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 .1مقدمه و بیان مسئله

از دیرباز ،فرزند و فرزندآوری از مهمترین ارزشهای خانواده در ایران به شمار میرفتهاست ،به

نحوی که در گذشته اهمیت تعداد فرزند از علل تشکیل خانواده محسوب میشد .خانواده به عنوان

بنیادیترین نهاد اجتماعی در همۀ جوامع و در همهی زمانها میباشد (حقیقیمهر ، )1 :1384 ،که

با وجود تغییرات گستردهای که در آن انجام شده ،هنوز جایگاه و منزلت خود را حفظ کردهاست.

فرآیند صنعتی شدن که کارکردهای اقتصادی خانواده سنتی را دگرگون ساخت ،تأثیر عمدهای

بر کاهش میزان تولید مثل ایفا کردهاست؛ اما عوامل دیگری مانند باال بودن هزینههای تشکیل

و اداره خانواده که به افزایش سن ازدواج و تأخیر زمان باروری انجامیده است ،گسترش وسایل و

فنون جدید ضد بارداری ،بیثباتی خانوادهها ،ایدئولوژیهای جدید راجع به خانوادهها ،حیات زنان

و تالش زنان برای دستیابی به اشتغال و آزادی بیشتر نیز در وقوع این امر دخیل بودهاند (بستان

و همکاران .)78 :1388 ،به عبارت دیگر ،خانواده در ایران به لحاظ ساختاری و کارکردی دستخوش
تغییر شده است .این تغییر ناشی از تغییر نظام اجتماعی از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و

86

در پی آن تضعیف خانوادهی گسترده و شکلگیری خانوادهی هستهای است (اعزازی.)45 :1380 ،

این دگرگونی به کاهش سطح زادوولد منجر شد که نه تنها در رشد جمعیت تأثیر منفی داشته،
بلکه ساختار سنی جمعیت را از حالت جوانی به سالخوردگی متمایل کردهاست.

بنابراین واضح است که امروزه نهاد خانواده پابهپای تحوالت اجتماعی دگرگون شد ه است.

بر این اساس تغییرات نظام خویشاوندی و تغییرات باروری نتیجهی اجتنابناپذیر دگرگونیهای

ایدئولوژیکی است که این امر باعث کاهش تعداد فرزند ایدهآل میشود و در کل سیستم جامعه

و ساختار جمعیت اثر میگذارد .مطالعات نشان میدهد ،تغییرات باروری طی دهههای اخیر با

ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و جمعیتی ارتباط دارد (عباسی شوازی و همکاران169-203 :1381 ،؛

قدرتی و همکاران79-94 :1390 ،؛ هزارجریبی و همکاران .)139-153 :1389 ،مطالعات حاکی است که

بخشی از دگرگونی فرهنگی ایران محصول تغییر نگرش بودهاست .این تغییر نگرش ،بین زنان و

دختران بیشتر بود ه و باعث شده تا با پافشاری بر برخی زمینههایی که امکان حضور و مشارکت
بیشتری دارند ،به خواستهی خود جامهی عمل بپوشانند (ایمان و سروش .)510 :1392 ،یکی از این
تغییرات ،تغییر ارزش فرزند و فرزندآوری است .با وجود کمتر شدن ارزش فرزند در خانوادهها و

تمایل به فرزند کمتر ،همچنان فرزند در خانوادهی ایرانی یک ارزش تلقی میشود ،اما متأثر از
عوامل بیرونی و درونی ،تمایل به فرزندآوری و داشتن فرزندان بیشتر نزد خانوادههای ایرانی بسیار

ضعیف شدهاست (اجاقلو و سرایی ،)262 :1393 ،به گونهای که باروری و فرزندآوری در ایران به
زیر سطح جانشینی رسیدهاست (سرایی .)57 :1385 ،البته باروری به عنوان پدیدهای زیستی ابعاد
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مختلفی دارد که بعد اجتماعی آن در برگیرندهی عوامل متعددی از جمله خود زنان ،خانواده،
همسران آنها و حتی جامعه و ترجیحات و نگرشهای حاکم بر فرزندآوری و به خصوص تفسیر

زوجها از باروری است.

طبق اطالعات آماری ،متوسط رشد ساالنهی جمعیت  3/9درصدی سالهای  55-65بر اساس

آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1395به  1/24درصد کاهش یافتهاست .بعد
خانوارها نیز در نتیجهی کاهش باروری در دهههای اخیر کاهش یافتهاست (مرکز آمار ایران.)1395 ،

ن میدهند که باروری در سال  1379به سطح جانشینی ( 2/1فرزند) رسیده
آمارها همچنین نشا 

و در سال  1390به زیر سطح جانشینی ( 1/8فرزند) کاهش یافتهاست (عرفانی .)1391 ،از آنجا

که زنان شهر ایالم جامعهی آماری این تحقیق را تشکیل میدهند ،طبق اطالعات به دست آمده
از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390جمعیت استان ایالم  577.599نفر (282.468

نفر مرد 131 ،و  275نفر زن) و طبق اطالعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

 1395جمعیت این استان به  580.158نفر رسیده که  295.199نفر آن را مردان ( 51/88درصد)

و  284.959نفر آن را زنان ( 49/12درصد) تشکیل دادهاند .گفتنی است ،رشد جمعیت ایالم طی
سالهای اخیر سیر نزولی داشته ،به طوری که متوسط رشد ساالنهی جمعیت از  1/1در سال 1385

به  0/43در سال  1390کاهش یافت ه که با افت زیادی همراه بودهاست (مرکز آمار ایران 1385 ،و

 .)1390عالوه بر این مدیر کل ثبت احوال استان ایالم در همایش جمعیت اعالم کرد ،میانگین

میزان کل باروری در ایالم  1/5فرزند است و این آمار به این معنی است که هر مادر به طور متوسط
در استان ایالم دو فرزند نیز به دنیا نمیآورد و این جای نگرانی دارد (قبادی .)1392 ،هر چند نوعی

همگرایی در کاهش باروری در سطح کشور مشاهد ه میشود و تحقیقات متعدد گویای این قضیه
است (عباسی شوازی و همکاران1381 ،؛ سرایی ،)1385 ،اما آمارها کاهش تمایل به باروری در منطقه

فوقالذکر را طی سالهای اخیر هشدار میدهند .با توجه به اینکه نگرشها و ارزشها در تمایالت
و رفتار باروری اثرگذارند ،این پژوهش بر آن است که عالوه بر شناسایی و توصیف میزان نگرش
مثبت به فرزند در بین زنان شهر ایالم ،عوامل اجتماعی تأثیرگذار در این نگرش را شناسایی کند.

 .2پیشینهی پژوهش

تحقیقات متعددی در حوزهی نگرش و رفتار باروری انجام شده است که هر کدام از زوایای

خاصی این موضوع را ارزیابی کردهاند که در اینجا تنها برخی از آنها آمد ه است .برخی پدیدهی

تکفرزندی را ناشی از عوامل غیراقتصادی میدانند ،زیرا در مرفهترین مناطق تهران تکفرزندی

بیشتر است .در ایران هر چه به سمت مناطق محروم و فقیر میرویم تعداد بچهها باالتر است .پس
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اقتصاد عامل اصلی نیست .عامل اول ،نگرش و بازاندیشی است که در خانواده اتفاق افتاده و ازدواج

و فرزندآوری معانی گذشته را ندارند (لبیبی .)1 :1394،نتایج تحقیق حسینی و همکاران نیز گویای

آن است که تغییرات اجتماعی و تحوالت خانواده مالزم با تغییر در نگرشها و ایستارهای مرتبط

با ازدواج و فرزندآوری و در نهایت رفتار و ایدهآلهای باروری است (حسینی و همکاران،)55 :1388 ،

اما نتایج پژوهشی در خصوص نگرش به فرزندآوری در خانوادههای جوان قزوینی حاکی از آن است

که آزمودنیها به فرزندآوری و تعدد فرزند ،نگرش منفی داشته و از این حیث تفاوت معناداری

