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چکیده
تحقیقات نش��ان می دهند که باروری و نگرش به آن در س��ال های اخیر تغییر کرده و نرخ های 
ب��اروری به مرور کاهش یافته اند. در ایران نیز چند س��الی اس��ت که زن��گ خطر جمعیتی به صدا 
درآمده اس��ت. از نظر متفکران جمعیت شناسی بس��یاری از ارزش ها و نگرش ها هم زمان با انتقال 
دوم جمعیتی دگرگون شده اند. این تغییرات ارزشی طیف به نسبت وسیعی از دگرگونی ها را در بر 
می گیرد که عمده ترین آن بنا بر دیدگاه تریاندیس، فردگرایی- جمع گرایی اس��ت. از این رو، س��ؤال 
و ه��دف اصل��ی در این پژوهش، مطالعه ی رابطه میان فردگرای��ی- جمع گرایی با نگرش به کنترل 
باروری و رفتار آن در عمل است. جامعه ی آماری این پژوهش، زنان ازدواج كرده 49-20 ساله ی 
ش��هر تهران هستند که احتمال بیشتری برای باروری در آنها وجود دا رد. شیوه ی نمونه گیری مبتنی 
بر نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای احتمالی است؛ به این معنا که در مرحله ی اول از میان مناطق 
مختلف 22 گانه ی شهر تهران، سه منطقه انتخاب شدند؛ منطقه ی 3 به عنوان نماینده ی منطقه ی باال، 
منطقه ی 11 به مثابه نماینده ی منطقه ی متوسط و منطقه ی 19 به عنوان منطقه ی پایین در نظر گرفته 
شده اند. این انتخاب بر اساس شاخص رفاه - که از طریق پژوهشکده ی مرکز آمار ایران )1387( 
و با تکنیک تاکسونومی استخراج شده – انجام شده است. ابزار تحقیق پرسش نامه بود که در میان 
214 زن ساکن در تهران توزیع گردید. این تعداد بر اساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن خطای 
کمتر از 0/05 محاس��به ش��د. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین جهت گیری ارزشی با نگرش به 
کنترل باروری و رفتار آن، رابطه ی معناداری وجود دارد و هر چه زنان فردگراتر باش��ند، به کنترل 
باروری گرایش بیش��تری داش��ته و در عمل نیز بیشتر به کنترل باروری می پردازند؛ بالعکس هر چه 

جمع گراتر باشند، گرایش و رفتار باروری یا فرزندآوری در آنها افزایش می یابد. 
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1. مقدمه و بیان مسئله
پس از جنگ جهانی دوم، ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای دیگر دنیا مراحل انتقال 
جمعیتی1 را با کاهش اساسی و مستمر مرگ ومیر آغاز کرد، اما در فاصله ی سال های 1330 تا 
1360 به سبب تحوالت سیاسی- اجتماعی این دهه ها و به ویژه شرایط ناشی از جنگ، با رشد 
بی سابقه و شتابان جمعیت مواجه شد به گونه ای که معدل رشد ساالنه ی جمعیت در این چهار دهه 
به رقمی حدود 3 درصد رسید. با این حال در دهه ی دوم انقالب و پس از آن کاهش نرخ موالید 
رخ داد؛ به گونه ای که این میزان تا زمان آخرین سرشماری رسمی کشور )1390( به حدود 1/29 
درصد رسیده که به نسبت پایین است. تجزیه ها و تحلیل های جمعیت شناختی نیز نشان می دهد 
که کشور ایران پس از تجربه ی کاهش باروری2 وارد مرحله ی جدیدی در تغییرات جمعیتی شده 
است به گونه ای که بنا به گفته ی کارشناسان هم  اکنون طرز تلقی خانواده های ایرانی نسبت به 
فرزندآوری تغییر کرده است. در حال حاضر، ایران جزء 10 کشوری در جهان است که به سرعت 
به سمت کهن سالی پیش می رود و از این جهت در جایگاه ششم جهان قرار دارد. بنابراین این 
پیش بینی دور از انتظار نیست که با تداوم این روند، نرخ باروری در سال های آتی به صفر و کمتر 
از آن برسد. این در حالی است که به نظر می رسد پدیده ی کم فرزندی، تک فرزندی یا بی فرزندی 
اکنون به شاخصی از زندگی مدرن تبدیل شده و بسیاری از زوج های جوان از آن استقبال می کنند. 
این عامل باعث شده تا سن باروری افزایش یافته و تمایل زوجین برای بچه دار شدن و مادر بودن 
کاهش یابد. براساس تحقیقی، مشخص شد که 60 درصد از زنان نسل جدید عالقه ای به بچه دار 

شدن ندارند )سبحانی نیا، 1391(.
تغییرات باروری را می توان با تغییرات و برنامه ریزی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
مرتبط دانست؛ همچنان که برخی از محققان داخلی و خارجی رابطه ی برخی از این متغیرها با 
باروری را مطالعه کرده اند. با این حال، تأثیر متغیرهای فرهنگی کمتر بررسی شده است. جالب این 
که بر اساس داده ها، ایران در دهه های اخیر یعنی هم زمان با کاهش شدید باروری، دگرگونی های 
فرهنگی به نسبت زیادی3 را تجربه کرده است. به عبارتی، کاهش باروری در دوره های زمانی مختلف 
در ایران، متناسب با تحوالتی از ابعاد سنتی خانواده بوده است؛ تغییراتی همچون دگرگونی از 
خانواده ی گسترده به هسته ای، خانواده گرایی به فردگرایی، کنترل خانواده روی فرزندان به استقالل 
جوانان، ازدواج های از پیش ترتیب داده شده به ازدواج هایی بر اساس عشق و انتخاب، ازدواج در 

1- Population Transition
2- Fertility
3- Large cultural changes
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سنین جوانی به ازدواج در سن باال و ... از جمله تغییراتی است که حتی از دیدگاه نظریه پردازان 
غربی نیز دور نمانده است (Tapies & Ward, 2008). یکی از متغیرهای فرهنگی مهمی که در 
دهه های اخیر تغییرات گسترده ای داشته، جهت گیری ارزشی است که باالترین نمود آن فردگرایی- 
جمع گرایی است؛ هافشتد1 در تحقیق خود رتبه ی فردگرایی در ایران را کمی بیش از متوسط نشان 
داده است )اعظم زاده و توکلی، 1386: 103(. داده های تحقیق منصور معدل نیز نشان می دهند که 
بین سال های 2000 و 2005 گرایش به استقالل فردی2 در ایران گسترش یافته است. همچنین 
مطالعات پیشین در ایران نشان می دهد، میزان فردگرایی میان جوانان نشانگر غلبه ی فردگرایی 
بر جمع گرایی در بین آنها بوده است ) آ زاده و توکلی، 1386؛ خسروشاهی، 1389(. بنا بر این داده ها، 
ارزش ها در ایران به طرف ارزش های خود مختاری در حرکت اند (Moaddel, 2010). بنابراین 

می توان ادعا کرد که فردگرایی در ایران در حال افزایش است.
این تحقیق قصد دارد، تأثیر فردگرایی و جمع گرایی را به عنوان دو مؤلفه ی اساسی از جهت گیری 
ارزشی در ارزش فرزند و در نتیجه رابطه ی آن را با نگرش به کنترل باروری و رفتار آن بین زنان 
متأهل بررسی کند. بنابراین سؤال اصلی این تحقیق آن است که آیا جمع گرایی- فردگرایی با 
دگرگونی در ارزش فرزند و به تبع آن کنترل باروری در میان زنان رابطه دارد یا خیر؟ و در صورت 

وجود، چنین رابطه ای تا چه حد و در چه جهتی است؟

2. پیشینه ی پژوهش
تا کنون برخی از تحقیقات داخلی و خارجی تأثیر برخی از متغیرهای فرهنگی در باروری را 

بررسی کرده اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.
پژوهشی با عنوان استقالل زنان و کنش های باروری در میان زنان کرد شهر مهاباد در سال 
1391 انجام شد. داده ها با استفاده از پیمایش انجام شده در سال 1391 بر روی 700 خانوار، 
جمع آوری شد. نتایج نشان داد که زنان بررسی شده در همه ی شاخص های مرتبط با استقالل 
زنان، استقالل نسبی دارند. بر اساس این بررسی، بیش از 61 درصد زنان اظهار داشته اند که 
تمایل ندارند فرزند دیگری داشته باشند. در میان آنهایی که تمایل به ادامه ی فرزندآوری دارند، 
نزدیک به 70 درصد شمار فرزندان ایده آل برای یک خانواده را دو فرزند می دانستند. نتایج تحلیل 
طبقه بندی چندگانه نشان داد که ایده آل ها و تمایالت فرزندآوری زنان به ترتیب از شاخص های 
مستقیم و غیرمستقیم استقالل زنان تأثیر می پذیرند. با توجه به نتایج این تحقیق، انتظار نمی رود 

1- Hofstede
2- individual autonomy
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که سیاست های جمعیتی در راستای تشویق موالید، به افزایش باروری در همه ی الیه های اجتماعی 
منجر شود )حسینی و بالل بگی، 1391(.

