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 -4استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر
 -0استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی کیفی و کمی عوامل عددم ردرایش زوجدین شدهر اصدفها بده
تعدد فرزند است .جمعیت آماری در بخش کیفدی شدامل متخصصدا و صداح نظرا و زوجدین
ساکن در شهر اصفها است .در بخش کمی زوجین ساکن در شهر اصفها کده دارای یدت تدا
دوفرزند بوده و تمایل به تعدد فرزند ندارند مورد تحقیق قرار ررفتهاندد .تعدداد حجدم دربخدش
کیفی  13نفر و در بخش کمی 333نفر است .جمعآوری اطالعات پژوهشی در بخدش کیفدی از
طریق مصاح ه و در پژوهش کمی از پرسشنامه محقق ساخته اسدتفاده شدده اسدت .نتیجده بخدش
کیفی منجر به شناسایی  40عامل عدم ررایش زوجین به تعدد فرزندد شدد .ایدن نتدایا نشدا داد
عوامل اقتصادی ،عوامل اجتمداعی وعددم مسدیو یتپدذیری ،بیشدترین تدا یر را درعددم ردرایش
زوجین به تعدد فرزند دارند .در پژوهش کمی نتایا بدست آمده از زوجین اصدفهانی نشدا داد
عوامل اشتغال زنا درخارج ازمنزل ،تحصیالت زوجین ،عدم آراهی از مضرات تدت فرزنددی
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وتشویق یاعدم تشویق دو ت بیشترین تا یر را در عدم ررایش زوجین به تعدد فرزندد داشدتهاندد.
همچنین درخصوص مقایسه نظرات پاسخ رویا به سواالت از نظر جنسیت ،در مدورد دو عامدل
تحصیالت وعدم مسیو یت پذیری تفاوت معناداری وجود دارد .همچندین از نظرمقایسده نظدرات
پاسخ رویا به سواالت از حیث سطح تحصیالت درمورد سه عامل اشتغال زنا خارج از منزل،
عدم مسیو یت پذیری و ترس از بدارداری تفداوت در سدطح معندی داری بدوده و در مدورد بقیده
عوامل تفاوتی نشا داده نشده است.
واژههای کلیدی :تحقیق کیفی ،تحقیق کمی ،ررایش زوجین ،تعدد فرزند.
مقدمه و بیان مسأله
خانواده هسته اصلی جامعه و یکی از قدیمیترین رروههدا اسدت .ایدن ردروه ،کارکردهدای
اجتماعی کرد فرزندا  ،مراق ت از سدا مندا و کودکدا  ،ایجداد آرامدش روحدی و رواندی در
اعضا را بر عهده دارد هر چندکه از کارکردهای خانواده در جامعه امروز کاسدته شدده و ا درات
رذشته خود را بر روی جامعه به طور کامل ندارد ،و دی بداز هدم خدانواده یکدی از کدانو هدای
اصلی و تدأ یرردذار اسدت (شدیری وبیدداریا  .)4022 ،در کندار کارکردهدای رکدر شدده بدرای
خانواده کارکرد تو ید نسل ،فرزندآوری و باروری را میتوا نام برد که هدر چندد ایدن مفداهیم
معنی صد در صد یکسانی را در جوامع مختلف ندارد ،و ی تکیه کالم و منظور اصلی ما در ایدن
تحقیق باروری و میزا تعدد آ است که برای بقای زندری زناشویی و جامعه یت امدر ا زامدی
است .خانواده با به دنیا آورد و مراق ت از فرزندا و جامعه پذیر نمود آ ها نخسدتین ردامهدا
را برای به عهده ررفتن نقشهای رونارو در سایر رروهها ،نهادها و سازما ها توسط فرزنددا
بر میدارد (شیری وبیداریا .)4022 ،
به دن ال کاهش میزا باروری طی دهههای اخیر در اروپدا و برخدی کشدورهای دیگدر ،سدیر
نزو ی رشد جمعیت در کشدور ایدرا از سرشدماری سدال  4021مدورد توجده کارشناسدا قدرار
ررفت .در سال  4033آمدار جمعیتدی سرشدماری نشدا داد ندرن فرزنددآوری در خدانوادههدای
ایرانی کمتر از حد جایگزینی باروری شده است (مرکز آمار ایرا .)4033 ،
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ایرا در بازده زمانی  31سا ه  4061تدا  4033موفدقتدرین کشدور جهدانی در مهدار جمعیدت
شمردهاند و در کاهش نرن رشد جمعیدت از  0/3بده کمتدر از  3درصدد در مددت پدانزده سدال،
نمونهای بی همتا نام ررفت (مرکز تحقیقات ز و خانواده .)4033 ،با توجه به عواقب احتمدا ی
این پدیده برای خانواده و اجتمدا ،،در سدالهدای رذشدته تحقیقداتی در زمینده جمعیدت و علدل
کاهش آ انجام ررفته است ( سوختانلور و رحمتآبادی ;4033 ،شاهچراغیا  ;4033فرهدانی،
مقامی و کاظمی تکمیلی ;4033،مپی ،4سان ری 3؛ کاریستروم 0و تاید 3331 ،1؛ تستا ،1کاویال
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و روزینا3343 ،2؛ اتکین سو 3343 ،2؛ مرزك .(3340 ،3با توجه به بررسیهای صدورت ررفتده
در مورد کاهش باروری زنا مشخص میشدود کده در ایدن رابطده خدال هدایی وجدود داشدته و
تحقیق های الزم و کافی صورت نپذیرفته است .یت مورد از این خال ها شدامل عددم شناسدایی
علل عدم ررایش زوجین به تعدد فرزند و میزا بسامد هر یت از عللها است .قابل رکدر اسدت
که تحقیق کیفی در این زمینه صورت نگرفتده اسدت .دذا بدا در نظدر ردرفتن مشدکالت کداهش
جمعیت در کشور و ظهور و رشد خانوادههای تت فرزندی و پیامدهای آ  ،تحقیقهدای علمدی
در این زمینه ضروری به نظر میرسد .ذا محقق بر آ شد که پژوهشی با موضو ،بررسی کمدی
و کیفی عوامل ررایش زوجین شهر اصفها به تعدد فرزند را انجام داده تدا علدتهدای مختلدف
این مشکل را از دیدراه صاح نظرا و خود زوجین شناسایی و به صورت کیفی و کمدی تحلیدل
نماید.
فرضیههای تحقیق
 -4بددین اشددتغال زنددا در بیددرو از منددزل و عدددم رددرایش زوجددین بدده تعدددد فرزنددد ارت ددا
معنیداری وجود دارد.
1 Lampic
2 Suanbery
3 Karistrom
4 Tyden
5 Testa
6 Cavilla
7 Rosina
8 Atkinson
9 Marczak

 / 343فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی ،سال نهم ،شماره سوم ،پیاپی ( ،)03پاییز 4031