بین زنان و مردان وجود نداشت ه و همچنین عامل اقتصاد بیش از عوامل دیگری از جمله اعتقادی،
فرهنگی و هویتشناختی -جسمانی بر نگرش منفی خانوادههای جوان به فرزندآوری تأثیرگذار

بود ه است (موسوی و قافلهباشی .)111-134 :1392 ،برخی تحقیقات نگرش نسبت به فرزند و ارزش

فرزند و فرزندآوری را در بین چند نسل مورد قیاس قرار دادهاند؛ تحقیقی با بررسی پنج نسل از

زنان شهر زنجان (متولدین قبل از سال  ،1342متولدین سالهای  ،1342-57متولدین سالهای

 ،1358-67متولدین سالهای  1367-70و متولدین سالهای  )1370-74با روش پیمایش نشان
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میدهد که پایینترین سطح ارزش فرزند متعلق به نسل زنان متولد سالهای  1370-1374و

باالترین سطح ،مربوط به نسل زنان متولد سالهای قبل از  1342است (اجاقلو و سرایی:1385 ،

 .)261-283تحقیق دیگری نشان میدهد که نگرش نسل سالهای قبل از  1350و بعد از 1365

(مبنی بر اینکه فرزندان خوشی و سرور را به زندگی والدین میآوردند) بسیار به هم نزدیکاند و از

طرف دیگر نگرش نسلهای انقالب و جنگ (فرزندان باعث ایجاد فشار روحی و روانی برای والدین

میشوند) با هم قرابت دارند .درصد موافقت با سقط جنین به عنوان یکی از راههای جلوگیری
از بارداری و نیز تکفرزندی در نسلهای جدید بیشتر از نسلهای قدیمی است (قاسمی اردهائی

و همکاران .)53-71 :1393 ،همچنین در تحقیقی در مورد بررسی تفاوتها و ترجیحات نسلی در

فرزندآوری دختران دورهی پیشدانشگاهی و مادرانشان (نظرها و نگرششان) این نتیجه حاصل

شد که تفاوت معنیداری در نگرش مادران و دختران در ارتباط با مؤلفهی تلقی از فرزندآوری

وجود دارد و متغیرهای الزام اخالقی ،اعتقاد به برابری جنسی ،میل به پیشرفت و تلقی از فرزند

در نگرش دختران و مادران نسبت به فرزندآوری تأثیر دارند (ابراهیمپور و عبادی.)55-78 :1392 ،

پژوهش دیگری با مقایسهی نگرش دو نسل پسران دانشجوی دانشگاه آزاد کرمانشاه و پدران آنها

نسبت به تشکیل خانواده (ازدواج و فرزندآوری) ،به این نتیجه رهنمون شده که پدران به داشتن

فرزند در سالهای اولیهی ازدواج تمایل دارند ،اما پسران این گونه نیستند و تعداد فرزندان ایدهآل
پدران ،بسیار بیشتر از پسران بود ه است (محمودی .)1386 ،با تغییرات و تحوالتی که در جوامع
پیش میآید ،نگرش عقالنی و سودجویانه در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی مشاهده میشود.
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برخی تحقیقات عالوه بر نگرش عوامل دیگری را نیز در فرزندآوری مؤثر میدانند؛ برای مثال

در تحقیقی با بررسی عوامل تأثیرگذار در الگوی باروری خانوادههای تکفرزند و بدون فرزند
شهرستان شهرکرد در بین زنان متأهلی که حداقل  2سال از ازدواجشان گذشته و فرزند ندارند با

ابزار پرسشنامه مشخص شد که  3عامل افزایش هزینهها و فشار اقتصادی ،نبود حمایت رفاهی

از جانب دولت و نگرش غلط «داشتن فرزند بیشتر ،نشانهی فرهنگ اجتماعی ضعیفتر است»،

از مهمترین عوامل مؤثر در فرزندآوری هستند (مباشری و همکاران .)1392 ،تحقیق دیگری که به
بررسی نیات ،ترجیحات و رفتارهای باروری زنان  15-35سالهی متأهل و مردان متأهل همسردار

زیر  36سال ساکن مناطق  22گانه شهر تهران با حجم نمونهی  267نفر پرداختهبود ،به این
نتایج رسید که زنان بیشتر از مردان ،دارندگان درآمد باال بیشتر از افراد با درآمد پایین ،افراد بدون

فرزند و تکفرزند ساکن مناطق باالی تهران بیشتر از بدون فرزندها و تکفرزندهای ساکن مناطق
پایین تهران ،قصد توقف فرزندآوری را دارند .نیت برای داشتن فرزند اول بیشتر متأثر از نگرش

به فرزندآوری و میزان فشارهای اجتماعی است و نیت برای داشتن فرزند دوم متأثر از نگرش به
فرزندآوری و میزان کنترل بر منابع اقتصادی و حمایتی مورد نیاز برای فرزندآوری است (عرفانی،

.)1391

برناردی و همکاران از طریق مقایسهی دو شهر از شرق و غرب آلمان با استفاده از روش ترکیبی

تحلیل کمی شبکه و مصاحبهی کیفی نشان میدهند که رهیافت شبکهی اجتماعی میتواند

برای تبیین شکلگیری تمایالت باروری در یک کشور اروپای غربی به کار رود و ارزیابی ذهنی
ف مقابل آنها در شبکه ،برای درک
پاسخگویان از روابط خاص و تجربهها ،رفتارها و نگرشهای طر 
اثرات ساختارهای شبکهای خاص بسیار مهم است (.)Bernardi & et al, 2007: 23-47

بالبو و باربان نیز با بهرهگیری از طرح نظرسنجی و دادههای بهداشت و مطالعهی ملی طولی

جوانان ایالت متحده نشان میدهند که ریسک فرزندآوری افراد بعد از بچهدارشدن دوستانشان

افزایش مییابد و تا حدود  2سال بعد به اوج میرسد و پس از آن کاهش مییابد ،زیرا تجربهی
باروری یک دوست منبع مهم یادگیری است (.)Balbo & Barban, 2014: 641-670

بوهلر در مطالعهی ارزش ساختاری فرزندان در بلغارستان با بررسی بنیانهای نظری ارزیابیهای

ساختاری در مورد فرزندان با توجه به نظریههای ارزش فرزندان ،شبکههای اجتماعی و سرمایهی

اجتماعی دریافت که خانوادهها با ارزشی که برای وجود کودکان به عنوان بهبود دهنده و تقویت

کنندهی شبکههای اجتماعی والدین قائلاند ،به فرزندآوری اقدام میکنند (Buhler, 2009: 569-

 .)610عباسی شوازی و مک دونالد معتقدند که مهمترین تغییر فردی در دهههای اخیر ،افزایش

سطح آموزش بین نسلها ،افزایش سن ازدواج برای دختران و تغییر رفتار و نگرش زنان نسبت به
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باروری بودهاست .در واقع در خانوادهی ایرانی در برخی از زمینهها همچون باروری پایین و تأخیر
ازدواج تغییرات ریشهای اتفاق افتادهاست ( .)Abbasi_ shavazi & Mc Donald,2008آنچه نگاه

مؤلفین مقاله را در مورد نگرش نسبت به فرزند طی سالهای اخیر به خود معطوف کردهاست،
اوالً تغییرات مشاهده شده در مورد نگرش به فرزند و فرزندآوری است که بالطبع در تمایالت و

رفتارهای باروری زنان تأثیرگذار است و تحقیقات متعددی گواه این قضیهاند .ثانیاً با مرور اجمالی
ی نظیر
تحقیقات پیشین ،این خأل به وضوح مشاهده شد که بررسی تأثیر متغیرهای اجتماع 

شبکههای اجتماعی و یادگیری اجتماعی در نگرش به فرزند ،در تحقیقات داخلی مغفول مانده
است .ثالثاً تاکنون تحقیقی با این مضمون در بین زنان شهر ایالم انجام نشدهاست؛ لذا تحقیق
حاضر به منظور پر کردن این خأل ،عالوه بر شناسایی و توصیف میزان نگرش مثبت به فرزند در