عنایت و همکاران در پژوهشی در ارتباط با نگرش باروری دو نسل مادران و دختران و عوامل 
فرهنگی مرتبط با آن که به روش پیمایش و از طریق تکنیک مصاحبه با 300 مادر و 300 دختر 
انجام شد، به این نتیجه دست یافتند که عوامل فرهنگی )تحصیالت و استفاده از رسانه های جمعی( 
بهترین توضیح  دهنده ی سطوح تفاوت باروری بین دو نسل مادران و دخترانشان است. آنها مطرح 
کردند که باروری مادران و دختران روند نزولی خود را در ایران طی می کند )عنایت و همکاران، 1390(.

عباسی شوازی در سال 1389 درباره ی تأثیر متفاوت ابعاد استقالل زنان در رفتار باروری آنها 
در ایران پژوهشی را طراحی کرد. این مطالعه از داده های طرح بررسی ویژگی های اجتماعی و 
اقتصادی خانوار در سال 1380 که مرکز آمار ایران انجام داده بود، بهره گرفت. این طرح تعداد 
6960 خانوار را در کل کشور تحت پوشش قرار داد و در آن با 5124 زن 15 الی 49 سال مصاحبه 
شد، که عالوه بر ویژگی های اقتصادی- اجتماعی زنان خانوار و زنان مورد مطالعه، جنبه های مختلف 
استقالل آنها با گزینه های متفاوتی سؤال شد. یافته های این تحقیق نشان داد که افزایش استقالل 
زنان در دو ُبعد اطالعاتی و جابه جایی با باروری آنها رابطه ای معکوس دارد، درحالی که در ارتباط 
با شاخص استقالل تصمیم گیری و نحوه ی مشارکتی اتخاذ تصمیم زوج ها در موضوعات متفاوت 
خانوادگی، به باروری سطح پایین و افزایش میزان استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری منجر 
می شود. نتایج کلی نشان داد که زنان مستقل تر، باروری پایین تری را تجربه کرده اند )عباسی شوازی 

و همکاران، 1389(. 

هارا در پژوهشی به موضوع بی فرزندی در کشورهای آلمان و ژاپن پرداخته و شواهدی از کاهش 
باروری و افزایش بی فرزندی را در این کشورها نشان می دهد. وی سپس به تغییرات عصر حاضر 
اشاره کرده و مهم ترین آنها را گسترش آزادی فردی و نیل به استعدادهای فردی یا خودشکوفایی 

(Hara, 2008) می داند
دیوید هاکر نیز با استفاده از نمونه های IPUMS در سال های 1880 و 1850، به مطالعه ی 
همبستگی های باروری در میان زنان سفیدپوست می پردازد و روی ارتباط میان مذهب و باروری 
تمرکز می کند. بر اساس دیدگاه وی، دو نماینده از احساسات مذهبی هستند که با باروری رابطه ی 
معناداری دارند؛ اول داده های سرشماری در سطح شهرستان نشان می دهد که کلیساروها باروری 
پایینی داشتند، درحالی که حضور لوتریان ها با باروری زناشویی باالتری همراه بود. دوم نسبت 
کودکان با نام های مقدس - که تصور می شد نشان گر تولد این فرزندان در خانواده های مذهبی 

.(Hacker, J. 1992) باشد - به گونه ای مثبت با باروری زناشویی همراه است
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لستق و وندكا در سال 1986 با طرح نظریه ی گذار دوم جمعیتی، آن را محصول تغییراتی 
می دانند که در حوزه ی ارزش های خانوادگی رخ داده است. آنها تأخیر و کاهش ازدواج، افزایش طالق 
و افزایش در هم خوابگی های خارج از ازدواج را در قالب »نظریه ی گذار دوم« مطرح می کنند. لستق 
شیوع فردگرایی را به عنوان یکی از اصلی ترین تغییرات فرهنگی قرن اخیر که بیشتر نظریه پردازان 

.(Lesthaeghe & Van de Kaa,, 1986) آن را مطرح کرده اند، نام می برد
با مروری بر پژوهش های انجام شده می توان گفت، هیچ کدام از پژوهش ها به طور خاص بر 
فردگرایی- جمع گرایی تمرکز نکرده اند و اغلب به رابطه ی باروری با استقالل فردی پرداخته اند. 
عالوه بر این، مطالعات انجام شده، تنها رفتار باروری و نه نگرش به آن - که پیش از کنترل باروری 
قرار می گیرد – را مطالعه کرده اند. این تحقیق با در نظر گرفتن فردگرایی- جمع گرایی تالش 

می کند، رابطه ی آن را با نگرش به باروری و رفتار کنترل باروری با هم بسنجد.

3. مبانی و چارچوب نظری پژوهش
جمع گرایی با اهمیت اهداف گروه برای فرد و تبعیت از هنجارها و پذیرش اقتدار و مشارکت 
تعریف می شود. هوفستد معتقد است که در فرهنگ های جمع گرا افراد احساس می كنند به گروه و 
اجتماع خود تعلق  خاطر عمیق دارند. این در حالی است كه در فرهنگ های فردگرا، خود فرد و امیال 
و احساسات او اهمیت بیشتری دارد )هوفستد، 1387: 116(. این مفهوم فرد را واقعی تر یا بنیادی تر 
و مقدم بر جامعه ی  بشری و نهادها و ساختارهای آن تلقی می کند. همچنین در مقابل جامعه یا 
هر گروه جمعی دیگر، برای فرد ارزش اخالقی واالتری قائل است. در این دیدگاه، گرایش به دیدن 
واحد انسانی به صورت مجزاست و جامعه یا جهان به مثابه زمینه یا بافت در نظر گرفته می شود. 
بنابراین برای انسان درجه ی باالیی از کمال و خودکفایی قائل است )آربالستر1، 1377(. فردگرایی 
وجوه مثبت و منفی دارد. فردگرایی منفی به خودمداری، كسب سود شخصی به قیمت متضرر شدن 
دیگران، اتكای افراطی به خود، داشتن شخصیت اقتدارگرا و ... معطوف است )تریاندیس، 1378(. 