 -3بین تحصیالت زوجین و عدم ررایش آ ها به تعدد فرزند ارت ا معناداری وجود دارد.
 -0بین عوامل اجتماعی ،فرهنگی و عدم ررایش زوجین بده تعددد فرزندد ارت دا معنداداری
وجود دارد.
 -1بین عوامل اقتصادی و عدم ررایش زوجین به تعدد فرزند ارت ا معناداری وجود دارد.
 -1بین ترس از بارداری و عدم ررایش زوجین به تعدد فرزند ارت ا معناداری وجود دارد.
 -6بین آزادی عمل در زوجین و عدم ررایش آ ها به تعدد فرزند ارت ا معنداداری وجدود
دارد.
 -2بین رابطه زوجین با هم وعدم ررایش آ ها به تعداد فرزند ارت ا معناداری وجود دارد.
 -2بین عدم مسیو یت پذیری زوجین وعدم ررایش آ ها به تعددد فرزندد ارت دا معنداداری
وجود دارد.
 -3بین عدم آراهی ازمضررات تت فرزندی و عدم ررایش زوجین به تعدد فرزندد ارت دا
معناداری وجود دارد.
 -43بین تشویق یا عدم تشویق دو ت در فرزندآوری با عدم ررایش زوجین به تعددد فرزندد
ارت ا معناداری وجود دارد.
 -44بین نگرش زوجین و عدم ررایش آ ها به تعدد فرزند ارت ا معناداری وجود دارد.
-43بین مشکالت جسمی همسر و عدم ررایش زوجدین بده تعددد فرزندد ارت دا معنداداری
وجود دارد.
 -40آیا بین جنسیت زوجین در عوامل فدو باعددم ردرایش آ هدا بده تعددد فرزندد ارت دا
معناداری وجود دارد؟
 -41آیا بین سطح تحصیالت زوجین در عوامل فو باعدم ردرایش آ هدا بده تعددد فرزندد
ارت ا معناداری وجود دارد؟
روش پژوهش
این بررسی به اقتضای موضو ،پژوهش که بررسی نقش میزا تحصیالت و جنسیت بر عدم
تمایل زوجهای شهر اصفها به تعدد فرزند بوده و با توجه به امکانات ،روش تلفیقی به منز ه
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مناسبترین روش برای جمع آوری اطالعات مورد نظر قرار ررفت .جامعه آماری این تحقیق
در بخش کیفی شامل دو رروه است .رروه اول متخصصا و صاح نظرا ساکن در شهر
اصفها هستند که از ابتدای آبا ماه تا آخر دی ماه  4030مورد مصاح ه قرار ررفتهاند .رروه
دوم شامل زوجینی است که  4یا  3فرزند دارند و ساکن در شهر اصفها هستند.که این رروه از
آبا تا اوایل بهمن ماه سال  4030مورد مصاح ه قرار ررفتهاند .در رروه اول سعی شده از
متخصصا و صاح نظرا مختلف در رروههای روا شناسی ،جامعهشناسی ،مشاوره و خانواده،
متخصص زنا و زایما  ،متخصص اطفال و رروههایی که به نوعی با خانوادهها در ارت ا
هستند ،مورد استفاده قرار ریرند .برای شناسایی جامعه در بخش کیفی ،ابتدا با معرفی
متخصصا مربوطه توسط استاد محترم راهنما و استاد محترم مشاور ،انتخاب وتعداد دیگری
متخصص هم ضمن مصاح ه با متخصصا فو ا ذکر شناسایی رردیدند .زوجین بکار ررفته
شده در بخش کیفی به طریق هدفمند در این تحقیق رزینش شدند .این زوجین از اقشار
مختلف روتمند ،کم درآمد ،با تحصیالت عا ی ،بدو تحصیالت دانشگاهی ،هر دو زوج
شاغل و یا تنها یکی از زوجینِ شاغل که مجموعاً تعداد  13نفر میباشند ،به عنوا جامعه
آماری پژوهش کیفی تعیین شد .در بخش کمی پژوهش ،جامعه آماری ،از بین زوجینی که 4
یا 3فرزند داشته وتمایل به افزایش فرزند ندارند ،که میزا این تمایل بر اساس سوال در شرو،
پرسشنامه ،مشخص شده است .این زوجین ساکن شهر اصفها بوده و به صورت تصادفی ساده
به تعداد  333نفر انتخاب شده است .توضیح فو در جدول  4خالصه شده است.
جدول ( )1مشخصات جامعه آماری در بخش کیفی
بخش

جامعه آماری

ویژری مشترك

تعداد کل

 -4داشتن تخصص الزم درباره خانواده و به نوعی ارت ا با خانواده و
کیفی

 -4متخصصا و صاح نظرا در

جامعه.

رشتههای مرت ط با موضو،

 -3صاح نظرا و متخصصا ساکن در شهر اصفها

 -3زوجین در قشرهای مختلف جامعه

 -0زوجین دارای 4ا ی  3فرزند بوده و تمایلی به افزایش فرزند ندارند.
 -1زوجین ساکن در شهر اصفها هستند.

کمی

 -4زوجین که  4ا ی 3فرزند دارند

زوجین دارای  4ا ی  3فرزند هستند ،ساکن در شهر اصفها  ،که
تمایلی به افزایش فرزند ندارند
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روش نمونهگیری و حجم نمونه
در بخش کیفی این پژوهش نمونهریریِ هدفمند 4استفاده شده است .در این راسدتا افدرادی
انتخاب شده اند که در رابطه با موضو ،تحقیق و اهداف آ نمونههای آشکار بده شدمار آمدده و
از اطالعات باارزشی برخوردار میباشند (ردال 3و همکدارا  ،4020 ،ص 611؛ کرسدول ،پالندو
کالرگ،3332 ،کوهن 0و همکارا 333 ،رری 1و همکارا .)3332 ،
در این پژوهش برای انتخاب متخصصا و صاح نظرا روش نمونهریری هدفمندد و از ندو،
مناسب به کار ررفته شده است .زیرا برای انتخاب این افراد مالك مورد نظر متخصصا  ،تجربه
و اطال ،آنا از موضو ،پژوهش بوده است .هدف از این کار آ بود که از طریق انتخاب افدراد
مورد نظر ،علت هایی که کلیددی و اصدلی در عددم تمایدل بده تعددد فرزندد در زوجدین هسدتند،
شناسایی رردد .در تحقیق کیفی ،نمونههای بسیار بزرگ یا کوچت توصیه نشده بلکده فراواندی
دادهها و تکرار اطالعات ،حجم نمونه را کفایت میکند .حجم نمونه از راهکارهای نمونهریری
هدفمنددد ا ددر مددیپذیرد(رسددت 1و همکددارا 3336 ،؛ نددوی3332 ،6؛ موررددا ،3332 ،2رددال و
همکارا  .)4020 ،براساس توضیح باال این محقق برای مصاح ه با متخصصدا و صداح نظرا بده
محل کار آ ها مراجعه کرده و بعد از موفق شد بده دیددار آ هدا بدا مطدرر کدرد موضدو ،و
کسب اجازه ،ساعت ،روز مصاح ه و مکا آ مشخص رردید .برای مصداح ه در روز ،سداعت
و مکددا مشددخص شددده محقددق حاضددر شددد و مصدداح ه رو در رو انجددام پددذیرفت.از مجمددو،
مصاح هها تعداد قابل توجهی از علتها بدست آمد .و ی برای اطمینا مصداح ه بدا  3متخصدص
دیگر نیز که تجربة الزم را داشدتند مجددداً صدورت پدذیرفت .در مجمدو ،تعدداد دو متخصدص
روانشناسی ،دو متخصص مشاور خانواده ،دو متخصص جامعدهشناسدی ،یدت متخصدص زندا و
زایما  ،یت متخصص اطفال و بقیه متخصصا که به نوعی با خانواده و زوجین ارت ا و تجربده
زیادی داشتند ،استفاده شد.
1 purposeful samping
2 Gall
3 Kohen
4 Garry
5 Gaest
6 Noy
7 Morgan

