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ای باه دسا  آماد  اسا . نتاای       ای چناد مرحهاه  گیاری توناه   نمونه
باسرهای ، های دس متغیر  س چند متغیر  نشان دادندآمد  از تحهی  بدس 
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، درصد گرای  به بارسری توسط متغیرهای باسرهای مذهبو 30مهموع 
ر ناهر تبریاز س مایگاا     مادت اااما  د  ، سرمایه اجتماعو، آلفرزند اید 

ترین اثار  متغیر سن زن بی ، در تحهی  مسیر نود.اجتماعو تبیین مو
ترین اثر را بر میزان گرای  به بارسری زناان  س متغیر مایگا  اجتماعو کم

س ، رانا  س ببار  ، نوتشاتاین ، های بونگارتتوان نظریهمودر نهای   دارد.
ماذهبو س سارمایه اجتمااعو را    باسرهای ، های مایگا  اجتماعونیز نظریه

جه  تبیین راب ه عوام  اجتماعو با میزان گرای  به باارسری مناسا    
  دانس .

 
 کلیدی واژگان

، مایگا  اجتمااعو ، باسرهای مذهبو، سرمایه اجتماعو، گرای  به بارسری
 نهرنشینو  

 
 مقدمه

در تماامو ابعااد   امرسز  اکثر کشورهای در حال گذار به سیژ  ایران ناهد تحوالت عمیقو 
ااتصادی س اجتماعو س جمعیتو س گذر از الگوهای سنتو به مادرن هساتند در   ، فرهنگو

 مورد ابعاد جمعیتو هم ناهد کاه  بارسری به س   زیر جانشینو هستیم.
ها س آمادگو بارای عما  نساب  باه یا  چیاز معاین را         احساس، ها ترکی  ننات 

، (. گارای  باه باارسری نیاز    1385، یماو گویند )کر گرای  نخص نسب  به آن چیز مو
هاسا    گرای  س تمای  به دانتن فرزند از نظر اجتمااعو س بیولاوکیبو در باین تاانواد     

(. هم از منظر فاردی س هام از منظار اجتمااعو هاید نهاادی       1392، )عنای  س همباران
هاید  رس  نیس  که همانند نهاد تانواد  جهانو س از نظر غای  ثابا  مایادار باناد. ازایان    

: 1354، گیرد )میشا   های اجتماعو ارار نمو نهادی نیز همانند آن تح  تأثیر دگرگونو
نهرنشاینو س نظاایر آن(   ، های ساتتاری )مانند صنعتو ندن (. زمانو که دگرگونو137

های ایادوولوکیبو نیاز در سا   کاالن باه سجاود        دگرگونو، دهد در س   کالن رخ مو
هاا در سا   کاالن ان باا       هاا تاود را باا دگرگاونو     در س   ترد نیز تانواد ، آید مو
فرد افزای   (. بارسری س فرزندآسری به عنوان عام  منحصربه17: 1387، دهند )اعزازی مو

تارین عاامهو کاه     از اهمی  بیشاتری برتاوردار اسا  س مهام    ، جمعی  در س   جهانو
همچناین  ، تواند ساتتار سنو ی  جمعی  را دگرگون سازد س   بارسری زنان اسا   مو

باارسری س غیار  همگاو    ، ازدساج، های اجتماعو نظیر تاانواد   دسترسو بهینه به ناتص
گوناه   های بهتر ااتصادی نیز هماین  دسترسو به ناتص ، درگرس سضعی  جمعیتو اس 

رس مارداتتن باه مدیاد  جمعیا  س گارای  باه        با جمعی  جامعه در ارتباط اس . ازایان 
: 1380، ااتصاادی در جامعاه اسا  )نایخو     -اجتماعونیاز هرگونه توسعه  بارسری می 

هاای   درصادی ساال   9/3متوسط رند سااالنه جمعیا    ، (. بر طبپ اطالعات آماری110
یافته اس . بعاد تانوارهاا    درصد کاه  29/1به  1390طبپ آترین سرنماری ، 65-55

یافتاه اسا . گنتناو اسا  رناد       های اتیر کااه   نیز در نتیهه کاه  بارسری در دهه
ب وریباه رناد سااالنه    ، های اتیر سیر نزسلاو داناته اسا     جمعی  تبریز نیز طو دهه

یافته  درصد کاه  35/1به  85-90های  در سال 65-75های  درصدی سال 9/4جمعی  
(. امرسز  نهاد تانواد  ما به مای تحوالت اجتماعو دگرگاون  1390، اس  )مرکز آمار ایران