ی از قبیل شبکههای اجتماعی ،یادگیری
بین زنان شهر ایالم ،درصدد بررسی تأثیر عوامل اجتماع 

اجتماعی و فشار هنجاری در این نگرش است.
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 .3مبانی و چارچوب نظری پژوهش

تحقیق حاضر بر تئوریهای شبکههای اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،یادگیری اجتماعی بندورا،

کاشت و فشار هنجاری مبتنی است .روالند بارت  -پیشرو تئوری شبکههای اجتماعی  -معتقد

است که کنشگران خود را در ساختار اجتماعی محصور میبینند و این ساختار اجتماعی است
که تفاوت و تشابه کنشگران را مشخص میکند و ادراکات آنها را نسبت به امتیازات کنشهای

متفاوت شکل میدهد و انتخاب از میان کنشها را برای کنشگران تسهیل میکند .بنابراین ساختار

اجتماعی به اشکال متنوعی بر کنشگران و توانایی آنها برای انجام کنش ،اجباری ایجاد میکند

( .)Burt, 1982در واقع جاسازی اجتماعی عمل انسان ،یعنی انجام دادن آن در قلمرو ساختارهای
اجتماعی ،اصل مسلم و بدیهی مفروضات رویکرد شبکهی اجتماعی است (Granovetter, 1985:

 .)481-510تحقیقات متعددی نشان میدهد ،در شبکهای که افراد آن یا باردار هستند و یا تمایل
به داشتن فرزند دارند ،اگر همهی دوستان صمیمی آنها کودک یا نوزاد داشته باشند ،پاسخگویان

به همنوایی تمایل بیشتری دارند تا زمانی که هنوز دوست صمیمی بدون فرزند وجود داشته باشد

( .):Bernardi & et al, 2007: 23-47; Keim & et al, 2009با وجود الگوی مشخصی از ارتباطات
درون شبکه ،شاید بتوان رفتار باروری افراد عضو شبکه را پیشبینی کرد که آیا ساختار ارتباطی
حاکم بر شبکه در نگرش و رفتار اعضاء نسبت به فرزند و فرزندآوری تأثیر دارد و آیا افراد را به

باروری و فرزندآوری تشویق میکند یا آنها را از بچهدا ر شدن نهی میکند .شبکهی اجتماعی از
یک طرف ،به لحاظ پیوندها و روابطی که در عرصههای چندگانه افراد را به هم متصل میکند ،با

بررسی جامعهشناختی نگرش مثبت به فرزند

تئوری انسجام اجتماعی و از طرف دیگر ،به لحاظ منابعی که طی این پیوندها منتقل میشود با
تئوری حمایت اجتماعی قرابت دارد .با این اوصاف ،پیوندها حاوی منابع خاصی هستند و به این

معنی است که افراد حمایت شخصی را از نوع پیوندها میگیرند ()Wellman & Frank, 2000

که آنها را همچون سپری در برابر مشکالت حفظ میکند .از نظر پسکوسولید و جورجیانا نیز یک

کارکرد بالقوه شبکههای اجتماعی ،انسجام یا توانایی تأمین حمایت اجتماعی و عاطفی است.
کارکرد دیگر تنظیم و هدایت کنش به واسطهی مشاوره و کنترل رفتار است (& Pescosolido

 .)Gorgiana, 1989حمایت اجتماعی میتواند تصمیم به داشتن فرزند در مراحل اولیهی زندگی
یا در شرایط نامطمئن را تسهیل کند؛ برای مثال زن و شوهری که هنوز در حال تحصیل هستند،

اگر به حمایت پدر و مادر تکیه کنند ،بیشتر احتمال دارد که یک فرزند داشته باشند ،زیرا از وجود

منبع حمایتی مطمئن هستند ( )Bernardi & Klarner, 2014: 645و این حمایت میتواند در
نگرش آنها برای داشتن فرزند اثر مثبتی داشته باشد.

به باور بندورا  -نظریهپرداز تئوری یادگیری اجتماعی  -اگر مردم برای اطالع در مورد نحوهی

عمل خود فقط بر اثرات کنشهای خود متکی بودند ،یادگیری عمل بسیار دشواری میشد ،اما

خوشبختانه عمدهی رفتارهای آدمی با مشاهده از طریق مدلسازی آموخته میشود که با مشاهدهی

دیگران ،فرد در مورد نحوهی انجام دادن رفتارهای جدید ایدهای کسب میکند و در موقعیتهای

آتی از این اطالعات رمزگذاری شده به عنوان راهنمای عمل بهره میبرد (بندورا .)35 :1372 ،به

باور بندورا یادگیری نیازی به تقویت ندارد و تنها چیزی که برای یادگیری الزم است ،مجاورت

بین یادگیری و سرمشق است .به عبارت دیگر ،هرگاه یاد گیرنده در مجاورت با کسی قرار گیرد و

به اعمال او توجه کند ،آن اعمال را خواهد آموخت ،اما برای اینکه آموختههای خود را به عملکرد

تبدیل کند ،به عوامل تشویقی از قبیل تقویت نیاز دارد (سیف .)189 :1374 ،بنابراین میتوان

استدالل کرد که زوجین بخش عظیمی از نگرش خود نسبت به فرزند و فرزندآوری را میآموزند و

طبق آموختههای خود عمل میکنند .از آنجا که در این تحقیق رسانههای جمعی از قبیل ماهواره
و تلویزیون از منابع یادگیری اجتماعی به شمار میروند ،به این ترتیب از منظر تئوری کاشت،

رسانههای جمعی ،نگرشها و ارزشهایی که در یک فرهنگ وجود دارند ،پرورش داده و تقویت
میکنند و از این طریق ،آن ارزشها را میان اعضای آن فرهنگ حفظ و تبلیغ میکنند و اعضای

آن را به یکدیگر پیوند میزنند ( .)Gerbner & et al, 1994: 18از سوی دیگر ،فشارهای هنجاری
که در جامعهی در حال گذار رو به فزونیاند ،در نگرشها و رفتارهای افراد بیتأثیر نیستند و در

تمایل به باروی زنان تأثیر میگذارند .وبر نیز معتقد است که یک رابطهی موجود ،تا زمانی موجود

خواهد بود که احتمال آن وجود داشته باشد که از یک هنجار رفتاری همچنان پیروی کند .منظور
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هنجار رفتاری همچنان پیروی کند .منظور از احتمال این است که به احتمال زیاد ،انسانها در یک زمینهی اجتماعی

از احتمال این است که به احتمال زیاد ،انسانها در یک زمینهی اجتماعی مشخص ،رفتارشان را بر
مشخص ،رفتارشان را بر حسب چشمداشتهای هنجارهای اجتماعی جهت خواهند داد (کوزر.)308-309 :1388 ،

حسب چشمداشتهای هنجارهای اجتماعی جهت خواهند داد (کوزر .)308-309 :1388 ،بنابراین
بنابراین مدل تحلیل پژوهش حاضر بدین صورت مطرح است:

مدل تحلیل پژوهش حاضر بدین صورت مطرح است:
شکل ( )1مدل تحلیلی پژوهش
شبکههای مجازی

تلویزیون

دوستان

ماهواره

والدین

خواهر و برادر

اقوام همسر

همسایگان

یادگیری اجتماعی

میزان روابط
میزان ارتباطات

میزان صمیمیت
نظر همسر
فشار هنجاری

شبکههای

نگرش مثبت

اجتماعی

به فرزند

ابزاری

نظر دیگران
حمایت اجتماعی
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متغیرهای

اطالعاتی

زمینهای

 .4فرضیات پژوهش
 .1-4فرضیهی کلی

عاطفی

شکل ( )1مدل تحلیلی پژوهش

بین عوامل اجتماعی و نگرش مثبت به فرزند بین زنان  18 - 40سال رابطهی معناداری وجود دارد.