تئوری های فرهنگی - که تأثیر دگرگونی های ارزشی را در باروری مطالعه می کنند - در اواخر 
قرن بیستم و پس از روشن  شدن ناکارآمد بودن سایر نظریه های ارائه  شده در این باره مطرح شدند. 
پرداختن به عوامل ارزشی و به ویژه نقش فردگرایی- جمع گرایی در تبیین نرخ باروری بیشتر با 
کار وندکا و لستق تحت »نظریه ی گذار دوم جمعیتی« آغاز شد. لستق و ویلسون )1986(، کله لند 
و ویلسون2 )1987( بر اساس یافته های حاصل از پروژه ی باروری اروپاییان و مشاهدات گذار در 

1- Arblaster
2- wilson
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بسیاری از کشورهای در حال توسعه استدالل کرده اند که کاهش باروری با انتشار دانش و عقاید 
جدید درباره ی تنظیم باروری به جای تغییر در عوامل اقتصادی- اجتماعی یا نهادهای اجتماعی 
ایجاد می شود (Abbasi-shavazi & et al, 2009:10). در انتقال دوم جمعیتی، قضیه ی اصلی 
تغییرات فرهنگی و ارزشی است. در این رویکرد اهمیت دیدگاه های مردم درباره زندگی، فلسفه ی 
اجتماعی شان و جهت گیری ایدئولوژیکی شان درباره ی فعالیت هایی که انجام می دهند، برجسته 

.(Lesthaeghe & Van de Kaa, 1983:419)می شود
از دیدگاه لستق و وندکا، از حدود نیمه ی دهه ی 1960 به بعد تغییراتی در روابط جنسی، ازدواج 
و خانواده در این کشورها رخ داد. کاهش میزان ازدواج، افزایش میزان طالق، افزایش میانگین سن 
در اولین ازدواج، رواج هم خوابگی و افزایش موالید نامشروع از نشانه های تغییر در الگوهای باروری 
است. لستق و وندکا این تغییرات را به تغییرات ارزشی نسبت می دهند (Hara, 2008: 56)؛ یعنی 
تغییر از ارزش های جامعه محور- ارزش های مادی- به ارزش های فردمحور- پسامادی- )سرایی، 
1387: 120(، که باعث تغییر در میزان ارزش فرزند نزد انسان ها شده است. وندکا در مطالعه ای 

پیرامون ارجحیت های باروری پست مدرن، تغییرات ارزشی و ظهور رفتارهای جدید مرتبط با آن 
 .(Lesthaeghe &Van de kaa, 1986) را بررسی کرده است

پست مدرنیزم یکی از مفاهیم و دیدگاه های عمده و تأثیرگذار قرن بیستم است که با رویکردی 
متفاوت از دیدگاه های مدرن به پدیده های زندگی اجتماعی انسان ها می پردازد. وندکا در مطالعات 
خود درصدد بود که ارتباط این دیدگاه را با پدیده های جمعیت شناختی امروزی بررسی کند تا 
شاید بتواند پدیده های جمعیت شناختی و از جمله دیدگاه انتقال دوم را کنکاش کند. وی بیش از 
آنکه پست مدرنیته را به عنوان یک دوره ی زمانی در نظر بگیرد، سعی دارد از آن به عنوان نوعی 
رویکرد و جهت گیری ارزشی نام ببرد و به همین دلیل بر اساس داده های بین المللی به ویژه پیمایش 
ارزش های جهانی اینگلهارت1 دیدگاه های مدرن، ماتریالیستی و پست ماتریالیستی و پست مدرن 
را از هم تفکیک می کند و جایگاه هر یک از این جهت گیری های ارزشی را در ارتباط با پدیده ی 
فرزندآوری در کشورهای مختلف بررسی می کند. از نظر وی انتقال از جهت گیری ماتریالیستی به 
پست ماتریالیستی یکی از عناصر اصلی اساسی پست مدرن بودن است. وندکا معتقد است که بین 
تغییر در جهت گیری ارزشی و تغییر در روندهای دموگرافیک ارتباط قوی وجود دارد. برای نمونه 
او نشان داده است که هرچه نمره ی ارزش های پست ماتریالیستی بیشتر باشد، به همان اندازه سهم 

بیشتری از باروری در سنین باالی 30 سال خواهد بود. 

1- Englehart 
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از نظر وندکا ظهور ارزش های پست مدرنیستی می تواند با بروز رفتارهای منطبق با آنچه انتقال 
دوم جمعیت شناختی )از جمله باروری پایین و یا به تأخیر اندازی فرزندآوری و...( نامیده شده اند، 
همراه باشد. بر پایه ی این رویکرد فرض بر این است که رشد فردگرایی و میل به خودشکوفایی، 
به عنوان ویژگی گذار دوم، معمواًل رابطه ی مستقیمی با اهداف باروری مردم و میانگین اندازه ی 

 .(Lesthaeghe & Van de Kaa, 1986:2-4) خانواده داشته است
از این رو نظریه ها فردگراشدن1را به عنوان بانفوذترین نیرو در تغییر نگرش های مربوط به 
زناشویی و دیگر پیوندهای جنسی شناسایی می کنند. این نظریه ها به همراه سایر تئوری هایی 
که پس از آن در این باره ارائه شده اند، بر تأثیر یا نقش متغیرهای فرهنگی و به ویژه جهت گیری 

ارزشی )جمع گرایی- فردگرایی( در نرخ های باروری تأکید کرده اند. 
نظریه های لستق و وندکا، تریاندیس و هارا در رابطه ی میان فردگرایی و باروری نظریه های 
تأثیر تغییرات  این نظریه پردازان - که  از دیدگاه  این پژوهش هستند.  اصلی استفاده شده در 
فرهنگی در نرخ های باروری به ویژه در کشورهای غربی را مطالعه کرده اند - ارزش هایی مانند 
جمع گرایی یا فردگرایی می توانند سطوح باروری را در کشورهای مختلف تحت تأثیر قرار دهند. 
در این مطالعه، با در نظر گرفتن متغیر ارزش فرزند - که برگرفته از نظریه ی بکر است - به عنوان 
متغیری میانجی - که پیش از تغییر نرخ باروری از دگرگونی های ارزشی متأثر می شود، به تحقیق 

در این رابطه پرداخته  شده است.
در این تحقیق، رابطه ی مؤلفه ی جمع گرایی- فردگرایی با باروری بررسی شده است، زیرا به 
باور محقق هم زمان با شروع روند کاهش باروری - چه در کشورهای غربی و چه در دیگر کشورها 
- تغییرات فرهنگی و ارزشی گسترده ای در کشورها ایجاد شد که خود می تواند به عنوان عامل 
مهمی در تبیین دگرگونی های اخیر رخ داده در زمینه ی باروری در آنها باشد. از نظر بسیاری از 
صاحب نظران از جمله وبر و گیدنز یکی از جنبه های مهم جامعه ی مدرن، غلبه ی فردگرایی بر 
جمع گرایی است که تغییراتی را در حوزه ی آگاهی و کنش افراد به وجود می آورد. از نظر محقق، 
چنین تغییری در درجه ی اول می تواند به دلیل تغییرات عمده ای باشد که در نگرش انسان ها و 
جامعه نسبت به فرزند، و بنابراین کاهش ارزش فرزند نزد آنها باشد. از این رو جهت گیری ارزشی 
می تواند به دو گونه ی مستقیم و غیرمستقیم )از طریق تغییراتی که نگرش انسان ها نسبت به 
ارزش فرزند ایجاد می کند( باروری و سطوح آن را تحت تأثیر و تغییر قرار دهد. چنین رابطه ای به 
این شکل در نظر گرفته شده که فردگرایی، از آنجا که بر اهمیت فرد و پیاده شدن خواسته های 

1- Individualism
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فردی او تأکید دارد، بنابراین می تواند بر ارزش فرزند نزد فرد در مقایسه با زمانی که او ارزش های 
جمع گرایانه دارد، تأثیر منفی بگذارد. 