بررسی نقش میزا تحصیالت و جنسیت بر عدم تمایل زوجهای شهر اصفها به تعدد فرزند 340 /

در بخش کمی پژوهش برای انتخداب زوجدین از روش نموندهریدری تصدادفی خوشدهای بدا
انتخاب مناطق مختلف شهر اصفها استفاده شده است و حجم جامعه در این بخدش (  333نفدر)
می باشد .با توجه به تازری موضو ،پژوهش و اهمیت دیدراه زوجین و رعایدت ایدن شدر کده
استفاده از بزرگترین نمونه ،یت قاعده کلی در تحقیق کمی به شدمار مدیآیدد هدر چده نمونده
بزررتر باشد احتمال آنکه نمونه افدراد در متغیدر انددازهریدری شدده معدرف جامعده باشدد بیشدتر
خواهد بود و احتمال رد فرض صفر غلدط را بیشدتر مدیکندد (ردال و همکدارا  ،4020 ،دالور،
 .)4026ابزارهای جمعآوری دادهها در بخش کیفی شامل و مصداح ه نیمده سداختار یافتده 4و در
بخش کمی پرسشنامه 3محقق هستند ،که در ادامه به شرر آ پرداخته شده است.
مصاحبه نیم ساختار یافته
ابزار دیگر جمعآوری دادهها مصاح ه نیمه ساختار یافته بود .ایدن شدیوه کده شدامل پرسدید
یت سؤال کلی و جامع دارای ساختار و بدن ال آ در حین مصاح ه استفاده از سؤالهدای بیشدتر
به منظور کاوش عمیقتر و کسب اطالعات بیشتر بوده است ،تا مصاح هشوندرا  ،دیددراههدا و
علتهای خود را به طور مفصل توضیح دهند (آیرز.)3332 ،پژوهشگر در یت رفتگوی رو در
رو ،بدا مطدرر کدرد سدؤال کلدی از مصدداح ه شدوندرا و متناسدب بدا شدرایط و جدو مصدداح ه
سؤالهایی بیشتر را مطرر کدرد ،تدا مصداح ه شدوندرا اطالعدات رسدترده و عمیدقتدری را در
اختیار قرار دهند .بعد از مصاح ه صدای ض ط شده مصاح ه شدرا بدو هیچ رونه تغییدری بدر
روی کاغذ آورده شد
پرسشنامه
از آ جایی که پرسشنامههای موجود در مطا عات مشابه این تحقیق فاقد جامعیت مدورد نظدر
بود ،برای جمدعآوری اطالعدت از زوجدین ،پرسشدنامهای کده توسدط محقدق تددوین رردیدده،
استفاده شده است.
1 semistructured interview
2 questionnaire
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برای تهیه این ابزا ازپایا نامههایی که از جهاتی با موضدو ،شد اهت داشدتند و یافتدههدای بده
دست آمده از مصاح ه هااستفاده شده است .به این ترتیب پس ازتحلیل مصاح ههدا ،علدتهدایی
را که تا حدود زیادی مانع تمایل زوجین به تعدد فرزند میشد ،شناسایی رردید و در پرسشدنامه
به کار ررفته شد .این علتها در  40کد دستهبندی و زیدر بندای سداختار پرسشدنامه قدرار ررفتده
است.
جدول ( )2علل همراه با کد و شماره سؤاالت نشان میدهد.
علل

کد

شماره سؤاالت

اقتصادی

4

36تا03

اشتغال زنا

3

4تا3

تحصیالت

0

43تا41

عوامل اجتماعی

1

46تا31

عوامل فرهنگی

1

46تا31

عدم مسیو یتپذیری

6

13تا11

آزادی عمل

2

02تا10

تشویق یا عدم تشویق دو ت

2

63تا60

نگرش زوجین

43

61تا62

رابطه زوجین با هم

44

11تا13

عدم آراهی از مضرات تت فرزندی

43

11تا13

ترس از بارداری

40

00تا02

مشکالت جسمی همسر

41

62تا24

در پایا پرسشنامه یت سدوال بداز پاسدخ طدرر شدده و اجدازه داده شدد تدا پاسدخدهنددرا
علتهای دیگری را که احتماالً در پرسشدنامه رکدر شدده توضدیح دهندد .بدرای بدرآورد پایدایی
پرسشنامه از روش آ فای کرون ان استفاده شده است که مقدار آ  3/23شده که به منز ه پایایی
باالست.
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روش جمعآوری دادهها
برای جمعآوری دادهها از متخصصا  ،صاح نظرا و نیز زوجین بده تعدداد مناسد ی انتخداب
شدند .که در مورد رروه متخصصا با هماهنگی ق لی از طریق تماس تلفنی یا مراجعه بده محدل
کار ،جلسه مصاح ه در دفتر کاری ،مطب و یا هر جایی کده بدرای مصداح ه شدونده امکدا پدذیر
بود ،انجام پذیرفت .در زما و مکا مقرر ،مصاح هی حضور و رو در رو صورت ررفت .بدرای
ایجاد جوی دوستانه و اطمینا بخش در هر مصاح ه ،محقق با معرفی خدود و توضدیح تحقیدق و
اهمیت و هدف آ و اطمینا داد بده محرمانده بدود پاسدخهدا توانسدت زمینده مناسدب جهدت
بررزاری مصاح ه مفید و مربخش را فراهم آورد .محقق در طول مصاح ه بیشدتر شدنونده بدوده
است و فقط در بعضی از مواقع نسد ت بده حدال و هدوای مصداح ه شدوندرا سدوالهدایی را در
راسددتای دریافددت اطالعددات دقیددق و عمیددقتددر مطددرر کددرده اسددت .مددتن مصدداح ه بددا موافقددت
مصاح هشوندرا ض ط شده و سپس مدتن پیداده شدده بدر روی کاغدذ بدرای اصدالر و افدزایش
صحت و قابلیت اعتماد دادههای مصاح ه به آنا بازرردانده شد .هر مصداح ه بده طدور میدانگین
بین  03ا ی  11دقیقه طول کشید .این مصاح هها در ماههای آبا تدا دی مداه سدال  4030برردزار
شدند .برای جمع آوری دادهها ،پرسشنامه پس از تهیه نسخه نهدایی آ را بده  1متخصدص نشدا
داده و از آنا خواسته شد نظرات ،انتقادات و نقطه نظرهای اصدالحی خدود را رکدر نمایندد .در
تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spssبانسخه 33استفاده رردید.
تجزیه و تحلیل دادههای کیفی
4

دادههای بدست آمده از مصاح هها با روش تحلیل محتوای موضوعی انجام میریدرد .زیدرا
تحلیل محتوا مسیری اسدت بدرای ط قدهبنددی دادههدا کده بده وسدیله آ دادههدا بدا هدم مقایسده،
کدرذاری و ط قه بندی شوند .این روش تحلیل شامل مراحل زیر از جمله فراهمسدازی دادههدا،
سازماندهی دادهها ،تقلیدل و تلخدیص دادههدا در قا دب زیدر مجموعدههدا از طریدق کدردذاری،
ترکیب کدرد کددها و داد دادههدا مدیشدود( .ررینپددروف3330 ،؛ ردرین 3331 ،و ردال و
همکارا .)4020 ،
1 thematic content analysis
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ط ق مراحل رکر شده پس از جمعآوری مصداح ه و دادههدای بدسدت آمدده مدتن مصداح ه
چندین بار توسط محقق روش داده شد تا کامالً با متن آشدنا شدود و معدانی اصدلی آ را از دل
متن بیرو بکشد .سپس مصاح ه ها کلمه به کلمه بر روی کاغذ نوشته شد .این مدتنهدا سدطر بده
سطر مورد بررسی قرار ررفته و جمالت معناداری مربو در آ با رکدر کدد مشدخص شدد .در
متن مصاح هها جملههایی که دارای معنا مشابه هستند کنار یکدیگر قرار ررفتده و بدا یدت کدد،
نامگذاری شدند .کددهایی کده زیدر مجموعده داشدتند زیدر مجموعده آ هدا را بدسدت آورده و
کدرذاری شدند .این روند با نظدارت و مشدورت کامدل اسدتاد راهنمدا و اسدتاد مشداور انجدام و
اصالحات الزم در کدهای اصلی و زیرمجموعهها صورت ررفت.
جدول ( )3نشان دهنده علل بدست آمده از مصاحبه کیفی همراه باکد وزیر مجموعه
عللها

کد

زیر مجموعه

اقتصادی

4

د هزینه تربیت و آموزش
د هزینه مسکن
د هزینه تغذیه و پوشاك
د سطح درآمد پایین

اشتغال زنا

3

تحصیالت

0

اجتتماعی

1

حضور ز در اجتما،
نگرانی از وسایل ارت ا جمعی ،اینترنت ،ماهواره ،موبایل ،وای ر و ...
نگرانی از انحرافات ،ناهنجاریها و فساد جامعه ،منع اجتماعی

فرهنگی

1

بی ارزش شمرد خانهداری و فرزندآوری
فرزند زیاد مساوی با منز ت پایین در جامعه
تأییدپذیری خانوادهها از یکدیگر