 .4فرضیات پژوهش

 .2-4فرضیات فرعی

فرضیهی
.1-4
کلیاجتماعی و نگرش مثبت به فرزند در بین زنان  18 -40سال رابطهی معناداری وجود دارد.
شبکههای
الف .بین

معناداری
رابطهی
18یسال
زنان4018
فرزندبینبین
نگرش
اجتماعی و
وجود دارد.
معناداری
سال-رابطه
زنان -40
مثبت بهبهفرزند
نگرش مثبت
اجتماعی و
عواملیادگیری
بینبین میزان
ب.

دارد.فشار هنجاری و نگرش مثبت به فرزند بین زنان  18 -40سال رابطهی معناداری وجود دارد.
ج .بین
وجود

د .بین شبکههای اجتماعی (میزان ارتباطات) و میزان یادگیری بین زنان  18 -40سال رابطهی معناداری وجود دارد.

 .2-4فرضیات فرعی

هـ  .بین متغیرهای زمینهای و نگرش مثبت به فرزند بین زنان  18 -40سال رابطهی معناداری وجود دارد.

پژوهشاجتماعی و نگرش مثبت به فرزند در بین زنان  18 -40سال رابطهی
شناسیههای
بین شبک
الف.
 .5روش

معناداری وجود دارد.

ب .بین میزان یادگیری اجتماعی و نگرش مثبت به فرزند بین زنان  18 -40سال رابطهی

معناداری وجود دارد.

7

ج .بین فشار هنجاری و نگرش مثبت به فرزند بین زنان  18 -40سال رابطهی معناداری

وجود دارد.

بررسی جامعهشناختی نگرش مثبت به فرزند

د .بین شبکههای اجتماعی (میزان ارتباطات) و میزان یادگیری بین زنان  18 -40سال رابطهی

معناداری وجود دارد.

هـ  .بین متغیرهای زمینهای و نگرش مثبت به فرزند بین زنان  18 -40سال رابطهی معناداری

وجود دارد.

 .5روششناسی پژوهش

رویکرد پژوهش حاضر ،کمی و از نوع پیمایشی است .جامعهی آماری پژوهش عبارت است

از زنان همسردار  18-40سال شهر ایالم 1که ابتدا با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد
بررسی ،حاصل شد:

()n=190 ،q=0/767 ،t = 1/96 ،d =0/06 ، n =23988

=189

=n2

به منظور نمونهگیری در این پژوهش از نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شده،
3

سپس  190پرسشنامه به طور تصادفی بین جامعهی آماری و از طریق مراجعه به درب منازل

توزیع شد .اعتبار پرسشنامه در این تحقیق از طریق اعتبار صوری و پایایی تحقیق نیز از طریق

توزیع  30پرسشنامه بین زنان مورد مطالعه به صورت تصادفی و با گرفتن آلفای کرونباخ تأیید

شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرم افزار  Spssاستفاده شدهاست .الزم به ذکر است که
ابتدا متغیرهای مستقل مورد بررسی ،تحلیل عاملی شدند و پس از مشخص شدن عاملهای هر

متغیر ،به توصیف جداگانهی هر یک از عاملها و بررسی روابط آنها با متغیر وابسته و در نهایت

به بررسی تأثیر مجموع متغیرهای مستقل بر وابسته پرداخته شد .برای سنجش متغیر شبکههای

اجتماعی از دو بعد میزان ارتباطات و حمایت اجتماعی استفاده شد .میزان ارتباطات نیز خود دارای

دو مؤلفهی میزان روابط (با  7گویه در خصوص رفتوآمد با والدین ،خواهر  -برادر و  )...و میزان
صمیمیت (با  7گویه در خصوص میزان صمیمیت با والدین ،خواهر  -برادر و  )...است .حمایت

اجتماعی نیز شامل سه مؤلفهی حمایت ابزاری ،عاطفی و اطالعاتی است که با تجمیع این سه

 -1طبق اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران سال .1390
 -2از آنجا که در فرمول کوکران ،حجم نمونه محاسبه شده بسیار زیاد شد ،دادهها را دو شقی کردیم که با توجه به فرمول باال به جای
 S2مقدار  pو  qدر هم ضرب میشوند P .نسبتی از جمعیت دارای صفت معین است؛ یعنی زنانی که نگرش مثبت به فرزند دارند،
ن است؛ یعنی زنانی که نگرش مثبتی به فرزند ندارند.
 qنیز نسبتی از جمعیت فاقد صفت معی 
P= 0/233
q(1-p)= 0/767
 -3ابتدا در نقشه ،شهر ایالم را بر مبنای محالت بلوکبندی کردیم ،سپس در جدول اعداد تصادفی 19 ،بلوک انتخاب شد و در هر
بلوک  10نفر برای تکمیل پرسشنامه برگزیده شدند .همچنین فاصلهی اولین منزل مسکونی تا دومین را  10واحد قرار دادیم.
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بعد ،شاخص حمایت اجتماعی ایجاد شد .با توجه به تحلیل عاملیای که برای متغیر میزان روابط

انجام شد ،مقدار  K.M.Oرا که نشانگر کفایت نمونهگیری برای این تحلیل است  0/694نشان
میدهد ،به این معنی که در سطح به نسبت خوبی قرار دارد و این متغیر به دو عامل میزان روابط
با دیگران نزدیک و میزان روابط با دیگران دور تفکیک شد .برای متغیر میزان صمیمیت مقدار

 0/703, K.M.Oشد و این متغیر به دو عامل میزان صمیمیت با دیگران نزدیک و میزان صمیمیت

با دیگران دور تجزیه شد .برای سنجش متغیر یادگیری اجتماعی از شبکههای مجازی ،ماهواره،

تلویزیون ،یادگیری از والدین ،خواهر  -برادر ،دوستان ،اقوام همسر و همسایگان استفاده شده

است .برای سنجش شبکههای مجازی سؤاالتی دربارهی تأثیرات در نگرش به فرزند یا فرزندآوری

و تبلیغاتی در خصوص تقبیح یا ترغیب آنها به فرزندآوری پرسیده شدهاست .سپس بر اساس

تحلیل عاملی انجام شده برای متغیر شبکههای مجازی مقدار  0/686, K.M.Oشد و دو عامل

تبلیغات مثبت و تبلیغات منفی شبکههای مجازی به دست آمد.

از آنجا که  12گوی ه ماهواره و تلویزیون نیز با هم تحلیل عاملی شدند ،مقدار  K.M.Oبرای

94

متغیر ماهواره و تلویزیون  0/865شد که سه عامل نقش منفی ماهواره و تلویزیون در داشتن
فرزندان زیاد ،نقش مثبت ماهواره بر داشتن فرزندان زیاد و نقش مثبت تلویزیون بر داشتن فرزندان

زیاد ایجاد شد .مقدار  K.M.Oبرای تحلیل عاملی انجام شده برای متغیر یادگیری از خانواده و

اطرافیان  0/917شد که در نتیجهی تحلیل عاملی ،دو عامل تشویق از طریق خانواده و اطرافیان و
دلسرد کردن از طریق خانواده و اطرافیان حاصل شد .متغیر فشار هنجاری که در مدل نیز مطرح

شده ،از طریق دو بعد نظر همسر و نظر دیگران سنجیده شد .ابتدا گویههایی در خصوص نظر
و نگرش همسر در ارتباط با داشتن فرزند پرسیده شد .سپس در بعد نظر دیگران نیز گویههایی

در خصوص نظر سایر افراد جامعه در مورد زن باردار ،تعداد فرزندان و حتی اعمال فشارهایی از

جانب جامعه در خصوص تعداد فرزندان ،به تأخیر انداختن یا ترغیب به فرزندآوری پرسیده شد.

