان طور که گلدشاير نتیجه

جنسیتی است. با صنعتی شدن جوامع و نوسازي و شهرنشینی تغییرات گسترده اجتماعی و 

جديدي هم چون ازدواج در سنین باال، طالق،  هايارزش. اين تغییرات شودمیفرهنگی ايجاد 

برابري جنسیتی را مطرح  هايارزشي تک والدي، فرزندآوري نادر، سقط جنین و هاخانواده

. عالوه بر اين با پیشرفت هاي علوم، امنیت مادي و معنوي بیشتري نسبت به گذشته در ندکمی

جوامع فراهم میشود. زنان با کار در خارج از منزل و ادامه تحصیالت دل مشغولی هاي زيادي 

و ديگر به فرزندآوري به عنوان يک امر ضروري و اجتناب ناپذير نمی نگرند. چراکه  کنندمیپیدا 

 . دهندمیي بسیاري را بر دوش والدين قرار هاهزينهان فرزند
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