این مطالعه به هر دو جنبه ی مثبت و منفی فردگرایی و جمع گرایی توجه دارد و تالش می کند 
تا ارتباط آنها را با ارزش فرزند نزد پاسخ گویان و بنابراین با نگرش به کنترل باروری )ذهنی( و 
رفتار باروری )عینی( مطالعه کند. از این رو در این پژوهش، متغیر ارزش فرزند - به عنوان متغیر 
میانجی - واسطه ی میان ارزش های فردگرایانه و جمع گرایانه با نگرش به کنترل باروری و بنابراین 

رفتارهای باروری قرار می گیرد. بر این اساس، فرضیه های زیر را می توان مطرح کرد:
بین جهت گیری ارزشی فردگرایی با ارزش فرزند رابطه وجود دارد.. 1
بین جهت گیری ارزشی جمع گرایی با ارزش فرزند رابطه وجود دارد.. 2
بین فردگرایی با نگرش به کنترل باروری رابطه ی مثبتی وجود دارد.. 3
بین جمع گرایی با نگرش به کنترل باروری رابطه ی منفی وجود دارد.. 4
بین فردگرایی با رفتار کنترل باروری رابطه ی مثبت وجود دارد.. 5
بین جمع گرایی با رفتار کنترل باروری رابطه ی منفی وجود دارد.. 6
بین ارزش فرزند با نگرش به کنترل باروری رابطه وجود دارد. . 7
بین ارزش فرزند با کنترل باروری رابطه وجود دارد. . 8
جهت گیری ارزشی از طریق ارزش فرزند با نگرش به کنترل باروری رابطه دارد. . 9

 جهت گیری ارزشی از طریق ارزش فرزند با کنترل باروری رابطه دارد. . 10

شکل 1: مدل نظری پژوهش
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4- روش شناسی پژوهش
شیوه ی انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق، تأثیر 
فردگرایی و جمع گرایی - به عنوان یکی از مهم ترین جهت گیری های ارزشی - در نگرش به باروری 
کم به عنوان کنشی عقالنی که برخاسته از تصمیمات زوجین است، بررسی شده است. جامعه ی 
آماری این تحقیق را کلیه ی زنان متأهل 20 تا 49 ساله ی شهر تهران )22 منطقه(، که براساس 
تحقیقات از آنها انتظار باروری می رود، تشکیل داده اند. بر اساس داده های منتشر شده از سوی 
سازمان ثبت احوال کشور - که رسمی ترین متصدی ثبت وقایع حیاتی فرزندآوری است - بیشترین 
زنان ازدواج کرده در سال های اخیر در گروه سنی 20 تا 24 ساله قرار دارند. از سوی دیگر، بر اساس 
نظریات جامعه شناختی، از زنان باالی 49 سال با توجه به مسائل فیزیولوژیکی خاص آنها، انتظار 
باروری بسیار کم است. بنابراین حداکثر سن 49 سال برای باروری زنان در نظر گرفته شده است 
)تمنا و کیاکجوری، 1393(. تعداد این جمعیت از آنجا كه بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور در 
حال حاضر تقریبًا سه میلیون زوج در تهران هستند، بالغ بر 1/5 میلیون نفر تخمین زده می شود 
)رستگارخالد و محمدی، 1394(. با توجه به جمعیت قابل شمارش و منابع مالی و زمان در دسترس 
تحقیق و با استناد به فرمول کوکران، حجم نمونه 214 نفر به دست آمد. شیوه ی نمونه گیری 
مبتنی بر نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای احتمالی است. به این ترتیب که در مرحله ی اول 
از میان مناطق مختلف 22گانه ی تهران، سه منطقه از سطوح باال، متوسط و پایین انتخاب شدند. 
منطقه ی 3 به عنوان نماینده ی منطقه ی باال، منطقه ی 11 به مثابه نماینده ی منطقه ی متوسط و 
منطقه ی 19 به عنوان منطقه ی پایین در نظر گرفته شده اند.1 این انتخاب بر اساس شاخص رفاه2 
انجام شده است. در مرحله ی بعد، از میان هر یک از مناطق، تعداد 5 بلوک و از هر بلوک، تعداد 13 
منزل یا مسکن تصادفی انتخاب شده و سپس به زنانی که در قالب جامعه ی آماری این پژوهش قرار 
می گیرند، پرسش نامه های تحقیق داده شد تا تکمیل شوند. ابزار تحقیق در این مطالعه پرسش نامه 
است. پرسش نامه ی اول متعلق به تریاندیس است که متغیر مستقل این پژوهش یعنی فردگرایی 
)و جمع گرایی( را در دو بعد می سنجد. برای اندازه گیری ارزش فرزند از پرسش نامه ی لوکاس و 
میر استفاده شد )لوکاس و میر، 1384(. مقیاس نگرش به کنترل باروری و کنترل رفتار باروری نیز 
از تعدادی پرسش نامه )میری و همکاران، 1384؛ مظلومی و همکاران، 1385( برگرفته شد که از میان 

آنها گویه هایی که با نظر اساتید مناسب تر تشخیص داده شد، انتخاب شدند. 

1- به این ترتیب که منطقه ی 3 با رتبه ی 2 در شاخص رفاه به عنوان اولین منطقه انتخاب شده و پس از آن با فاصله ی 8 در رتبه ها 
حرکت کرده ایم. به این ترتیب 2 منطقه ی دیگر که نماینده ی مناطق متوسط و پایین است، انتخاب شده اند.

2- از طریق پژوهشکده ی مرکز آمار ایران توسط عباس محمدی زاده  اصل )1387( استخراج شده و از تکنیک تاکسونومی بهره گرفته است.
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4-1. تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
متغیرهای اصلی تحقیق حاضر را جهت گیری ارزشی و نگرش به کنترل باروری و رفتار آن 
تشکیل می دهند. نگرش می تواند به عنوان یک گرایش و آمادگی برای پاسخ گویی مطلوب یا 
نامطلوب نسبت به اشیا، اشخاص، مفاهیم یا هر چیز دیگری تلقی شود. در مجموع نگرش به 
کنترل باروری به معنای میزان اهمیتی است که فرد نسبت به این پدیده، یعنی میزان گرایش 
نسبت به بچه  دار شدن دارد؛ بنابراین هر چه انسان ها نگرش منفی تری نسبت به کنترل باروری 
داشته باشند، احتمال بچه دار شدن آنها افزایش می یابد و برعکس، نگرش مثبت نسبت به کنترل 
باروری از سوی پاسخ گویان می تواند در آینده کم بودن تعداد فرزندان و یا حتی بی فرزندی را 
برای آنها به همراه داشته باشد. کنترل باروری به معنای تصمیم نهایی والدین برای فرزندآوری و 
تعداد آن است )محمودیان و همکاران، 1391( و در این تحقیق بر مبنای پاره ای از نظریه های اشاره 
شده، فرض بر آن است که چنین کنترلی در کنار متغیرهای دیگر تا حدودی می تواند با نگرش 
والدین نسبت به کنترل باروری مرتبط باشد. بنابراین پاسخ گویان با نگرش مثبت نسبت به کنترل 
باروری، کمترین میزان باروری را داشته و پاسخگویان با نگرش منفی نسبت به کنترل باروری، 

برای داشتن تعداد فرزند بیشتر در آینده احتمال باالتری خواهند داشت. 
ارزش فرزند: ارزش به نظر اگ برن و نیم کف اهمیتی است که جامعه به واقعه یا امری می دهد 
)اگ برن و نیم کف، 1381(. بنا بر دیدگاه لیدنزی، ارزش ها نشان دهنده ی مجموعه ای از گرایش ها 

زندگی  را در  اجتماعی است که هدف های کلی  افراد در موقعیت های مختلف  نزد  و معیارها 
تعیین می کند و در نگرش ها یا کنش های فرد متجّلی می شود. بنابراین ارزش فرزندان می تواند 
به عنوان مجموعه چیزهای خوبی که والدین با داشتن فرزندان دریافت می کنند تعریف شود 
(Espenshade,1997: 4). در نتیجه کسانی که برای فرزند ارزش زیادی قائل اند، خواه این ارزش 

اقتصادی باشد یا اجتماعی و ...، با احتمال بیشتری صاحب فرزندان زیادتری خواهند شد. متغیر 
ارزش فرزند در این تحقیق به عنوان متغیر میانجی یا واسط در نظر گرفته شده است. 