عدم مسیو یتپذیری

6

آزادی عمل

2

تفریح
ورزش
یادریری هنر
ساعاتی برای خودم
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تشویق یا عدم تشو دو ت

2

نو ،نگرش زوجین

3

روابط زوجین با هم

43

عدم آراهی از مضرات
تت فرزندی

44

ترس از بارداری

43

مشکالت جسمی همسر

40

ترس از زایما
ترس از بچه معلول
ترس از دست داد زی ایی اندام
نازایی انویه (ز د مرد
نداشتن توا جسمی ،ضعف بدنی همسر برای بارداری
ایجاد مخاطرات پزشکی

بعد از مشخص شد علتهدا و کدردذاری آ هدا بده ترتیدب جددول فراواندی متخصصدا ،
زوجین و مجمو ،متخصصا و زوجین که به این کدها پاسخ دادهاند ترسیم رردید .جددول -0
 1درصد فراوانی  43متخصصا واجد شرایط را نشا میدهد .جدول  1-0نیدز درصدد فراواندی
 03زوج واجد شرایط رامشخص میکند .جدول  6-0درصد فراواندی ترکیدب  13متخصدص و
زوجین را نمایا میکند.
جدول ( )4درصد فراوانی نظر متخصصان
کد

فراوانی درصد

کد

فراوانی درصد

4

%20

2

%12

3

%66

3

%14

0

%00

43

%31

1

%14

44

%14

1

%14

43

%14

6

%13

40

%46

2

%03
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جدول ( )5درصد فراوانی نظر زوجین
کد

فراوانی درصد

کد

فراوانی درصد

4

%13

2

%2

3

%33

3

%2

0

%43

43

%2

1

%06

44

%0

1

%42

43

%42

6

%13

40

%00

2

%42

جدول ( )6درصد فراوانی متخصصان و زوجین
کد

فراوانی درصد

کد

فراوانی درصد

4

%13/1

2

%34/1

3

%00/0

3

%46/6

0

%46/6

43

%44/3

1

%02

44

%41/3

1

%30/2

43

%30/2

6

%13/2

40

%32/1

2

%34/1

تحلیل دادههای کمی
برای تحلیل داده های کمی از آمار توصیفی و استن اطی استفاده شده که در سدطح توصدیفی
میانگین و فراوانی و درصدها محاس ه شده است .در سطح استن اطی ابتدا دادهها از حدا نرمدال
و همگن بود واریانس ها بررسی شددند .بدرای ارزیدابی فدرض نرمدال بدود توزیدع نمدرههدا از
آزمو های زیر استفاده شد.
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فرضیههای ارایه شده از طریق آزمو کو مو رروف-اسمیرنوف مورد برسی قدرار ررفدت.
با توجه به نرمال بود یا نرمال ن ود فرضدیههدا از آزمدو هدای  ،tدوجملدهای ،مدا ویتندی f ،و
آماره ی کروسکال وا یس استفاده شده است .در این تجزیه و تحلیل ،ابتددا دادههدای جمعیدت-
شناختی جمع آوری شده از نمونه آمداری را بدا اسدتفاده از ابزارهدای تجزیده و تحلیدل توصدیفیِ
مناسب بررسی میشود و سپس توزیع میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق ارایه میردردد.
الزم به رکر است کلیه محاس ات آماری به منظور تحلیل توصیفی دادهها ،بدا اسدتفاده از بسدتهی
نرمافزاری  spssنسخهی 33انجام شده است .نتایا حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعدات جمعیدت
شناختی در قا ب جداول و نمودارهای توصیفی ،بهطور خالصه آورده شده است.
فرضیه :4بین اشتغال زنا در بیرو از منزل و عدم ردرایش زوجدین بده تعددد فرزندد ارت دا
معنیداری وجود دارد.
براساس نتایا جدول ( t )2مشاهده شده در سدطح  p≥/31معندیدار بدوده و مدیتدوا چندین
برداشت نمود که با توجه به میانگین فرضی 0اشتغال زنا در خارج خانه بیش از سدطح متوسدط
در عدم ررایش به تعدد فرزندا نقش دارد .در نتیجه این فرضیه با %31اطمینا تایید میرردد.
جدول ( )7مقایسه میانگین نمره نقش اشتغال زنان در خارج از خانه در عدم گرایش به
تعدد فرزندان با میانگین فرضی 3
اشتغال زنا در خارج از خانه

میانگین

انحراف معیار

t

P

0/32

/123

6/220

/334

فرضیه :3بین سطح تحصیالت زوجین و عدم ررایش آ ها به تعدد فرزند ارت دا معنداداری
وجود دارد.
براساس نتایا جدول ( t )2مشاهده شده در سطح  p≥/31معنیدار بوده و نشدا مدیدهدد بدا
میانگین فرضی 0تحصیالت زوجین بیش از سطح متوسدط در عددم ردرایش بده تعددد فرزنددا
نقش دارد .در نتیجه این فرضیه با %31اطمینا تایید میرردد.
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جدول ( )8مقایسه میانگین نمره نقش سطح تحصیالت زوجین در عدم گرایش به تعدد
فرزندان با میانگین فرضی 3

تحصیالت زوجین

میانگین

انحراف معیار

t

P

0/40

/231

3/16

/334

فرضیه :0بین نقش عوامل اجتماعی ،فرهنگی و عدم ررایش به تعدد فرزندا ارت ا معناداری
وجود دارد.
براساس نتایا جدول ( t )3مشاهده شده در سطح  p≥/31معنیدار بوده و نشا دهنددهی آ
است که عوامل اجتماعی و فرهنگی با میانگین فرضی 0کمتر از سطح متوسط در عددم ردرایش
به تعدد فرزندا نقش دارد .در نتیجه این فرضیه بااطمینا  %31رد میشود.
جدول ( )9مقایسه میانگین نمره نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در عدم گرایش به
تعدد فرزندان با میانگین فرضی 3
عوامل اجتماعی و فرهنگی

میانگین

انحراف معیار

t

P

3/.22

/133

-0/33

/333

فرضیه :1بین عدم مسیو یت پذیری و عدم ررایش به تعدد فرزندا ارت ا معنداداری وجدود
دارد.
براساس نتایا جدول ( t )43مشداهده شدده در سدطح  p≥/31معندیداراسدت .بندابراین عددم
مسیو یت پذیری در عدم ررایش به تعدد فرزندا با میانگین فرضی  ،0کمتدر از سدطح متوسدط
نقش دارد .در نتیجه این فرضیه بااطمینا  %31رد میشود.
جدول ( )11مقایسه میانگین نمره نقش عدم مسئولیت پذیری در عدم گرایش به تعدد
فرزندان با میانگین فرضی 3
عدم مسیو یت پذیری

میانگین

انحراف معیار

t

P

3/340

/633

-4/32

/313
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فرضیه  :1بین عدم آراهی از مضرات تت فرزندی و عدم ررایش به تعدد فرزنددا ارت دا
معناداری وجود دارد.
براساس نتایا جدول ( t )44مشاهده شده در سطح  p≥/31معندیدار بدوده و در نتیجده عددم
آراهی از مضرات تت فرزندی با میانگین فرضی  0بیش از سطح متوسدط در عددم ردرایش بده
تعدد فرزندا نقش دارد .در نتیجه این فرضیه با  %31اطمینا تایید میرردد.
جدول ( )11مقایسه میانگین نمره نقش عدم آگاهی از مضرات تک فرزندی در عدم
گرایش به تعدد فرزندان با میانگین فرضی 3
عدم اراهی از مضرات تت فرزندی

میانگین

انحراف معیار

t

P

0/01

/233

3/332

/334

فرضیه  :6بین نگرش زوجین و عدم ررایش به تعدد فرزندا ارت ا معناداری وجود دارد.
براساس نتایا جدول ( t )43مشاهده شده در سطح  p≥/31معنیدار اسدت .بندابراین نگدرش
زوجین بامیانگین فرضی  0کمتر از سطح متوسط در عدم ررایش به تعددد فرزنددا نقدش دارد.
درنتیجه با اطمینا  %31رد میشود.
جدول ( )12مقایسه میانگین نمره نقش نگرش زوجین و عدم گرایش به تعدد فرزندان
با میانگین فرضی 3
نگرش زوجین