در خصوص متغیر فشار هنجاری (دو بعد مذکور) نیز مقدار  0/651 ،K.M.Oشد و چهار عامل
نگرش نسبت به زن باردار و تعداد فرزندان زیاد ،نظر همسر ،تأیید و تحسین اجتماعی و عوامل
عینی اجتماعی -اقتصادی از تحلیل عاملی برای این متغیر حاصل شد که به اختصار در جدول

شمارهی ( )1آمدهاست:

بررسی جامعهشناختی نگرش مثبت به فرزند

جدول ( )1میزان  K.M.Oو  Bartlett’sمتغیرها
Bartletts
متغیر

kmo

میزان روابط

0/694

302/15

میزان صمیمیت

0/703

239/15

21

شبکههای مجازی

0/686

143/26

10

0/000

رسانهها

0/865

486/97

66

0/000

یادگیری از طریق خانواده و اطرافیان

0/917

1/236

66

0/000

فشار هنجاری

0/651

750/81

120

0/000

کای اسکوئر

درجهی آزادی

سطح معناداری

21

0/000
0/000

 .6یافتههای پژوهش
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 .1-6یافتههای توصیفی

نتایج نشان میدهد که میانگین سنی پاسخگویان  33/62سال است ،یعنی بیشترین جامعهی

آماری را افراد سنین باال تشکیل میدهند .میانگین درآمد خانوادهها  2.167.000تومان است.

بیشترین تعداد پاسخگویان ( )32/6و همسرانشان ( )31/6تحصیالت لیسانس دارند و بیشتر
پاسخگویان تا به حال هیچ سقطی نداشتهاند .همچنین  44/6درصد همسران در گروه شغلی

1

کارمندان امور دفتری و اداری و تنها  8/7درصد آنها جزء مقامات عالیرتبه و مدیران هستند23/7 .

درصد زنان مورد مطالعه شاغل و  76/3درصد آنها غیرشاغلاند .نیمی از زنان پاسخگو  2یا بیشتر

از  2فرزند دارند ( 23/7درصد پاسخگویان بدون فرزند 53/7 ،درصد دارای  1تا  2فرزند و 23/6

درصد دارای  3تا  4فرزند هستند) .میانگین فاصلهی سنی فرزندان 4/50 ،سال است و نیمی از
پاسخگویان تا به حال هیچ سقطی نداشتهاند.

 -1گروههای شغلی بر حسب تقسیمبندی گروه شغلی مرکز آمار ایران آورده شدهاست.
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جدول ( .)2توزیع پاسخگویان بر حسب ویژگیهای فردی
متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

میانه

تعداد

سن پاسخگویان

18

40

33/62

35/0

190

سن همسر

20

52

38/85

35/0

190

میزان درآمد ماهیانه

240000

6000000

2167000

2000000

190

تعداد فرزندان

0

4

1/62

2

190

میانگین فاصلهی سنی فرزندان

1

14

4/50

4

110

تعداد سقطها

0

5

0/37

0/00

190

در بررسی شاخصها نیز نظر به این که از صفر تا ده استاندارد شدهاند 1،از عدد  5به عنوان

معیار قضاوت استفاده خواهد شد .با توجه به جدول شمارهی  3نتایج نشان میدهد ،پاسخگویان

با دیگران نزدیک خود به میزان زیادی رابطه دارند ( ،)6/97ولی با دیگران دور خود ،به میزان

کمتری رابطه دارند ( .)4/29همچنین به میزان خیلی زیادی با دیگران نزدیک خود صمیمی

96

هستند ( ،)8/13ولی با دیگران دور خود کمتر صمیمیاند ( )4/03و از حمایت اجتماعی به میزان
زیادی برخوردارند ( .)6/20همچنین  71/1درصد پاسخگویان عضو شبکههای مجازی (فیسبوک،

واتسآپ و  )...هستند و تبلیغات منفی شبکههای مجازی ( )4/69را بیشتر از تبلیغات مثبت ()3/26
میدانند .پاسخگویان مورد مطالعه ،در یک روز عادی بیشتر از سایر اوقات ماهواره و تلویزیون

تماشا میکنند و نقش منفی ماهواره و تلویزیون را ( )5/02بیش از حد متوسط میدانند .همچنین

نقش مثبت تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد را ( )4/84بیشتر از نقش مثبت ماهواره ()4/55

قلمداد میکنند .نگرش منفی نسبت به زن باردار و تعداد فرزندان نیز به نسبت کم و نزدیک به حد
متوسط است ( ،)4/72افزون بر این ،پاسخگویان نظر منفی همسر در بچهدار شدن را کمی از حد

متوسط بیشتر ( )5/45و تأیید و تحسین اجتماعی را در حد متوسط ( )5/09و همچنین عوامل
عینی اجتماعی -اقتصادی را نیز زیاد قلمداد کردهاند ( .)8/01میانگین متغیر وابسته یعنی میزان

نگرش مثبت به فرزند ،برابر  5/71است ،یعنی این نگرش کمی از حد متوسط بیشتر است یا تقریباً
همان متوسط است که ممکن است در سطح کشور و در سطوح باالتر توسعه ،حتی کمتر نیز باشد.

 -1استاندارسازی مبنای قضاوت بهتری در خصوص توزیع دادهها در اختیار ما قرار میدهد.

بررسی جامعهشناختی نگرش مثبت به فرزند

اطالعاتی

عاطفی

ابزاری

میزان صمیمیت

میزان روابط

متغیر وابسته

نظر همسر و
دیگران

یادگیری از طریق خانواده و اطرافیان

یادگیری از طریق رسانه

یادگیری از طریق شبکههای مجازی

میزان حمایت
اجتماعی

فشار هنجاری

یادگیری
اجتماعی

شبکههای
اجتماعی

میزان
ارتباطات

متغیر

نگرش مثبت به فرزند

عوامل عینی اجتماعی -اقتصادی

تأیید و تحسین اجتماعی

نظر منفی همسر

نگرش منفی نسبت به زن باردار و تعداد فرزندان زیاد

تشویق کردن از طریق خانواده و اطرافیان

دلسرد کردن از طریق خانواده و اطرافیان

نقش مثبت تلویزیون

نقش مثبت ماهواره

نقش منفی ماهواره و تلویزیون

تبلیغات منفی شبکههای مجازی

تبلیغات مثبت شبکههای مجازی

حمایت اجتماعی

میزان صمیمیت با دیگران دور

میزان صمیمیت با دیگران نزدیک

میزان روابط با دیگران دور

میزان روابط با دیگران نزدیک

شاخصها

190

190

10/0

2/1

1/6

190

190

1/1

8/8

8/1

10/6

17/4

11/1

23/7

23/6

3/2

18/4

0/05

8/9

5/8

9/5

190

190

190

188

115

190

135

135

190

190

190

190

190

تعداد

اصال

15/8

4/2

14/7

18/4

33/0

34/1

41/9

34/0

24/3

26/3

27/4

38/5

10/0

41/1

2/6

36/8

11/1

کم

38/4

15/3

34/7

31/6

41/2

35/2

15/7

19/7

27/0

23/7

21/5

14/1

31/6

28/4

8/4

40/5

18/9

تاحدی

مراتب

33/2

35/8

24/2

32/6

18/1

17/0

23/7

22/9

23/5

27/4

17/0

10/4

34/7

10/5

25/8

11/1

34/2

زیاد

جدول ( )3توزیع دادههای شاخصهای فوق و آمارههای آنها به تفکیک
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10/5

34/2

7/4

7/9

6/6

4/9

10/5

12/8

7/8

11/6

10/4

4/4

20/5

1/6

62/7

2/6

30/0

خیلیزیاد

5/71

8/01

5/09

5/45

4/72

4/32

4/25

4/84

4/55

5/02

4/69

3/26

6/20

4/03

8/13

4/29

6/97

میانگین

5/86

8/0

5/0

5/50

4/54

4/0

3/57

5/0

1/90

1/72

2/23

2/17

1/98

2/26

2/42

2/65

2/39

2/63

2/30

2/05

1/96

1/84

1/69

2/36

2/51

5/0

4/78

4/0

2/5

6/34

4/0

8/18

4/37

7/0

میانه

انحراف معیار

آمارهها
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 .2-6یافتههای تحلیلی

فرضیات مدون بر اساس مدل نظری ،آزموده شدند و بر همین اساس به آزمون روابط دو متغیره

و چند متغیره (رگرسیون) پرداخته شد که از این قرارند:

الف .فرضیهی فرعی  :1بین شبکههای اجتماعی و نگرش مثبت به فرزند رابطه وجود دارد.