م تویشاااسندی س تغییاارات بااارسری نتیهااه نااد  اساا . باار ایاان اساااس تغییاارات نظااا
های ایدوولوکیبو اس  کاه   نامذیر دگرگونو ساتتاری جامعه س همچنین دگرگونو اجتناب

ناود س در کا  سیساتم جامعاه س سااتتار       آل ماو  این امر باعث کاه  تعداد فرزند اید 
باا   هاای اتیار   تغییرات بارسری طاو دهاه  ، دهد گذارد. م العات نشان مو جمعی  اثر مو

، ااتصاادی س جمعیتاو ارتبااط دارد )عباساو ناوازی س همبااران      ، های اجتماعو سیژگو
(. آنچااه در مااورد 1389، ؛ هزارجریبااو س همباااران1390، ؛ ااادرتو س همباااران1384

های اتیر نگا  محققاان مقالاه را باه تاود جها  کارد  اسا          تغییرات بارسری طو سال
رد بارسری اس  که با طیف سسیعو از عواما   ای س گرایشو زسجین در مو تغییرات اندیشه

ها مردات . از نظر دسرکایم تاانواد     اجتماعو ارتباط دارد که باید به نناسایو این عام 
گرسهو طبیعو نیس  که به دس  سالدین بناند  باند بهبه نهادی اسا  اجتمااعو کاه    

هار عما     عوام  اجتماعو آن را بوجودآسردند؛ زیارا ااعاد  دسرکایم بار ایان اسا  کاه       
کاه مبناای   ، رس تاانواد   ازایان ، نوند اجتماعو به دس  عوام  اجتماعو دیگر تبیین مو

هاای اجتمااعو اارار     ازدساج زن س نوهری س فرزنادآسری اسا  تحا  تاأثیر ایان عاما       
(. گیادنز بار ایان بااسر اسا  کاه تاانواد  امارسز  دچاار          32: 1354، گیرند )میشا   مو

هاا میشارسی    رهای غربو س صانعتو ایان دگرگاونو   هایو ند  اس  که در کشو دگرگونو
نادن هساتند. از نظار سی امارسز  داناتن فرزناد        مرسرزمان در حال جهانو اند س به کرد 

کنایم کاه    تر تصمیمو عاطنو اس  س ما در عصاری زنادگو ماو    بی ، نسب  به گذنته
: 1392 ،توان آن را عصر طالیو فرزند یا عصر فرزند عزیز نامیاد )عنایا  س همبااران    مو
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آنچه امرسز  به عنوان ت  عه  در کم ندن بعد تانواد  اثر ، (. از نظر مارسونز119-118
ای تمای  باه محادسد سااتتن تعاداد فرزنادان را ناناو از        دارد صنعتو ندن اس . عد 

، دانناد )صااداو فساایو س همبااران     گذرانو س زندگو مرفه ماو  بین  ااتصادی س تو 
سینو س همباران گویای آن اس  که تغییارات اجتمااعو س   (. نتای  تحقیپ ح73: 1392

ها س ایستارهای مرتبط با ازدساج س فرزنادآسری س   تحوالت تانواد  مالزم با تغییر در نگر 
(. بار مبناای   55: 1388، های بارسری اس  )حسینو س همباران آلدر نهای  رفتار س اید 

دهند.  نان نب  مو تاطر ننع نخصو های اجتماعو را فقط به گرس ، تئوری مبادله افراد
هاایو از   هاا صارفام مهموعاه    های نظریه مبادله این اس  که گارس   فرض ترین می  اساسو

هایشاان صاورت    ها بر اساس م العاه انگیاز    بینو س تبیین رفتار آن افراد هستند که می 
نتاری س  باناند )کال  گرانو عقالنو دربار  ساود س هزیناه ماو    گیرد یعنو افراد محاسبه مو

زماانو کاه زن س ناوهر    ، توان بیاان کارد   (. بر مبنای این نظریه مو86: 1389، همباران
هاای از دسا  رفتاه( ارزیاابو      های فرزند را بیشتر از مناافع آن )از جمهاه فرصا     هزینه

گرای  کمتری به فرزنددار ندن را ، به تاطر تقب  هزینه زیاد در طول زندگو، کنند مو
 تواهند دان .