جهت گیری ارزشی: جهت گیری ارزشی یعنی کنش گر در ارتباط با هر امر عینی اعم از فیزیکی، 
فرهنگی و یا اجتماعی و با توجه به خصایل آن ارزش یابی می کند و این ارزش یابی در جهت گیری 
ارزشی وی متجلی می شود که اساسًا بر پایه ی یک ترجیح ارزشی معین شکل می گیرد )چلبی، 
1375: 62-59(. برای تعریف جهت گیری ارزشی فردگرایی و جمع گرایی از مفهوم سازی تریاندیس 

یعنی  آن  مخالف  ارزشی  به جهت گیری  توجه  با  فردگرایی  منظر  این  در  است.  استفاده شده 
جمع گرایی بررسی می شود )تریاندیس، 1378: 266-259(. تریاندیس با شناسایی ویژگی های این 
دو فرهنگ درصدد ساختن مقیاسی برای اندازه گیری خصوصیات فرهنگ های فردگرا و جمع گرا 
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بوده است. فرد جمع گرا با گروه اهداف مشترک داشته، لذا مشابه دیگر افراد رفتار کرده و دستورات 
اجتماعی را به عنوان هنجاری پذیرفته و تردیدناپذیر تلقی می کند )اعظم زاده و توکلی، 1386: 102(. 
در مقابل به نظر او جمع گرایی از اصول خاصی پیروی می کند که عبارت اند از: تعریف خود هم بسته 
با دیگران است، پیروی از هنجارهای درون گروه برای فرد اهمیت دارد، افراد اختالف شناختی 
کمی را تجربه می کنند و برای آنها، اطاعت، وظیفه شناسی و هماهنگی با گروه در اولویت قرار 
می گیرد. در جمع گرایی بر یکپارچگی و اطاعت از گروه تأکید شده و رفتار هر کس انعکاسی از 
هنجارهای مطلوب جامعه دانسته می شود. بنابراین جمع گرایی با اهمیت اهداف گروه برای فرد و 
تبعیت از هنجارها، فرمان برداری، پذیرش اقتدار و مشارکت تعریف می شود. تریاندیس برای دقت 
هر چه بیشتر، مفاهیم افقی و عمودی را به جمع گرایی و فردگرایی می افزاید. در هر دو، حالت 
افقی نشان دهنده وضعیتی است که در آن بر برابری تأکید می شود و حالت عمودی سلسله مراتب 

در روابط را نشان می دهد )اعظم زاده و توکلی به نقل از برگر، 1381(. 
در فردگرایی افقی شخص می خواهد که منحصر به فرد و از گروه متمایز باشد، اما عالقه ای به 
برجسته شدن ندارد؛ یعنی فردگرایی افقی بر استقالل فردی، خودشكوفایی، تساهل و احترام به حریم 
خصوصی ارج می گذارد )تریاندیس، 1378(. در فردگرایی عمودی تشخص پایگاهی مد نظر است و این 
کار از طریق رقابت با دیگران انجام می شود. به عبارت دیگر در فردگرایی عمودی رقابت بین  فردی و 
تالش برای دستیابی به جایگاه باالتر در هرم قدرت تشویق می شود. جمع گرایی عمودی بر ضرورت 
وجود یك هرم ساخت یافته ی قدرت و تقدم جمع بر فرد تأكید دارد. در جمع گرایی افقی بر هویت 
جمعی و هماهنگی گروهی همراه با تساوی و برابری اعضاء تأكید می شود. سرانجام، این متغیر از طریق 
گویه های پرسش نامه محمودیان )1391( سنجیده شده است. در ضمن، کلیه ی متغیرهای این پژوهش 

در پرسش نامه در قالب طیف های 5 دسته ای از »بسیار ضعیف تا بسیار قوی« سنجیده شده است.

4-2. اعتبار و پایایی 
برای اعتبار بخشیدن به پرسش نامه ها از اعتبار صوری بهره برده شد. به این معنا که برای اعتبار 
گویه های نگرش به کنترل باروری، کنترل عملی باروری و جهت گیری ارزشی، بیشتر از گویه های 
به کار رفته در تحقیقات مهم پیشین1 استفاده شده که نشان  دهنده ی اعتبار این گویه هاست. 
سرانجام پرسش نامه ی نهایی برای کسب پایایی، به شكل تصادفی بین 40 نفر از اعضای جامعه ی 
آماری توزیع شد. برای ارزیابی گویه ها از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد و برای هر یك از ابعاد 
نیز این ضریب به صورت جداگانه، محاسبه و در نهایت گویه های دقیق تر انتخاب شدند. مقدار 

1- مثاًل کامران ادوای و حسین محمودیان، 1391
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آلفای به دست آمده برای پرسش نامه ی این پژوهش 72 درصد به دست آمد. جدول شماره ی 1 
اندازه ی این آزمون را برای هر یک مؤلفه های دو متغیر اصلی نشان می دهد.

جدول 1: داده های حاصل از آزمون کرونباخ

آزمون کرونباخ اندازه ی آزمون تعداد گویه ها

رفتار باروری 0/349 2

نگرش به کنترل باروری 0/936 15

ارزش مثبت فرزند 0/965 24

ارزش منفی فرزند 0/922 20

فردگرایی مثبت 0/936 20

فردگرایی منفی 0/921 11

5. یافته های پژوهش 

5-1. یافته های توصیفی 
داده ها نشان می دهند که حدود 49 درصد از پاسخ گویان در گروه سنی 40 تا 49 سال قرار 
دارند و این گروه در مقایسه با سایر دسته ها بیشترین میزان فراوانی را دارند. پس از آن 40 درصد 
از نمونه ی تحقیق در گروه سنی 31 تا 39 سال و 11 درصد در گروه سنی 22 تا 30 سال بوده اند. 
از لحاظ خاستگاه جغرافیایی، 67 درصد از زنان خاستگاه خود را شهر و بقیه خاستگاه خویش را 
روستا معرفی کرده اند. بنابراین در مجموع بیشتر پاسخ گویان این پژوهش خاستگاه شهری دارند. 47 
درصد از زنان میزان تحصیالت خود را لیسانس عنوان کرده اند که بیشترین میزان فراوانی را دارد. 
کمتر از 2 درصد نیز بی سواد بوده اند. از سوی دیگر 38 درصد از زنان مدت ازدواج خود را میان 11 
تا 15 سال و 10/5 درصد از آنها بین 21 تا 26 سال بیان کرده اند. 55 درصد از پاسخ گویان اعالم 
کرده اند که 2 فرزند دارند و این گروه در مقایسه با سایر گروه ها بیشترین میزان فراوانی را دارند.1 در 
مقابل، کمتر از 1 درصد از پاسخ گویان گفته اند که 4 فرزند دارند. 53 درصد از زنان خانه دار بوده و 

47 درصد از آنها شاغل اند. 

1- بنابراین می توان جامعه ی مورد مطالعه در این تحقیق را جامعه ای با فرزندان کم نامید، که از سویی با داده های ارائه شده در این 
زمینه یکسان است. در پژوهشی که در شهر مهاباد انجام شد نیز نشان داده شد که در میان کسانی که تمایل به ادامه ی فرزندآوری 
دارند، نزدیک به 70 درصد از آنها، شمار فرزندان ایده آل برای یک خانواده را شامل دو فرزند می دانند. رابطه ی این تعداد فرزند با 
سطح درآمد خانواده ها نشان می دهد که علی رغم برخی تصّورات، درآمد، ارتباطی منفی با تعداد فرزندان دارد. بنابراین این نتیجه، مانند 
برخی دیگر از تحقیقات، موید رّد نظریه های اقتصادی ای است که در ابتدا برای تبیین کاهش فرزندآوری در جوامع مختلف به کار 
رفته است. همچنین داده ها نشان دادند که در مجموع، ارزش فرزند نزد زوجین مورد مطالعه نسبتًا پایین است. با این حال مقایسه ی 