در این فرضیه ،تنها دو شاخص با متغیر وابسته رابطهی معنادار دارند که به شرح زیر است:

بین شاخص میزان صمیمیت با دیگران دور و میزان نگرش مثبت به فرزند با  0/95اطمینان،

معادل ( )0/193رابطهی مستقیم و ضعیفی وجود داشت ه و بین شاخص میزان حمایت و میزان
نگرش مثبت به فرزند با  0/95اطمینان ،معادل ( )0/189رابطهی مستقیم و ضعیفی وجود دارد.
جدول ( .)4ضریب همبستگی بین میزان روابط با دیگران دور ،حمایت اجتماعی و میزان نگرش مثبت به فرزند
متغیر وابسته

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

تعداد

میزان صمیمیت با دیگران دور

0/193

0/008

190

میزان حمایت اجتماعی

0/189

0/009

190

شاخص

98

میزان نگرش مثبت به فرزند

ب .فرضیهی فرعی  :2بین یادگیری اجتماعی (شبکههای مجازی ،رسانهها و یادگیری از طریق خانوده و
اطرافیان) و نگرش مثبت به فرزند رابطه وجود دارد.

ص تبلیغات مثبت و میزان نگرش مثبت به فرزند با 0/99
با توجه به جدول شمارهی  ،5بین شاخ 

اطمینان معادل ( )0/309رابطهی مستقیم و متوسطی وجود داشت ه و همچنین بین شاخص تبلیغات

منفی شبکههای مجازی و میزان نگرش مثبت به فرزند با اطمینان  0/99معادل ( )-0/315رابطهی
معکوس و متوسطی وجود دارد .عالوه بر این ،نتایج آزمون همبستگی بر وجود رابطهی مستقیم بین

شاخص تأثیر مثبت تلویزیون و میزان نگرش مثبت به فرزند با اطمینان  0/99معادل ( )0/457داللت

میکند و بین شاخص تأثیر مثبت ماهواره و میزان نگرش مثبت به فرزند با  0/95اطمینان معادل

( )0/191همبستگی معنادار مستقیم و ضعیفی وجود داشته ،اما بین شاخص تأثیر منفی ماهواره و

تلویزیون و میزان نگرش مثبت به فرزند با  0/99اطمینان معادل ( )-0/413رابطهی معنادار معکوس

و به نسبت قوی وجود دارد .به عالوه ،در این فرضیه وجود رابطهی مستقیم و متوسط بین شاخص
تشویق از طریق خانواده و اطرافیان و میزان نگرش مثبت به فرزند با  0/99اطمینان معادل ()0/379

تأیید شده ،اما با همان فاصله اطمینان معادل ( )-0/446بین شاخص دلسرد کردن از طریق خانواده
و اطرافیان و میزان نگرش مثبت به فرزند رابطهی معکوس و بیش از متوسطی وجود داشت ه است.
جدول ( .)5ضریب همبستگی بین شاخصهای یادگیری اجتماعی و میزان نگرش مثبت به فرزند

بررسی جامعهشناختی نگرش مثبت به فرزند

میزان نگرش مثبت به فرزند

متغیر وابسته
شاخص

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

تعداد

تبلیغات مثبت شبکههای مجازی

0/309

0/000

135

تبلیغات منفی شبکههای مجازی

-0/315

0/000

135

تأثیر منفی ماهواره و تلویزیون

-0/413

0/000

190

تأثیر مثبت ماهواره

0/191

0/04

115

تأثیر مثبت تلویزیون

0/457

0/000

188

تشویق از طریق خانواده و اطرافیان

0/379

0/000

190

دلسرد کردن از طریق خانواده و اطرافیان

-0/446

0/000

190

ج .فرضیهی فرعی  :3بین فشار هنجاری و نگرش مثبت به فرزند رابطه وجود دارد.

بین شاخص نظر دیگران دربارهی زن باردار و تعداد فرزندان و میزان نگرش مثبت به فرزند

با اطمینان  0/99معادل ( )-0/306رابطهی معکوس و متوسطی وجود داشت ه و بین شاخص نظر

منفی همسر و میزان نگرش مثبت به فرزند با اطمینان  0/99معادل ( )-0/345رابطهی معکوس و

متوسطی وجود داشتهاست .همچنین نتایج ،وجود رابطهی معکوس و ضعیف بین شاخص عوامل
عینی اجتماعی  -اقتصادی و میزان نگرش مثبت به فرزند با اطمینان  0/99معادل ( )-0/180را

تأیید میکنند.

جدول ( .)6ضریب همبستگی بین شاخصهای فشار هنجاری و میزان نگرش مثبت به فرزند
متغیر وابسته

میزان نگرش مثبت به فرزند
ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

تعداد

نظر دیگران نسبت به زن باردار و تعداد فرزندان زیاد

-0/306

0/000

190

نظر منفی همسر

-0/345

0/000

190

عوامل عینی اجتماعی -اقتصادی

-/180

0/000

115

شاخص

99
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د .فرضیهی فرعی  :4بین شبکههای اجتماعی (میزان ارتباطات) و میزان یادگیری رابطهی معناداری
وجود دارد.

با رجوع به مدل تحقیق ،میزان ارتباطات به عنوان یکی از ابعاد شبکههای اجتماعی تلقی شده

که دو مؤلفهی میزان ارتباطات و حمایت اجتماعی را در برمیگیرد که شاخصهای این متغیر در
مباحث پیشین و در جدول شمارهی  ،3ذکر شده است .نظر به اینکه یادگیری اجتماعی شاخصهایی
دارد که در فرضیات پیشین به تفصیل آمده ،این فرضیه به نتایج زیر رهنمون شدهاست:

در این فرضیه بین میزان روابط با دیگران دور و شاخص دلسرد کردن از طریق خانواده و

اطرافیان با اطمینان  0/95معادل ( )-0/156رابطهی معکوس و ضعیفی وجود دارد .بین شاخص
میزان صمیمیت با دیگران دور و شاخص دلسرد کردن خانواده و اطرافیان با اطمینان  0/95معادل

( )-0/238نیز رابطهی معکوس و متوسطی وجود دارد .بین شاخص میزان صمیمیت با دیگران

نزدیک و شاخص نقش مثبت تلویزیون در داشتن تعداد فرزندان زیاد ،با اطمینان  0/95معادل

( )0/212رابطهی مستقیم و به نسبت متوسطی وجود دارد .همچنین نتایج وجود رابطهی مستقیم
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و ضعیف بین میزان صمیمیت با دیگران دور و نقش مثبت تلویزیون در داشتن تعداد فرزندان زیاد

با  0/95اطمینان معادل ( )0/180را تأیید میکند .در نهایت ،نتایج گواه این است که بین شاخص
میزان صمیمیت با دیگران دور و شاخص نقش منفی ماهواره و تلویزیون در داشتن تعداد فرزندان

زیاد با اطمینان  0/95معادل ( )-0/144رابطهی معکوس و ضعیفی وجود دارد.

جدول ( )7ضریب همبستگی بین شاخصهای میزان ارتباطات و میزان یادگیری اجتماعی به تفکیک
دلسرد کردن از طریق خانواده
و اطرافیان

میزان روابط با
دیگران دور

ضریب
همبستگی
پیرسون

سطح
معناداری

تعداد

-0/156

0/031

190

میزان صمیمت
با دیگران دور

-0/238

0/001

190

میزان صمیمیت با دیگران دور

نقش مثبت تلویزیون در داشتن
تعداد فرزندان

میزان صمیمیت با
دیگران نزدیک

ضریب
همبستگی
پیرسون

سطح معناداری

0/212

میزان صمیمیت با
دیگران دور
نقش منفی ماهواره و تلویزیون
0/180

تعداد

0/004

190

0/013

190

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

تعداد

-0/144

0/047

190

بررسی جامعهشناختی نگرش مثبت به فرزند

هـ  .فرضیهی فرعی  :5بین متغیرهای زمینهای و نگرش مثبت به فرزند رابطهی معناداری وجود دارد.