میانگین

انحراف معیار

t

P

3/21

/202

-1/32

/334

فرضیه  :2بین عوامل اقتصادی و عدم ررایش به تعدد فرزندا ارت ا معناداری وجود دارد.
براساس نتایا جدول ( )40آمداره دوجملدهای در سدطح  p≥/31معندیدار بدوده اسدت .پدس
می توا نتیجه ررفت که عوامل اقتصادی با میانگین فرضدی  0کمتدر از سدطح متوسدط در عددم
ررایش به تعدد فرزندا نقش دارد .این رابط بااطمینا  %31رد میشود.
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جدول ( )13نتایج آزمون دوجملهای نقش عوامل اقتصادی در عدم گرایش به تعدد
فرزندان با میانگین فرضی 3

عوامل اقتصادی

فراوانی مشاهده

درصد

احتمال پایهای

سطح معنی

شده

مشاهدات

پیش فرض

داری

/31

/13

/334

/36

رروه

ط قه

4

≤0

422

3

>0

43

کل

333

فرضیه  :2بین ترس از بارداری و عدم ررایش به تعدد فرزندا ارت ا معناداری وجود دارد.
براساس نتایا جدول ( )41آماره دوجملهای در سطح  p≥/31معنیدار بدوده اسدت .بندابراین
ترس از بارداری با میانگین فرضی  0کمتر از سطح متوسط در عددم ردرایش بده تعددد فرزنددا
نقش دارد .در نتیجه این فرضیه با اطمینا  %31رد میشود.
جدول ( )14نتایج آزمون دوجملهای نقش ترس از بارداری در عدم گرایش به تعدد
فرزندان با میانگین فرضی 3

ترس از بارداری
کل

فراوانی

درصد

احتمال پایهای

سطح

مشاهده شده

مشاهدات

پیش فرض

معنیداری

/61

/13

/334

/06

رروه

ط قه

4

≤0

432

3

>0

23
333

فرضیه :3بین آزادی عمل در زوجین و عدم ررایش به تعدد فرزندا ارت ا معناداری وجود
دارد.
براساس نتایا جدول ( )41آماره دوجملهای در سطح  p≥/31معنیدار بوده و نشا دهندهی
آ است که آزادی عمل زوجین با میانگین کمتر از 0کمتر از سطح متوسط در عدم ررایش بده
تعدد فرزندا نقش دارد .در نتیجه این فرضیه با اطمینا  %31رد میشود.
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جدول ( )15نتایج آزمون دو جملهای نقش آزادی عمل در زوجین در عدم گرایش
به تعدد فرزندان با میانگین فرضی 3
فراوانی

درصد

احتمال پایهای

سطح

مشاهده شده

مشاهدات

پیشفرض

معنیداری

/20

/13

/334

رروه

ط قه

آزادی عمل در

4

≤0

416

زوجین

3

>0

11

/32

333

4/33

کل

فرضیه  :43بین رابطه زوجین و عدم ررایش به تعدد فرزندا رابطهی معناداری وجود دارد.
براساس نتایا جدول ( )46آماره دوجملهای در سطح  p≥/31معنیدار بوده است .در نتیجه
رابطهی زوجین با میانگین فرضی  0کمتر از سطح متوسدط در عددم ردرایش بده تعددد فرزنددا
نقش دارد .در نتیجه این تحقیق با اطمینا  %31رد میشود.
جدول ( )16نتایج آزمون دوجملهای نقش رابطه زوجین در عدم گرایش به تعدد
فرزندان با میانگین فرضی 3

رابطه زوجین
کل

رروه

ط قه

فراوانی

درصد

مشاهده شده مشاهدات

4

≤0

422

/23

3

>0

30

/43

333

4/33

احتمال پایهای

سطح

پیش فرض

معنیداری

/13

/334

فرضیه  :44بین مشکالت جسمی همسر و عدم ررایش بده تعددد فرزنددا ارت دا معنداداری
وجود دارد .براسداس نتدایا جددول ( )42آمداره دوجملدهای در سدطح  p≥/31معندیدار اسدت.
بنابراین مشکالت جسمی همسربا میانگین فرضی  0کمتر از سطح متوسدط در عددم ردرایش بده
تعدد فرزندا نقش دارد .در نتیجه این فرضیه با اطمینا  %31رد میشود.
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جدول ( )17نتایج آزمون دوجملهای نقش مشکالت جسمی همسر در عدم گرایش به
تعدد فرزندان با میانگین فرضی 3
فراوانی

درصد

احتمال پایهای

سطح

مشاهده شده

مشاهدات

پیشفرض

معنیداری

/23

/13

/334

رروه

ط قه

مشکالت جسمی

4

≤0

413

همسر

3

>0

14

/34

333

4/33

کل

فرضیه  :43بدین تشدویق یدا عددم تشدویق دو دت و عددم ردرایش بده تعددد فرزنددا ارت دا
معناداری وجود دارد.
براساس نتایا جدول ( )42آماره دوجملهای در سطح  p≥/31معنیدار بدوده اسدت .بندابراین
میتوا رفت ،تشویق یا عدم تشویق دو ت با میانگین فرضی  0بیش از سدطح متوسدط در عددم
ررایش به تعدد فرزندا نقش دارد .در نتیجه این فرضیه با اطمینا  %31تایید شده است.
جدول ( )18نتایج آزمون دوجملهای نقش تشویق یا عدم تشویق دولت در عدم
گرایش به تعدد فرزندان با میانگین فرضی 3
فراوانی

درصد

احتمال پایهای

سطح

مشاهده شده

مشاهدات

پیشفرض

معنیداری

/10

/13

/334

رروه

ط قه

تشویق یا عدم

4

≤0

21

تشویق دو ت

3

>0

441

/12

333

4/33

کل

مقایسه نظرات پاسخگویان به سواالت بر حسب جنسیت
این بخش باتوجه به نرمال بدود از آزمدو  tو نرمدال ن دود از آزمدو مدا ویتندی کده در
جداول زیر ارایه شده ،استفاده نموده است.
فرضیه  :40بین نظرات پاسخگویا برحسب جنسیت در خصوص عوامل مو ر در عدم ررایش
به تعدد فرزندا  ،ارت ا معناداری وجود دارد.
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براساس نتایا جدول ( t )43مشاهده شده در خصوص اشتغال زندا خدارج از مندزل ،سدطح
تحصیالت زوجین ،عدم مسیو یت پذیری در سطح  p≥/31معنیدار است .بندابراین بدین نظدرات
پاسخگویا مرد و ز تفاوت وجود دارد.
جدول ( )19مقایسه نظرات پاسخگویان مرد وزن در خصوص عوامل موثر در عدم
گرایش به تعدد فرزندان براساس آزمون t

مرد

ز
میانگین انحرافمعیار

t

P

/330

میانگین

انحراف معیار

اشتغال زنا خارج از منزل

0/02

/122

0/43

/121

3/33

سطح تحصیالت زوجین

3/33

/662

0/32

/246

3/33

/331

عوامل اجتماعی و فرهنگی

3/26

/161

3/34

/133

/233

/120

عدم مسیو یت پذیری

3/23

/631

0/34

/631

3/33

/332

عدم اراهی از مضرات تت فرزندی

0/01

/244

0/06

/234

/324

/311

نگرش زوجین

3/66

/234

3/21

/266

4/60

/431

براسدداس نتددایا جدددول ( z )33مشدداهده شددده در خصددوص در سددطح  p≥/31معنددیدار
ن ودهاست .پس بین نظرات پاسخگویا مرد و ز تفاوت وجود ندارد.
جدول ( )21مقایسه نظرات پاسخگویان مرد وزن در خصوص عوامل موثر در عدم
گرایش به تعدد فرزندان براساس آزمون مانویتنی
ز