این متغیر در دو جنس، نشان می دهد که ارزش فرزند در بین زنان کمی بیشتر از مردان می باشد.
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حدود 46 درصد از زنان نسبت به فرزند نگرش مثبت کمی داشته و به عبارتی ارزش کمی 
برای وجود فرزند قائل اند. در مقابل، حدود 6 درصد از پاسخ گویان نگرش مثبت بسیار زیادی )بین 
80 تا 100 درصدی( به فرزند اظهار داشته اند. همچنین 35 درصد از پاسخ گویان نگرش منفی 
زیادی )بین 60 تا 80 درصدی( نسبت به فرزند داشته اند. در مقابل 10 درصد از زنان نگرش 
منفی بسیار کمی )0 تا 20 درصدی( به فرزند اظهار داشته اند. این داده ها حاکی از ارزش پایین 
)20 تا 40 درصدی( فرزند نزد پاسخ گویان است. متغیر باروری از طریق دو بخش نگرش به کنترل 
باروری )ذهنی( و کنترل رفتار باروری )عینی( سنجیده شده است. داده ها نشان دادند که بیشتر 
پاسخ گویان یعنی 60 درصد آنها  نسبت به کنترل باروری نگرش متوسطی )40 تا 60 درصدی( 
داشته اند. در مقابل، 11/5 درصد زنان نسبت به برنامه های تنظیم خانواده نگرش پایین یا ضعیفی 
داشته اند. حدود 39/5 درصد از زنان اظهار داشته اند که در حد متوسطی از وسایل پیشگیری از 
بارداری استفاده می کنند. در مقابل حدود 4 درصد از پاسخ گویان اظهار داشته اند که در حد بسیار 
کمی از این وسایل بهره می گیرند. حدود 42 درصد از پاسخ گویان میزان فردگرایی در حد زیادی 
دارند. در مقابل، حدود 11 درصد از پاسخ گویان از فردگرایی کمی )20 تا 40 درصدی( بهره مند 
بوده اند. این داده ها حاکی از نسبت باالی فردگرایی در میان پاسخ گویان است. داده های دیگر حاکی 
از آن هستند که 32 درصد از پاسخ گویان جمع گرایی در حد کمی دارند که این گروه در مقایسه با 
سایر گروه ها بیشترین میزان فراوانی را دارد. در مقابل، 4 درصد از پاسخ گویان از جمع گرایی بسیار 
زیادی بهره مند بوده اند، که این گروه کمترین میزان فراوانی را در مقایسه با سایر گروه ها دارند. 

سایر مؤلفه های مربوط با متغیرهای اصلی در جدول شماره ی 2 ارائه شده اند:
جدول 2: آماره های مربوط به متغیرهای اصلی در میان پاسخ گویان

تعداد کمترین 
مقدار

بیشترین 
مقدار میانگین انحراف 

استاندارد واریانس متغیر

209 20/00 57/00 40/5359 8/04852 64/779 نگرش به کنترل باروری

190 3/00 13/00 8/2316 2/02342 4/094 رفتار باروری

214 27/00 110/00 66/6168 20/47472 419/214 ارزش مثبت فرزند

214 37/00 91/00 62/8505 14/41068 207/668 ارزش منفی فرزند

214 47/00 99/00 71/7477 13/24992 175/560 فردگرایی

214 13/00 48/00 30/0748 9/08096 82/464 جمع گرایی
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5-2.  تحلیل داده ها 
 فرضیه ی اول بیان می کند که بین جهت گیری ارزشی فردگرایی با ارزش فرزند رابطه وجود 
دارد. از آن جا که�ارزش فرزند 2 بعد دارد، بنابراین این فرضیه به دو بخش تقسیم می شود که به 
ترتیب به تحقیق درباره ی رابطه ی فردگرایی با ارزش مثبت و منفی فرزند می پردازد. برای سنجش 
آن از آزمون پیرسون استفاده شده است. داده ها نشان می دهند که رابطه ای مثبت و معنادار میان 
فردگرایی و ارزش منفی فرزند )یا رابطه ای منفی بین فردگرایی و ارزش مثبت فرزند( وجود دارد؛ 
به این معنا که هر چه میزان فردگرایی پاسخ گویان بیشتر باشد، آنها برای فرزند ارزش منفی 
بیشتری قائل می شوند و برعکس، کاهش سطح فردگرایی می تواند ارزش فرزند را نزد پاسخ گویان 
افزایش دهد. اندازه ی آزمون پیرسون در اینجا به ترتیب 80/35 و 0/380- و سطح معناداری 
معادل 0/000 به دست آمده که مقبول است. سایر داده ها نشان می دهند که فردگرایی عمودی 
در مقایسه با فردگرایی افقی رابطه ی منفی بیشتری با ارزش مثبت فرزند )و از رابطه ی مثبت 

بیشتری با ارزش منفی فرزند( دارد )جدول 3(.
 فرضیه ی دوم بین جهت گیری ارزشی جمع گرایی با ارزش فرزند قائل به وجود رابطه است. 
برای سنجش این فرضیه از آزمون پیرسون استفاده شد. داده ها نشان می دهند که رابطه ای منفی 
و معنادار میان جمع گرایی و ارزش مثبت فرزند یا رابطه ای مثبت میان جمع گرایی و ارزش منفی 
فرزند وجود دارد؛ به این معنا که هر چه میزان جمع گرایی پاسخ گویان بیشتر باشد، آنها برای 
فرزند ارزش بیشتری قائل می شوند و برعکس، کاهش سطح جمع گرایی می تواند ارزش فرزند را 
نزد پاسخ گویان کاهش دهد. اندازه ی آزمون پیرسون در اینجا 0/295- و 0/292 و سطح معناداری 
معادل 0/000 به دست آمده که مقبول است. بنابراین این فرضیه تأیید می شود. سایر داده ها نشان 
می دهند که جمع گرایی افقی رابطه ی مثبت بیشتری با ارزش مثبت فرزند )و از رابطه ی منفی 

کمتری با ارزش منفی فرزند( دارد )جدول 3(. 
 فرضیه ی سوم مطرح می کند که جهت گیری ارزشی فردگرایی با نگرش به کنترل باروری 
رابطه ی مثبتی دارد. داده ها نشان می دهند که رابطه ای مثبت و معنادار میان دو متغیر یاد شده 
وجود دارد؛ به این معنا که هر چه میزان فردگرایی پاسخ گویان بیشتر باشد، نگرش آنها نسبت 
به کنترل باروری افزایش می یابد و برعکس، کاهش سطح فردگرایی، می تواند نگرش به کنترل 
باروری را کاهش دهد. اندازه ی آزمون پیرسون در اینجا 0/223 و سطح معناداری معادل 0/000 
به دست آمد. سایر داده ها نشان می دهند که فردگرایی عمودی رابطه ی مثبت بیشتری با نگرش 

به کنترل باروری دارد )جدول 4(.
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 فرضیه ی چهارم بیان می کند که جهت گیری ارزشی جمع گرایی با نگرش به کنترل باروری 
رابطه ای منفی دارد. داده ها نشان می دهند که رابطه ای معنادار و منفی میان دو متغیر یاد شده 
وجود دارد؛ به این معنا که هر چه میزان جمع گرایی پاسخ گویان بیشتر باشد، نگرش آنها نسبت 
به کنترل باروری کاهش می یابد و برعکس، کاهش سطح جمع گرایی می تواند نگرش به کنترل 
باروری را افزایش دهد. اندازه ی آزمون پیرسون در اینجا 0/145- و سطح معناداری معادل 0/003 
به دست آمد. سایر داده ها نشان می دهند که جمع گرایی افقی رابطه ی منفی بزرگ تری با نگرش 

به کنترل باروری دارد )جدول 4(. 
 فرضیه ی پنجم عنوان می کند که جهت گیری ارزشی فردگرایی با رفتار کنترل باروری رابطه ای 
مثبت دارد. داده ها نشان می دهند که رابطه ای مثبت و معنادار میان این دو متغیر وجود دارد؛ به 
این معنا که هر چه میزان فردگرایی پاسخ گویان بیشتر باشد، آنها بیشتر نسبت به کنترل باروری 
اقدام می کنند و برعکس، کاهش سطح فردگرایی با میزان کمتر کنترل عملی باروری در پاسخ گویان 
همراه است. اندازه ی آزمون پیرسون در اینجا 0/126 و سطح معناداری معادل 0/009 به دست 
آمده که مقبول است. سایر داده ها نشان می دهند که فردگرایی عمودی رابطه ی مثبت بزرگ تری 

با کنترل باروری دارد )جدول 4(. 
 فرضیه ی ششم حاکی است که جهت گیری ارزشی جمع گرایی با رفتار کنترل باروری رابطه ای 
منفی دارد. داده ها نشان می دهند که رابطه ای منفی و معنادار میان این دو متغیر وجود دارد؛ 
به این معنا که هر چه میزان جمع گرایی پاسخ گویان بیشتر باشد، آنها کمتر نسبت به کنترل 
باروری اقدام می کنند و برعکس، کاهش سطح جمع گرایی با میزان بیشتر کنترل عملی باروری 
در پاسخ گویان همراه است. اندازه ی آزمون پیرسون در اینجا 0/119- و سطح معناداری معادل 
0/21 به دست آمد. سایر داده ها نشان می دهند که جمع گرایی افقی رابطه ی منفی بزرگ تری با 