با توجه به اینکه سطح معناداری رابطهی همهی متغیرهای مستقل زمینهای با متغیر نگرش

مثبت به فرزند ،بیش از  0/05بوده ،نبود رابطه بین متغیرهای زمینهای و متغیر وابسته نتیجهگیری

میشود.

 .3-6نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری

در بخشهای پیشین ،رابطهی بین متغیرها بر اساس فرضیات تحقیق ،به صورت جداول دو

بعدی مطرح و بررسی شد .در اینجا با استفاده از رگرسیون چند متغیره تأثیر مجموع متغیرهای

مستقل در متغیر وابسته بررسی میشود .با توجه به جدول شمارهی  ،8مقدار ضریب تعیین تعدیل

شده ( )R2برابر با  0/387است که نشان میدهد  38/7از کل تغییرات متغیر نگرش مثبت به فرزند
بین زنان شهر ایالم ،توسط متغیرهای مذکور پیشبینی میشود.

جدول ( .)8نتایج آزمون رگرسیون در گام آخر یا ششم
ضریب تعیین
()R

ضریب تعیین خالص ()R square

مجذور تعدیل شده

خطای معیار برآورد

0/387

0/367

1/51525

0/622

جدول ()9و نتایج آزمون  Fرگرسیون در گام آخر
مدل

مجموع مربعات

درجهی آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

رگرسیون

265/010

6

46/168

19/237

0/000

باقیمانده

420/64

183

2/295

مجموع

685/174

189

جدول شمارهی  9نشان میدهد که معناداری آزمون  )19/237( Fدر سطح خطای کوچکتر از

 0/01است که میتوان نتیجه گرفت ،مدل رگرسیونی تحقیق حاضر ،مدل خوبی بوده و متغیرهای
مستقل موجود در آن قادرند تغییرات میزان نگرش مثبت به فرزند را پیشبینی کنند.
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جدول ( .)10نتایج رگرسیون (مقدار  )Bگام آخر

متغیرهای وارد شده
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ضرایب استاندارد شده

ضرایب
استاندارد نشده

مقدار t

سطح
معناداری

7/421

0/000

4/059

0/000
0/000

Beta

B

خطای معیار

مقدار ثابت

5/513

0/743

نقش مثبت تلویزیون

0/219

0/054

0/278

نظر دیگران نسبت به زن باردار و
تعداد فرزندان

-0/223

0/058

-0/228

-3/823

دلسردکردن از طریق خانواده و
اطرافیان

-0/153

0/059

-0/182

-2/584

0/011

نقش منفی ماهواره و تلویزیون

-0/138

0/056

-0/174

-2/452

0/015

وضعیت اشتغال زنان پاسخگو

0/627

0/263

0/140

2/385

0/018

میزان صمیمیت با دیگران نزدیک

0/133

0/063

0/128

2/109

0/036

نتایج جدول شمارهی  10میزان تأثیر هر متغیر و همچنین همبستگی بین آنها را نشان

میدهد .در مدل آخر ضریب بتای متغیر نقش مثبت تلویزیون در داشتن فرزند یا فرزندان زیاد

 ،0/278ضریب بتای نظر دیگران دربارهی زن باردار و تعداد فرزندان نیز  ،-0/228ضریب بتای
دلسرد کردن از طریق خانواده و اطرافیان  ،-0/182همچنین ضریب بتای نقش منفی ماهواره و
تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد  -0/174شد ه و ضریب بتای وضعیت اشتغال زنان پاسخگو

و میزان صمیمیت با دیگران نزدیک به ترتیب 0/140 ،و  0/128شدهاست .با توجه به جدول آنوا

( f )9نیز معنادار است ،به این معنی که تحلیل رگرسیونی برقرار است .سپس در تحلیل مسیر با

توجه به نتایج رگرسیون متغیرهایی که با متغیر وابسته تحقیق یعنی میزان نگرش مثبت به فرزند

معنادار بودهاند ،در معادلهی رگرسیونی به کار گرفته شدند .بدین ترتیب ابتدا متغیر مستقلی که
بیشترین ضریب بتا را با متغیر وابسته داشته ،انتخاب میشود و آن را به عنوان متغیر وابسته

بعدی در نظر میگیرند .به این ترتیب ابتدا متغیر نقش مثبت تلویزیون در داشتن تعداد فرزندان
زیاد ،سپس نقش منفی ماهواره و تلویزیون در داشتن تعداد فرزندان زیاد بیشترین ضریب بتا را

با متغیر وابسته داشتند که در شکل شمارهی  2آمدهاست.

بررسی جامعهشناختی نگرش مثبت به فرزند

شکل ( .)2مسیر تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر نگرش مثبت به فرزند و ضرایب آنها

با توجه به جدول شمارهی  ،11متغیر دلسرد کردن از طریق خانواده و اطرافیان ،مهمترین

و قویترین پیشبینیکنندهی میزان نگرش مثبت به فرزند زنان شهر ایالم است که مستقیم و

غیر مستقیم در این نگرش تأثیر منفی داشتهاست .بعد از دلسرد کردن ،نقش مثبت تلویزیون،
بیشترین تأثیر مثبت را در متغیر وابسته داشت ه و در مرتبهی بعد ،نقش منفی ماهواره و تلویزیون،

قویترین قدرت پیشبینی میزان نگرش نسبت به فرزند را به خود اختصاص دادهاست.
جدول ( .)11تأثیرات متغیرهای مستقل در متغیر وابسته
متغیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

نقش مثبت تلویزیون

0/278

-

0/278

میزان صمیمیت با دیگران نزدیک

0/128

)0/188 × 0/278( = 0/052

0/180

نظر دیگران در مورد زن باردار و تعداد
فرزندان

-0/228

-

-0/228

وضعیت اشتغال زنان پاسخگو

0/140

-

0/140

نقش منفی ماهواره و تلویزیون

-0/174

)-0/336 ×0/278(= -0/093

-0/267

دلسردکردن از طریق خانواده و اطرافیان

-0/182

()-0/234 × 0/278(+)0/512× -0/174

-0/336
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در مجموع ،آنچه از مدل تحقیق باقی میماند و توانست ه  0/38/7واریانس متغیر میزان نگرش

مثبت به فرزند را تبیین کنند ،عبارتاند از یادگیری اجتماعی ،فشار هنجاری ،شبکههای اجتماعی

و وضعیت اشتغال پاسخگو و مابقی متغیرهای موجود در مدل تحقیق کنار گذاشته میشوند.
بحث و نتیجهگیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد ،که میزان نگرش مثبت به فرزند بین زنان شهر ایالم

در حد متوسط است .با مروری به مدل تحقیق و توجه به متغیرهایی که در مدل رگرسیونی قرار

گرفتهاند ،مشخص میشود که نقش مثبت تلویزیون مهمترین تأثیر مثبت ( )0/278و نقش منفی
ماهواره و تلویزیون نیز بیشترین تأثیر منفی ( )-0/267را در میزان نگرش مثبت به فرزند دارند.

به این ترتیب میتوان گفت که برنامههای تلویزیون داخل ،داشتن فرزند را تبلیغ میکنند و در

راستای سیاستهای جمعیتی گام برمیدارند .با توجه به نظریهی یادگیری اجتماعی ،تلویزیون

یکی از منابع یادگیری اجتماعی محسوب میشود که میتواند در شناختها ،نگرشها و تمایالت
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زنان تأثیر بگذارد .هر قدر نقش منفی ماهواره و تلویزیون در خصوص نگرش مثبت به فرزند افزایش

یابد ،میزان نگرش مثبت به فرزند کاهش مییابد و بالعکس .به این ترتیب با توجه به چارچوب
نظری ،این رسانه یکی دیگر از ابعاد یادگیری اجتماعی محسوب میشود و طبق تئوری کاشت،

رسانه ار زشها و نگرشهایی که در فرهنگ وجود دارند را تقویت و آن را به مخاطبان القاء میکند.