مرد

میانگین رت ه

میانگین رت ه

عوامل اقتصادی

31/62

431/01

4/42

ترس از بارداری

433/63

433/03

/332

/322

آزادی عمل در زوجین

31/33

436/24

4/11

/434

رابطه زوجین

433/44

32/33

/031

/630

تشویق یا عدم تشویق دو ت

432/42

30/21

4/24

/403

مشکالت جسمی همسر

33/32

434/30

/403

/236

Z

سطح معنیداری
/306
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مقایسه پاسخگویان زن و مرد به سواالت برحسب تحصیالت
در این بخش با تو جه به نرمال بود ازآزمو  fو نرمال ن دود از آمداره کروسدکال وا دیس
استفاده و این اطالعات در جداول زیر ارایه شده است.
فرضیه  :41بین نظدرات پاسدخگویا در خصدوص عوامدل مدو ر در عددم ردرایش بده تعددد
فرزندا برحسب مدرك تحصیلی رابطهی معناداری وجود دارد.
براساس نتایا جدول ( F )34مشاهده شده در خصوص اشتغال زنا خدارج از مندزل و عددم
مسیو یت پذیری در سطح  p≥/31معنیدار بوده است .بنابراین بین نظرات پاسخگویا برحسدب
مدرك تحصیلی تفاوت وجود دارد.
جدول ( )21مقایسه نظرات پاسخگویان در خصوص عوامل موثر در عدم گرایش به
تعدد فرزندان برحسب مدرک تحصیلی
مجمو،

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

P

بین رروهی

3/413

3

4/321

0/31

/314

درو رروهی

61/033

432

کل

62/114

433

بین رروهی

4/131

3

درو رروهی

32/230

432

کل

33/432

433

بین رروهی

/632

3

/012

درو رروهی

21/632

432

/313

کل

12/031

433

بین رروهی

3/234

3

4/144

درو رروهی

21/421

432

/022

کل

22/336

433

عدم اراهی از

بین رروهی

3/321

3

مضرات تت

درو رروهی

434/303

432

فرزندی

کل

432/340

433

بین رروهی

0/222

3

4/231

درو رروهی

401/211

432

/633

کل

403/623

433

مجذورات
اشتغال زنا خارج
از منزل
سطح تحصیالت
زوجین
عوامل اجتماعی و
فرهنگی
عدم مسیو یت
پذیری

نگرش زوجین

/243

4/402

4/106

4/114

0/216

4/230

3/121

/313

/303

/331

/463

/362
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براساس نتایا جدول ( ) 33اختالف بدین نظدرات پاسدخگویا دارای مددرك زیدر دیدپلم بدا
دیپلم تا یسانس و زیر دیپلم با فو یسانس و باالتر معنیدار است .پس مدیتدوا نتیجده ررفدت
که بین نظرات پاسخگویا برحسب مدرك تحصیلی تفاوت وجود دارد.
جدول ( )22مقایسه زوجی اختالف میانگین نمره اشتغال زنان خارج از منزل برحسب
مدرک تحصیلی
اختالف میانگین

سطح معنی داری

زیر دیپلم دیپلم تا یسانس

-/036

/346

زیر دیپلم فو یسانس و باالتر

-/023

/331

بر اساس نتایا جدول ( )30اختالف بین نظدرات پاسدخگویا دارای مددرك زیدر دیدپلم بدا
دیپلم تدا یسدانس و زیدر دیدپلم بدا فدو یسدانس و بداالتر معندادار اسدت .بندابراین بدین نظدرات
پاسخگویا برحسب مدرك تحصیلی تفاوت وجود دارد.
جدول ( )23مقایسه زوجی اختالف میانگین ترس از بارداری برحسب مدرک تحصیلی
اختالف میانگین

سطح معنی داری

زیر دیپلم دیپلم تا یسانس

-/003

/343

زیر دیپلم فو یسانس و باالتر

-/164

/332

براساس نتایا جدول ( )31آماره کروسکال وا یس در سطح  p≥/31معندیدار ن دوده اسدت.
بنابراین بین نظرات پاسخگویا برحسب مدرك تحصیلی تفاوتی وجود ندارد.
جدول ( )24مقایسه میانگین رتبه عوامل اقتصادی برحسب مدرک تحصیلی
میانگین رت ه
زیر دیپلم

22/00

دیپلم تا یسانس

433/31

یسانس به باال

432/32

H

4/100

سطح معنی داری
3/161
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براساس نتایا جدول ( )31آماره کروسکال وا یس در سطح  p≥/31معندیدار ن دوده اسدت.
بنابراین بین نظرات پاسخگویا برحسب مدرك تحصیلی تفاوتی وجود ندارد.
جدول ( )25مقایسه میانگین رتبه عوامل اقتصادی برحسب مدرک تحصیلی
میانگین رت ه
زیر دیپلم

433/24

دیپلم تا یسانس

433/30

یسانس به باال

36/13

H

سطح معنی داری
/236

/632

براساس نتایا جدول ( )36آماره کروسکال وا یس در سطح  p≥/31معنیدار ن وده است.
بنابراین بین نظرات پاسخگویا برحسب مدرك تحصیلی تفاوت وجود ندارد.
جدول ( )26مقایسه میانگین رتبه آزادی عمل در زوجین برحسب مدرک تحصیلی
میانگین رت ه
زیر دیپلم

21/11

دیپلم تا یسانس

33/33

یسانس به باال

442/24

H

1/031

سطح معنی داری
/441

براساس نتایا جدول ( )32آماره کروسکال وا یس درسدطح  p≥/31معندیدار ن دوده اسدت.
بنابراین بین نظرات پاسخگویا برحسب مدرك تحصیلی تفاوتی وجود ندارد.
جدول ( )27مقایسه میانگین رتبه رابطه زوجین برحسب مدرک تحصیلی
میانگین رت ه
زیر دیپلم

21/36

دیپلم تا یسانس

434/03

یسانس به باال

440/22

H

سطح معنی داری

1/243

/312

براساس نتایا جدول ( )32آماره کروسکال وا یس در سطح  p≥/31معندیدار ن دوده اسدت.
بنابراین بین نظرات پاسخگویا برحسب مدرك تحصیلی تفاوتی وجود ندارد.
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جدول ( )28مقایسه میانگین رتبه تشویق یا عدم تشویق دولت برحسب مدرک
تحصیلی
میانگین رت ه
زیر دیپلم

21/21

دیپلم تا یسانس

434/64

یسانس به باال

431/43

سطح معنی داری

H

/133

4/22

براساس نتایا جدول ( )33آماره کروسکال وا یس در سطح  p≥/31معندیدار ن دوده اسدت.
بنابراین بین نظرات پاسخگویا برحسب مدرك تحصیلی تفاوت وجود ندارد.
جدول ( )29مقایسه میانگین رتبه مشکالت جسمی همسر برحسب مدرک تحصیلی
میانگین رت ه
زیر دیپلم