کنترل باروری دارد )جدول 4(. 
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جدول 3: آزمون پیرسون بین مؤلفه های متغیرهای مستقل و میانجی

ارزش منفی فرزند ارزش مثبت فرزند
آزمون پیرسون

سطح معناداری اندازه ی آزمون سطح 
معناداری اندازه ی آزمون

0/000 0/241** 0/000 -0/174** فردگرایی افقی

0/000 0/343** 0/000 -0/373** فردگرایی عمودی

0/000 -0/263** 0/000 0/305** جمع گرایی افقی

0/000 -0/267** 0/000 0/177**
جمع گرایی عمودی

جدول 4: آزمون پیرسون بین مؤلفه های هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته

کنترل باروری نگرش به کنترل باروری
آزمون پیرسون

سطح معناداری اندازه ی آزمون سطح معناداری اندازه ی آزمون

0/045 0/097* 0/000 0/189** فردگرایی افقی

0/012 0/121* 0/000 0/422** فردگرایی عمودی

0/022 -0/111* 0/000 -0/194** جمع گرایی افقی

0/179 -0/065 0/510 -0/032 جمع گرایی عمودی

 فرضیه ی هفتم مطرح می کند که بین ارزش فرزند با نگرش به کنترل باروری رابطه وجود دارد. 
داده های آزمون پیرسون نشان می دهند که ارزش مثبت فرزند رابطه ای منفی با نگرش به کنترل 
باروری دارد. برعکس، ارزش منفی فرزند رابطه ای مثبت با نگرش به کنترل باروری دارد )جدول 5(. 
 فرضیه ی هشتم عنوان می کند که بین ارزش فرزند با کنترل باروری رابطه وجود دارد. داده های 
آزمون پیرسون نشان دادند که ارزش مثبت فرزند رابطه ای مثبت با کنترل باروری داشته و برعکس، 

ارزش منفی فرزند، کنترل باروری را افزایش می دهد )جدول 5(. 
جدول 5: آزمون پیرسون بین مؤلفه های هر یک از متغیرهای میانجی و وابسته

کنترل باروری نگرش به کنترل  باروری
سطح آزمون پیرسون

معناداری اندازه ی آزمون سطح 
معناداری اندازه ی آزمون

0/000 -0/290** 0/000 -0/321** ارزش مثبت فرزند

0/000 0/156** 0/000 0/182** ارزش منفی فرزند
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فرضیه ی نهم به رابطه ی میان جهت گیری ارزشی با نگرش به کنترل باروری از طریق متغیر 
ارزش فرزند پرداخته است. برای مطالعه ی این سؤال از آزمون رگرسیون استفاده شد که داده های 

آن به شرح زیر است:
جدول 6: آزمون رگرسیون میان جهت گیری ارزشی و نگرش به کنترل باروری

متغیر
ضرایب غیراستاندارد ضرایب 

غیراستاندارد
t سطح معناداری

B خطای 
استاندارد مستقیم

مقدار ثابت 29/987 4/618 6/493 0/000

فردگرایی عمودی -0/021 0/041 -0/035 -0/512 0/609

فردگرایی افقی 2/171 0/253 0/385 8/569 0/000

جمع گرایی افقی -0/238 0/082 -0/194 -2/899 0/004

جمع گرایی عمودی 0/327 0/124 0/140 2/632 0/009

ارزش فرزند -0/751 0/214 -0/164 -3/513 0/000

با در نظر گرفتن ارزش فرزند به عنوان متغیر وابسته، تأثیر مستقیم متغیرهای مستقل با 
وابسته مشخص می شوند:

جدول 7: آزمون رگرسیون میان جهت گیری ارزشی و نگرش به کنترل باروری از طریق ارزش فرزند

ضرایب غیراستاندارد ضرایب 
غیراستاندارد ضرایب 

غیرمستقیم t سطح 
معناداری

B خطای 
استاندارد

Beta

مقدار ثابت 9/285 0/948 9/795 0/000

فردگرایی عمودی -0/042 0/009 -0/318 0/080 -4/626 0/000

فردگرایی افقی -0/155 0/057 -0/126 0/032 -2/725 0/007

جمع گرایی 
عمودی 0/001 0/019 0/004 0/001 0/051 0/959

جمع گرایی افقی 0/018 0/028 0/035 0/009 0/639 0/523
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داده های حاصل از آزمون رگرسیون نشان می دهند که جهت گیری ارزشی و باالتر از همه 
مؤلفه ی فردگرایی عمودی با نگرش به کنترل باروری رابطه ی غیرمستقیم دارد؛ به این معنا که 
جهت گیری های ارزشی جمع گرایانه- فردگرایانه هم با تأثیر در ارزش فرزند نزد پاسخ گویان و هم 

به تنهایی می تواند سطوح باروری را در جامعه تحت تأثیر قرار دهد. 

بحث و نتیجه گیری
باروری به عنوان یکی از وظایف نظام خانواده دست خوش تغییر و تحول بسیاری شده است. 
در ایران نیز جمعیت شناسان از کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر سطح جایگزینی سخن می گویند. 
تجزیه و تحلیل های جمعیت شناختی نشان می دهد که کشور ایران پس از تجربه ی کاهش باروری، 
وارد مرحله ی جدیدی در تغییرات جمعیتی شده است. جهت گیری های ارزشی از عمده ترین عوامل 
فرهنگی است که در باروری و تغییرات آن مؤثر است. در این تحقیق به رابطه میان جهت گیری های 

ارزشی با نگرش به باروری با در نظر گرفتن ارزش فرزند نزد خانواده ها پرداخته شده است. 
این پژوهش نشان داد که بیشتر پاسخ گویان نسبت به کنترل باروری نگرش متوسطی داشته اند. 
در مقابل، کمتر از یک چهارم )تقریبًا 14 درصد( از افراد نسبت به برنامه های تنظیم خانواده 
نگرش ضعیفی اظهار داشته اند. این امر در مورد کنترل رفتار باروری نیز صادق است؛ یعنی بیشتر 
زنان رفتارهای کنترل کننده ی خود در باروری را متوسط ارزیابی کرده اند. در مقابل، داده ها میزان 
فردگرایی را در زنان به نسبت باال نشان می دهند. داده های تحلیلی این پژوهش نشان دادند که 
میان فردگرایی و ارزش منفی فرزند رابطه ای مثبت و معنادار یا میان فردگرایی و ارزش مثبت 
فرزند رابطه ی منفی وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان فردگرایی پاسخ گویان بیشتر باشد، آنها برای 
فرزند ارزش منفی بیشتری قائل اند و برعکس، کاهش سطح فردگرایی می تواند ارزش فرزند را نزد 