با توجه به تئوری گربنر ،شبکههای ماهوارهای نگرش منفی به فرزند یا فرزندان زیاد  -که جزء

مؤلفههای فرهنگی کشورهای غربی است  -را به مخاطبین خود تزریق میکنند و به همین دلیل

با میزان نگرش مثبت به فرزند رابطهی منفی دارند .دلسرد کردن از طریق خانواده و اطرافیان
نیز مهمترین متغیر اثرگذار منفی است که ضریب تأثیر آن  -0/336شده ،با توجه به نظریات

یادگیری اجتماعی ،خانواده و اطرافیان نیز یکی دیگر از منابع یادگیری اجتماعی افراد محسوب

میشوند و طبق استدالل برناردی و کالرنر ،دیگران مهم از قبیل اعضای خانواده ،دوستان صمیمی
یا همساالنی که افراد با آنها ارتباط منظم دارند ،الگوی یادگیری افراد محسوب میشوند (برناردی و

کالرنر .)650 :2014 ،در تحقیق حاضر نیز مشخص شده که هر قدر خانواده و اطرافیان ،زنان مورد

مطالعه را نسبت به داشتن فرزند دلسرد کنند ،نگرش مثبت آنها به فرزند کمتر میشود .بنابراین
یادگیری اجتماعی یکی از متغیرهایی است که بیشترین تأثیر را بر نگرش مثبت به فرزند داشته

که تحقیقات برناردی و کالرنر و همچنین بالبو و باربان نیز مؤید تأثیر متغیر یادگیری در نگرش

به فرزند و رفتار باروریاند .بر اساس نظریهی یادگیری بندورا ،افراد هر چه بیشتر در معرض مدل

رفتاری خاصی قرار بگیرند احتمال بیشتری دارد با آن مدل رفتاری هماهنگ شوند؛ به این معنی

بررسی جامعهشناختی نگرش مثبت به فرزند

اگر کسی الگوهای مشابهی در مورد باروری ببیند ،احتمال بیشتری دارد که رفتارهایی که به شکل

مقبول آن رفتار در دنیای واقعی است ،بپذیرد.

ل فشار هنجاری تنها شاخص نظر دیگران نسبت به زن باردار و تعداد فرزندان با
از بین عوام 

ضریب تأثیر  -0/228در میزان نگرش مثبت به فرزند تأثیر داشتهاست .وجود هنجارهایی از جمله
نگرش غلط «داشتن فرزند بیشتر ،نشانهی فرهنگ اجتماعی ضعیفتر است» (مباشری و همکاران،

 ،)1392توجه زیاد به زن باردار در اماکن عمومی به خاطر تغییرات ظاهری ،کوچکتر شدن فضای
آپارتمانها و  ...گواهی بر فشار هنجاری است که رفتارها و نگرشهای افراد نسبت به فرزند و

فرزندآوری را تحت شعاع قرار میدهند .در واقع هنجارها نیرویی دارند که (به باور دورکیم )1بر فرد

و ارادهی فردی اجبار وارد میکنند که به منظور تأیید شدن ،از هنجارها تبعیت کنند و این امر در
تحقیقات متعددی تأیید شدهاست (رفیع پور197 :1380 ،؛ برناردی و کالرنر ،)645: 2014 ،نتایج این
تحقیق منطبق بر نتایج تحقیق عرفانی است که در پژوهش خویش ،به این نتیجه رهنمون شده

که نیت داشتن فرزند اول ،متأثر از نگرش به فرزندآوری و میزان فشارهای هنجاری است (عرفانی،

 .)1391وبر نیز معتقد است که یک رابطهی موجود تا زمانی موجود خواهد بود که احتمال آن

وجود داشته باشد که از یک هنجار رفتاری همچنان پیروی کند (کوزر 308 :1388 ،و  .)309به این

ترتیب ،انسانها برای کسب احترام و تأیید از جانب دیگران ،ترس از طرد شدن ،مورد مالمت قرار
گرفتن و عقب نماندن از دیگران ،در مقابل فشار هنجاری تسلیم خواهند شد.

میزان صمیمیت با دیگران نزدیک نیز در نگرش مثبت به فرزند ،تأثیر مثبت دارد .همان طور
که در تئوری شبکه اجتماعی مطرح شد ،به جای توجه صرف به کنشگران ،به ساختار روابط توجه
میشود .تحقیقات مختلفی نشان میدهد که یک شبکهای که شامل افرادی است که حامله هستند
یا تمایل به داشتن فرزند دارند ،اگر همهی دوستان صمیمی کودک داشته باشند ،پاسخگویان
تمایل بیشتری به همنوایی دارند تا زمانی که هنوز دوست صمیمی بدون فرزند وجود داشته باشند
(برناردی و همکاران2007 ،؛ کیم و همکاران .)2009 ،به این ترتیب ،این نتایج منطبق با تحقیق برناردی
و کالرنر است که نشان میدهند ،باروری فرد تا اندازهای به رفتار باروری دیگر اعضای جمعیت و
ساختار تعامالت بین افراد بستگی دارد (برناردی و کالرنر .)643 :2014 ،تحقیق حاضر در خصوص
تأثیر شبکههای اجتماعی در نگرش مثبت به فرزند ،مؤید نتایج تحقیقات بالبو و باربان ،برناردی و
همکاران و بوهلر  2009است که همگی بر اثر چشمگیر شبکههای اجتماعی در نگرش به فرزند و
فرزندآوری اذعان میکنند .در بین متغیرهای زمینهای نیز تنها متغیر وضعیت اشتغال زنان پاسخگو
1- Durkheim
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در متغیر میزان نگرش مثبت به فرزند تأثیر داشته و این تأثیر منفی است .در نهایت متناسب با
یافتههای این پژوهش میتوان پیشنهاداتی را ارائه داد:

 -1استفاده از روشهای کیفی یا جمعآوری اطالعات از طریق مصاحبههای عمیق هدایت

شده ،میتواند به شناخت ابعاد دیگری از نگرش به فرزند و مسائل مرتبط با آن منجر شود ،از این
رو این نوع از مطالعه پیشنهاد میشود.

 -2با توجه به تأثیر نگرش همسر در نگرش زنان نسبت به فرزند ،انجام این پژوهش بر روی

زوجین به صورت توأمان توصیه میشود ،به این منظور که نگرش همسران نیز به عنوان عامل

مؤثر بررسی شود.

 -3با استناد به نتایج تحقیق حاضر ،نقش مثبت تلویزیون و نقش منفی ماهواره و تلویزیون (که

این رسانهها از منابع یادگیری محسوب میشوند) از عوامل مؤثر در نگرش مثبت به فرزند هستند،
از آنجا که دولت نمیتواند کنترلی بر محتوای برنامههای ماهواره داشته باشد ،توصیه میشود که

برای تقویت بیشتر برنامههای تلویزیون و افزایش نقش مثبت آن ،در راستای سیاستهای افزایش
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جمعیت و بهبود نگرش مثبت به فرزند تدابیری اندیشیده شود.

 -4با توجه به تأثیر انکارناپذیر فشار هنجاری و نظر دیگران بر نگرش زوجین به فرزند و

فرزندآوری ،بررسی تغییر هنجارها در هر جامعهای نیازمند کار مستمر ،سیستماتیک و بلند مدتی

است که به صورت فرمایشی و بدون برنامهریزی بلند مدت هیچ تغییر فرهنگیای اتفاق نمیافتد.

تجربهی ایران در کاهش باروری دههی  70منتج از وقایع عینی دههی  60بود ،تا چنین تجربیاتی
برای مردم پدید نیاید و برای آنها عینی نشود که نیاز ملی به افزایش جمعیت ضروری است ،تغییر

نگرش و رفتار باروری دور از انتظار است .بنابراین باید تدابیر گوناگون چنین اندیشهای را در مردم

ت مؤثر نخواهند بود.
ایجاد کرد وگرنه صرف تصویب سیاس 
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