33/23

دیپلم تا یسانس

433/21

یسانس به باال

431/43

H

/133

سطح معنی داری
/222

بحث و تقسیر نتایج تحقیق
با توجه به محدودیت مطا عات مرت ط با موضو ،این تحقیدق در داخدل و خدارج از کشدور،
محقق نتایا پژوهش حاضر را که در رابطه با عوامل تمایل زوجین شهر اصفها به تعددد فرزندد
است ،مورد بررسی و تحقیق قرار داده است .وجود عوامل متعدد در عدم تمایل زوجین به تعدد
فرزند ،به عنوا فرضیه اصلی مورد بررسی قرار ررفته شده است .پژوهشهای انجام شده که بدا
تحقیق حاضر همسو میباشند ،از جمله نس تی ،محمودی ،کافظیپور و احراری ( .)4034شیری،
نددورا هی و رسددتمی ( .)4033اتکددین سددو ( .)3343ع دداس شددوازی و علددی مندددرانی (.)4023
ررارنوالتی و دیگرا ( .)3344مرزك ( .)3340کاظمی ( .)4023ضدیایی بیگدد ی ،کالنتدری،
علیزاده و اقدام ( .)4021نصب ا سادات و نامداری بیدرانی ( )4023بدوده و هدر کددام بده چندد
عامل اشاره داشتهاند .شناخت عواملی که باعث عدم تمایل زوجدین بده تعددد فرزندد و همچندین
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ازدیاد خانوادههای تتفرزندی شده است ممکن است خود تعیین کننده بسیاری از راهکارهدای
مفید برای جلوریری از این ساختار خانوادری ،در جامعه کنونی باشد.
فرضیه اول م نی بر وجود رابطه مث ت و معنادار بین اشدتغال زندا در خدارج از مندزل و عددم
تمایل به تعدد فرزند تأیید شد .تأ یر این عامدل بدیش از سدطح متوسدط درعددم تمایدل بده تعددد
فرزند نقش دارد .موسایی ،مهررا و رضایی ( .)4023ع اسی شوازی و علدیمنددرانی (.)4023
رشددیدی ( .)4022محمددودی بوریددا ( .)4021احمدونددد ( .)4026منظددوری شددلمانی ( )4023و
اتکین سو ( )3343نیز پژوهشهایی در این زمینه انجام دادهاند که یافته های آ ها نشدا دهندده
هم ستگی معکوس و معنا دار بدین اشدتغال زندا و کداهش جمعیدت در جوامدع بدوده و بدا نتدایا
پژوهش حاضر همسو است  .افزایش تمایدل زندا بده اسدتقالل اقتصدادی و اشدتغال در خدارج از
منزل ،در عدم تمایل به باروری مجدد و فرزند بیشتر مدؤ ر بدوده و در نهایدت منجدر بده کداهش
جمعیت میشود.
فرضیه دوم م نی بر وجود رابطه مث ت و معنادار بین سطح تحصیالت زوجین وعدم تمایل بده
تعدد فرزند تأیید می شود .تأیید این عامل بیش از سطح متوسط در عدم تمایدل بده تعددد فرزندد
نقش دارد .از جمله پژوهشهایی که در این زمینه انجام شدده اسدت ،شدیری ،ندورا هی ،رسدتمی
( .)4033نصیبا سادات ،نامداری ،بیدرانی ( .)4023میرمحمد صدادقی ،تدوکلی و واحدد سدعید
( .)4023حجازی ( .)4020کالنتری ،بیت محمدی و زار ،شاه آبادی ( .)4021قدرتی (.)4021
ناصحی و همراهی ( .)4024کاظمی ( .)4023شریفی ( .)4026حسدنی ( .)4021قافیدا (.)4021
محمددودی بوریددا ( .)4021شدده اری ( .)4021احمدونددد ( )4026و منظددوری شددلمانی ()4023
هستند که با نتایا پژوهش حاضر همسو هستند .با توجه اینکده تحصدیالت زوجدین در بداروری
مجدد و تمایل به فرزند بیشتر مؤ ر میباشد ،ممکن است این موضو ،خود تعیینکنندده کداهش
باروری وعدم تمایل به تعدد فرزند و در نهایت کاهش جمعیت باشد.
فرضیه سوم م نی بر وجود رابطه مث ت و معندادار بدین عوامدل اجتمداعی و فرهنگدی بدا عددم
تمایل به تعدد فرزند در این تحقیق رد شده است .تأ یر این عامل کمتر از سطح متوسط در عددم
تمایل به تعدد فرزند نقش داشته است .پژوهشهای انجام شده در این زمینه ،نس تی ،محمدودی،
کاظمیپور ،احراری ( .)4034نصیبا سادات ،نامداری بیددرانی ( .)4023میدر محمدد صدادقی،
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تددوکلی ،واحدسددعیدی ( .)4023ع اسددی شددوازی و حسددینی ( .)4023ع اسددی شددوازی و علددی
مندرانی ( .)4023حسینی( .)4023قددرتی ( .)4021ضدیایی بیگدد ی ،کالنتدری ،علیدزاده اقددام
()4021؛ شریفی ()4026؛ حسنی ()4021؛ محمود بوریانی ()4021؛ شه ازی ()4021؛ احمدوند
( )4023و منظوری شلمانی ( )4023میباشند ،که با نتایا پژوهش حاضدر همسدو نمدیباشدد .بدا
توجه به اینکه عوامل اجتماعی ،فرهنگی در باروری مجدد و عدم تمایل زوجین به تعدد فرزندد
بسیار متنو ،و رسترده میباشد ،در تحقیقهای فو هر کدام به عوامل خاصدی پرداختده اندد کده
این عوامل با عاملهای اجتماعی و فرهنگی بررسی شده در این تحقیق متفاوت میباشند .برخدی
از عامل های اجتماعی بررسی شده در این تحقیق ع ارتند از افزایش نقشهدای اجتمداعی زندا ،
عقاید بازدارنده آشنایا  ،پایین بود شا اجتماعی خانوادههای پرجمعیت که هیچ کددام از ایدن
عوامل در تحقیقهای فو مورد بررسی قرار نگرفتهاند.
فرضیه چهارم م نی بر رابطه مث ت و معنادار بین عدم مسیو یتپذیری زوجین و عددم تمایدل
آ ها به فرزند رد رردید .تأ یر این عامل کمتر از سطح متوسط در عدم تمایدل بده تعددد فرزندد
نقش داشته است .علی رغم بررسی در پایگاههای اطالعاتی و کتابخانههدای در دسدترس محقدق
موفق به یافتن تحقیقهای مشابه در این زمینه نشد .با توجه به اینکه عدم مسؤ یتپذیری زوجین
در رابطه با باروری مجدد در عدم تمایدل بده تعددد فرزندد تدا حددی تدأ یرردذار بدوده ،امدا ایدن
تا یررذاری در سطح معنی دار ن وده است.
فرضیه پنجم م نی بر وجود رابطه مث ت و معنادار بین عدم آراهی از مضررات تت فرزنددی
در عدم تمایل به تعدد فرزند تأیید شد .تأ یر این عامل بیش از سطح متوسط در عددم تمایدل بده
تعدد فرزند نقش دارد .تحقیقاتی در رابطه با این فرضدیه صدورت ررفتده اسدت .تحقیقداتی مثدلِ
حجازی ()4020؛ رشیدی ()4022؛ ع اسی شوازی ،علدی منددرانی ()4023؛ نسد تی ،محمددی،
کاظمیپور و احراری ( )4034و روردا و هاسپتر ( )3341انجام شده است که بدا یافتدههدای ایدن
تحقیق همخوانی دارد .با توجه به این که عددم آرداهی از مضدررات تدت فرزنددی در بداروری
مجدد یا تمایل به تعدد فرزند مؤ ر می باشدد ،ممکدن اسدت ایدن موضدو ،خدود یکدی از عوامدل
تعیینکننده درکاهش باروری یا عدم تمایل به تعدد فرزند باشد.
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فرضیه ششم م نی بر وجود رابطه مث ت و معنادار بین نگرش زوجین و عدم تمایدل آ هدا بده
تعدد فرزند رد شد .تأ یر این عامل کمتر از سطح متوسط در عدم تمایدل بده تعددد فرزندد نقدش
دارد.در رفتگوهایی که محقق با برخی از زوجین شرکت کننده در تحقیق کمی داشت اندا بدا
صراحت نگرش مث ت خود را نس ت به فرزند بیشتر بیا میکردند ،اما عوامل بازدارنده را سد ب
عدم ررایش انا به داشتن خانواده بزرگتر میدانستند .باتوجده بده ایدنکده نگدرش زوجدین در