پاسخ گویان افزایش دهد. 
همچنین طبق داده ها می توان نتیجه گرفت که فردگرایی عمودی رابطه ی مثبت بیشتری با 
ارزش منفی فرزند دارد؛ یعنی هر چه افراد فردگراتر باشند، ارزش فرزند بین آنها پایین تر و کمتر 
است. میرزایی بیان می کند که در نوعی از فردگرایی، فرد در پی نفع شخصی خود در کنار نفع 
اجتماعی سایرین است )میرزایی و عسگری ندوشن، 1385: 42(. می توان نتیجه ی پژوهش وی را با 
داده های این تحقیق یکسان دانست؛ به این معنی که افراد هر چه فردگراتر باشند، منافع فردی 
خود را به منافع جمع ترجیح می دهند و ارزش فرزند به عنوان یک نفع جمعی بین آنها پایین تر 
از سایرین است. در مورد جمع گرایی نیز این نتیجه به دست آمد که میان جمع گرایی و ارزش 
منفی فرزند رابطه ای منفی و معنادار میان جمع گرایی و ارزش مثبت فرزند رابطه ای مثبت وجود 
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دارد؛ یعنی هر چه میزان جمع گرایی پاسخ گویان بیشتر باشد، آنها برای فرزند ارزش منفی کمتری 
قائل اند. همچنین داده ها نشان داد که جمع گرایی افقی رابطه ی مثبت بیشتری با ارزش مثبت فرزند 
دارد. الزم به ذکر است که ارزش فرزند، خود با نگرش به باروری و همچنین کنترل باروری رابطه 
داشت؛ به این معنا که ارزش مثبت فرزند، نگرش به کنترل باروری و کنترل عملی باروری را افزایش 
می دهد و برعکس، ارزش منفی فرزند با گسترش نگرش به کنترل باروری و کنترل عملی باروری 
همراه است؛ نتیجه ای که پیش زمینه ای برای ارتباط جهت گیری ارزشی با کنترل باروری به کار 
می رود. از سوی دیگر، میان فردگرایی و نگرش به کنترل باروری رابطه ی مثبت و معناداری وجود 
داشت؛ یعنی هر چه میزان فردگرایی پاسخ گویان باالتر باشد، نگرش آنها نسبت به کنترل باروری 
بیشتر بوده و برعکس، کاهش سطح فردگرایی می تواند نگرش به کنترل باروری را کاهش دهد. 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر چه زنان فردگرا باشند، نگرش به کنترل باروری به علت 
ارزش فرزند پایین و عالقه به فرزند کم داشتن و یا اصاًل نداشتن فرزند در آنها بیشتر است و آنها 
بیشتر از افراد جمع گرا به دنبال کنترل باروری خواهند بود. در همین زمینه این نتیجه به دست 
آمد که فردگرایی افقی با نگرش به کنترل باروری رابطه ی مثبت بیشتری دارد. همچنین داده ها 
نشان دادند که میان جمع گرایی و نگرش به کنترل باروری رابطه ای معنادار و معکوس وجود 
داشته است؛ یعنی هر چه میزان جمع گرایی پاسخ گویان بیشتر بوده، نگرش آنها نسبت به کنترل 
باروری کاهش یافته است و برعکس، کاهش سطح جمع گرایی، می تواند نگرش به کنترل باروری 
را در پاسخ گویان افزایش دهد. در راستای این آزمون این نتیجه به دست آمد که جمع گرایی 
افقی با نگرش به کنترل باروری رابطه ی منفی نسبتًا بیشتری دارد. می توان نتایج حاصل از این 
پژوهش را با نتایج پژوهش هارا در یک راستا قرار داد؛ به طوری که هارا در تحقیق خود به موضوع 
بی فرزندی در کشورهای آلمان و ژاپن پرداخته و نشان می دهد که تغییرات عصر حاضر به ویژه 
گسترش آزادی فردی و نیل به استعدادهای فردی یا خودشکوفایی با کاهش باروری مرتبط است. 
همچنین در عمل میان فردگرایی و کنترل رفتار باروری رابطه ی مثبت و معناداری وجود داشت؛ 
یعنی هر چه میزان فردگرایی پاسخ گویان بیشتر بوده، آنها بیشتر نسبت به کنترل رفتار باروری 
در عمل اقدام کرده اند و برعکس، کاهش سطح فردگرایی با میزان کمتر رفتار عملی باروری در 
پاسخ گویان همراه است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر چه زنان فردگراتر باشند، به نسبت 
به رفتار كنترل باروری نیز بیشتر اقدام کرده اند، زیرا در افراد فردگرا به دلیل آنکه ارزش فرزند 
در بین آنها پایین بوده و نگرش باالتری به کنترل باروری داشته اند، از روش های کنترل باروری 
بیشتری نیز استفاده کرده  و خواهند کرد. نتایج نشان می دهند که فردگرایی عمودی از میزان 
رابطه ی مثبت بیشتری با رفتار کنترل باروری برخوردار است. همچنین میان جمع گرایی و کنترل 
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رفتار باروری در عمل رابطه ای منفی و معنادار وجود داشته است؛ یعنی هر چه میزان جمع گرایی 
پاسخ گویان بیشتر بوده، آنها نسبت به كنترل رفتار باروری کمتر اقدام کرده اند و برعکس، کاهش 
سطح جمع گرایی با میزان بیشتر کنترل رفتار باروری در پاسخ گویان همراه بوده است. یعنی زنان 

جمع گرا از رفتار کنترل باروری کمتر استفاده کرده اند. 
سایر داده ها نشان می دهند که جمع گرایی افقی با کنترل رفتار باروری رابطه ی منفی بیشتری 
دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که جهت گیری ارزشی یا فردگرایی- جمع گرایی هم با نگرش 
به کنترل باروری و هم با رفتار باروری ارتباطی مستقیم و معنادار دارد. یعنی جمع گرایی هم با 
نگرش به کنترل باروری و هم با کنترل عملی آن رابطه ای مستقیم دارد؛ برعکس، فردگرایی نگرش 
به کنترل باروری را افزایش داده و در عمل نیز آن دسته از پاسخ گویانی که فردگرایی بیشتری 
داشته، سطح باروری کمتری دارند. جالب اینکه براساس داده های این پژوهش، نگرش به کنترل 
باروری و رفتار باروری با یکدیگر رابطه ای مثبت دارد؛ به این معنا که هر چه نگرش پاسخ گویان به 
کنترل باروری بیشتر باشد، در عمل کنترل آنها نسبت به باروری بیشتر بوده است )اندازه ی آزمون: 
0/451 و سطح معناداری: 0/000(. بنابراین در مجموع داده ها نشان داده اند که میان جهت گیری 

ارزشی و باروری رابطه ی مثبت و معناداری )چه مستقیم و یا غیر مستقیم( وجود داشته است. 
سرانجام یافته های نهایی بیان گر آن است که فردگرایی افقی رابطه ی مثبت بیشتر و جمع گرایی 
افقی رابطه ی منفی کمتری با باروری دارد. این نتایج را می توان هم راستا با نتایج پژوهش لستق 
و وندکا دانست. وند کا و لستق در سال 1986 با طرح نظریه ی گذار دوم جمعیتی آن را محصول 
تغییراتی می دانند که در حوزه ی ارزش های خانوادگی رخ داده است. لستق شیوع فردگرایی را به 
عنوان یکی از اصلی ترین تغییرات فرهنگی قرن اخیر که بیشتر نظریه پردازان آن را مطرح کرده اند، 
نام می برد و این پژوهش نیز به چنین نتایجی دست یافت؛ یعنی می توان گفت عواملی که باعث 
کاهش یا افزایش باروری می شوند، بیشتر عوامل فرهنگی هستند نه عوامل سیاسی و اقتصادی. 
در همین رابطه لستق و وندکا به نظریه ی گذار دوم جمعیتی اشاره می کنند که بیان گر تأثیر 
عامل فرهنگی در کاهش نسل در خانواده هاست. تریاندیس نیز غیرمستقیم به گذار دوم جمعیتی 
می پردازد، زمانی که به تغییرات فرهنگی از جمله فردگرایی- جمع گرایی اشاره می کند. به باور 
او، تغییر نگرش ها از جمع گرایی به فردگرایی، در نهایت در سطح باروری مؤثر است. بنابراین این 
تحقیق به طور کلی به این نتیجه می رسد که متغیرهای فرهنگی نیز در کنار سایر متغیرها، اهمیت 

زیادی در تبیین پدیده ی باروری دارند. 
با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت تغییر نگرش جوامع به فرزندآوری و تمایل کمتر 
به فرزنددار شدن را نباید تنها در علل و اسباب مادی و اقتصادی یا اجتماعی جست وجو کرد، بلکه 
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باید در این عرصه عوامل فرهنگی نیز لحاظ شوند. مسلمًا در این میان توجه صرف به عوامل مادی 
و یا تشویق های اقتصادی کارساز نخواهد بود و اولویت توجه باید از آن عوامل فرهنگی باشد که 

رسانه ها به عنوان ابزاری اساسی، می توانند نقش مؤثری را در این زمینه ایفا کنند.
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