باروری مؤ ر به نظر میرسد ،اما یافته تحقیق خالف آ را ابت میکند .بنابراین به نظر میرسدد
چنانجه مسیو ین تمهیداتی را در مورد عوامل بازدارنده فراهم آورند امید به ایجاد تغییر در روند
کاهشی رشد جمعیت ارزویی دور از دسترس نخواهد بود.
فرضیه هفتم من ی بر وجود رابطه مث ت و معنادار بین عوامل اقتصادی و عدم تمایدل زوجدین
به تعدد فرزند رد رردید .تأ یر این عامل کمتر از سطح متوسط در عددم تمایدل بده تعددد فرزندد
نقش دارد .نس تی ،محمودی ،کاظمیپور ،احراری ()4034؛ نصیبا سادات ،نامداری ،بیددرانی
()4023؛ میرمحمدصددادقی ،تددوکلی ،واحددد سددعید ()4023؛ ع اسددی شددوازی ،علددی مندددرانی (
)4023؛ قدرتی ()4021؛ ضیایی بیگد ی ،کالنتدری و علیدزاده اقددام ( .)4021رشدیدی (.)4022
کاظمی ( .)4023مرکزآمار ایرا ( .)4023حسنی ( .)4021شه ازی ( .)4023احمدوند (.)4026
منظددوری شددلمانی ( .)4023ررارنددوالتی و دیگددرا ( .)3344مددرزك ( )3340و اتکددین سددو
( )3343نیز پژوهشهای در این زمینه انجام هستند که با نتدایا پدژوهش هدم سدو نمدیباشدند .بدا
توجه به این که عوامل اقتصادی در باروری و تمایل به تعدد فرزند مؤ ر است ،امدا ایدن تدا یر در
سطح معنی داری ن وده است .این یافته حتی برای محقق هم تعجب اور بدود .ایدن رمدا کده در
شرایط فعلی کشور که از تورم ،رکود و عدم امنیت اقتصدادی رندا مدیبدرد عامدل اصدلی عددم
ررایش به فرزندآوری ریشه اقتصادی ومعیشتی دارد ،در این تحقیق رد شده است .الزم به رکدر
است که دربخش کیفی این تحقیق از دیدراه صاحب نظرا وتعددادی از زوجهدا عامدل اصدلی
عدم ررایش به تعدد فرزند مشکالت اقتصادی رکر شده است .باتوجه به اینکده صداحب نظدرا
ومتخصصین این تحقیق از اقشار مرفه و برخوردارجامعه بدوده وزوجدین شدرکت کنندده در ایدن
بخش از تحقیق هم عمدتاً از ط قه متوسط به باال جامعه بودهاند ممکن است به همین د یدل ایدده
آ ها با نظرات عموم جامعه همخوانی نداشته باشد .تحقیقات بیشتر در همدین موضدو ،بدا حدا
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کرد نقش ط قات اجتماعی در تا یر عوامل اقتصادی بر عدم ردرایش زوجدین مدیتواندد ابعداد
پیچیده و م هم این موضو ،را روشن نماید .فرضیه هشتم م نی بر وجدود رابطده مث دت و معندادار
بین عوامل ترس از باروری و عدم تمایل زوجین به تعدد فرزند رد شد .تأ یر این عامدل کمتدر از
سطح متوسط در عدم تمایل به تعدد فرزند نقش دارد .محقق علیرغم بررسی رسترده موفق بده
یافتن تحقیقات مشابه داخلی وخارجی نشد .به نظر میرسد با پیشرفتهای پزشکی دههای اخیدر
ترس از با روری در کشور ایرا به جز افراد محدود دارای اختالالت روحی روانی عمدتاً مرتفع
شده است .فرضیه نهم م نی بر وجود رابطده مث دت و معندادار بدین آزادی عمدل زوجدین و عددم
تمایل به تعدد فرزند رد شد .تأ یر این عامل کمتر از سطح متوسط در عدم تمایل به تعدد فرزندد
نقش دارد .در این زمینه نیز محقق تحقیقی مشابه نیافته است .به نظدر مدیرسدد در جامعده ایراندی
خانواده محوری بیشتر از میل به خود محوری حاکم باشد .از دیر باز خانواده ایراندی تمدایلی بده
خواستههای شخصی خود در مقابل خانواده نشا نمدیداده اسدت .ایدن نکتده مدیتواندد یکدی از
عوامل استحکام و ات خانواده ایرانی در مقایسه با خانوادههای غربی باشد .امدا امدروزه ق دل از
تشکیل خانواده میل به آزادی عمل میتواند در تاخیر ازدواج تا یر داشدته باشدد کده ایدن تداخیر
باعث افزایش سن و از دست داد بهترین سالهای باروری میشود .فرضیه دهم م نی بر وجدود
رابطه مث ت و معنادار بین رابطه زوجین و عد م تمایل بده تعددد فرزندد رد شدد .تدأ یر ایدن عامدل
کمتر از سطح متوسط در عدم تحلیل به تعدد فرزند نقش دارد .کالنتری ،بیت محمددی و زار،
شاه آبادی ( ،)4022تحقیقی در این مورد انجام دادهاند که با تحقیق حاضر همسو نمدیباشدد .از
آ جا که این تحقیق زوج های دارای یت تا دو فرزند را مورد بررسی قدرار داده اسدت بده نظدر
می رسد در این خانواده ها با وجود یت تا دو فرزند نقش اسدتحکام بخشدی احتمدا ی فرزندد در
روابط زوجین ایجاد شده و از طرف دیگر رابطه مث ت احتما ی مورد نیاز برای تمایل زوجین بده
داشتن فرزند از پیش مهیا بوده است .در تحقیق باال به علت اینکه زوجین مورد تحقیق بده طدور
هدفمند انتخاب نشدهاند نتایا ا با این تحقیق همخوانی ندارد .فرضیه یدازدهم م ندی بدر وجدود
رابطه مث ت و معنادار بین مشکالت جسمی همسر و عدم تمایل به تعدد فرزند رد شد .تدأ یر ایدن
عامل کمتر از سطح متوسط در عدم تمایل به تعدد فرزند نقش دارد .بدا توجده بده پیشدرفتهدای
قابل توجهی که در زمینه ی درما زوجین دارای مشکالت باروری در کشور صدورت ررفتده و
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در عمده مراکز استا های کشور کلینیت هدای پیشدرفته ی بداروری و نابداروری تاسدیس شدده
است عمالً تا یر این عامل در ایرا قابل توجه نیست .فرضیه دوازدهم م نی بر وجود رابطه مث ت
و معنادار بین تشویق یا عدم تشویق دو ت و عدم تمایل زوجین به تعدد فرزند تأیید شدده اسدت.
تأ یر این عامل بیش از سطح متوسط درعدم تمایل به تعدد فرزند نقدش دارد .میرمحمدصدادقی،
توکلی ،واحد سدعید ()4023؛ ع اسدی شدوازی و حسدینی ( )4026و مرکدز آمدار ایدرا ()4023
تحقیقاتی در این مورد انجام دادند که با نتایا حاضر در یت راستا میباشند .با توجه به ایدنکده
تشویق یا عدم تشویق دو ت در باروری یا عدم تمایل زوجین به تعدد فرزند مؤ ر بدوده ،ممکدن
است این موضو ،خود تعیین کننده کاهش باروری یا عدم تمایل زوجین به تعددد فرزندد باشدد.
فرضیه سیزدهم م نی بر مقایسه پاسخ رویانی به سؤاالت برحسب جنسدیت بررسدی و تأییدد شدده
است .ط ق این مقایسه عوامدل اشدتغال زندا خدارج از مندزل ،سدطح تحصدیالت زوجدین ،عددم
مسیو یت پذیری در سدطح  3/31معندی دار بدوده بندابراین بدین نظدرات و پاسدخگویا مدرد و ز
تفاوت وجود دارد .پژوهشگر در این موضو ،قادر به یافتن تحقیق مشابه ای نشده اسدت .فرضدیه
چهاردهم ،م نی بر مقایسه پاسخگویا ز و مرد به سؤاالت برحسب تحصیالت بررسی و تأییدد
شده است .در خصوص عوامل اشتغال زنا خدارج از مندزل  ،عددم مسدیو یت پدذیری وهمچندین
تددرس از بددارداری در سددطح  3/31معنددیدار بددوده اسددت و نشددا دهنددده آ اسددت کدده نظددرات
پاسخگویا برای این عوامل بر حسب مدرك تحصیلی تفاوت وجود دارد.
منابع
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