اساتدالل صااح  نظاران ایان نظریاه در اصا  در       ، مبنای تئوری انتقال جمعیتوبر 
اجتماعو  -ها در مسیر حرک  به توسعه ااتصادی جامعه، های کالن اس  چارچوب نظریه

ای بااالتر   یاافتگو در جامعاه   کنند. هر چه توساعه  س نوگرایو انتقال جمعیتو را تهربه مو
: 1383، تر باند )عباسو نوازی در آن جامعه مایینرسد که میزان بارسری  باند انتظار مو

 25نرخ زادسسلاد کهاو تقریباام    ، دهد های ادهیباری از تحقیقات نپال نشان مو (. یافته11
تولد به  1/3 به 2001تولد به ازای هر زن در سال  1/4 از یافته اس ؛ یعنو درصد کاه 

نیارسی  ، تحصایالت زناان   بین دس بررسو کاه  یافته اسا .  2006ازای هر زن در سال 
س س وح کهاو از توساعه    هنهارهای فرهنگو، ثرست تانوادگو، سبون  نهری، کار زنان

(. نتای  تحقیقات از 2: 2010، 1زادسسلد تأثیر گذانته اس  )ادهیباری اجتماعو بر س  
بهباود ساالم  زناان س    ، نقا  سان ازدساج  ، دهاد  میزان بارسی در این کشور نشاان ماو  

طاور عماومو ماواردی بودناد کاه در رفتاار        باه ، ود مواعی  اجتماعو زنانکودکان س بهب
، بارسری افراد تأثیر دانتند. همچنین با توجه به متغیرهای دیگر مانند مذه  س فرهنا  

                                                           
1. Adhikari 

سن ازدساج در زنانو که برهمنو هستند باالتر از زنانو اس  کاه ماذه  دیگاری دارناد     
 (.2004، 1)میترا

هاا س   سر دارد کاه در ساایه مدرنیزاسایون بسایاری از ارز     نوتشتاین در این راب ه با
کارد  اسا .    گیری تانواد  س فرزندآسری تغییر میدا ها نسب  به نب  هنهارهای تانواد 

ناود کاه گارای      به عبارتو نهرنشینو س صنعتو ندن باعث ایهاد سببو از زندگو مو
هاای مرباوط باه     ری  ارز سازد س باه تاد   آسر مو ها را هزینه به فرزندآسری س مرسر  بچه

(. رایادر در م العاه تاود    5-8: 1990، 2برد )سازمان مه  دانتن فرزند زیاد را از بین مو
به این نتیهه دس  یاف  که کاه  زادسسلاد در آمریباا ناناو از تغییار در هنهارهاای      

هاای   ازدساج س به سیژ  آگااهو زناان باه اساتناد  رایا  از رس      ، فرزند، مربوط به تانواد 
دارد که این صحی  اس  که  (. هاثورن اظهار مو1976، جهوگیری از بارداری اس  )رایدر

در تمامو جوامع آگاهو از کنترل موالید با نهرنشینو )محا  تولاد یاا گذرانادن دسران     
تحصیالت باالتر از حد متوساط س درآماد بیشاتر از حاد     ، زندگو اب  از ازدساج در نهر(
تحصایالت همچناین بار متغیرهاای تبییناو دیگار نظیار        متوسط ارتباط مستقیم دارد. 

تاوجهو دارد   هاا س مناافع فرزنادان تاأثیر اابا       هزیناه ، انداز  تاانواد   ها نسب  به نگر 
(. نتای  حاص  از تغییرات تانواد  س کاه  بارسری در ایاران  117: 1383، )لوکاس س میر

که از س وح باالتر تحصیهو زنانو ، هایو که در محیط نهر مرسر  یافتند زسج، نشان داد
باه  ، تعداد فرزندان کمتری دارناد ، کنند برتوردارند س زنانو که در سنین باالتر ازدساج مو

(. باه عقیاد    62: 1384، تری دانتند )عباسو نوازی آل مایین هنگام ازدساج بارسری اید 
س هاای اتیار در جواماع صانعتو      بیهو رام کاه  بارسری س تحوالت اجتماعو طو ساال 

دهد که توجه اصاهو رسی بحاث سا   الگوهاا س      جوامع در حال صنعتو ندن نشان مو
ایان ساه   ، سن بارداری اس  که رسی تحوالت اجتماعو از سه طریاپ عماد  تاأثیر دارد   

تغییارات سااتتارهای سانو س تحاوالت نظاام      ، اند از: کاه  رند اجتماعو عام  عبارت
فرزندان به عنوان کااالی مصارفو باادسام در    ، (. از نظر ببر297: 2003، 3تانوادگو )رام
نود که طو زمان مننع  دارند. رسیبرد ااتصادی از باارسری بار درآماد س     نظر گرفته مو

هزینه سالدین برای فرزند آسردن تأکید دارد. این رسیبرد نمار س کینی  فرزندان دلخاوا   
های از دسا  رفتاه     فرص، دهد س بر هزینه رند س تربی  زسجین  را تح  تأثیر ارار مو
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سن ازدساج در زنانو که برهمنو هستند باالتر از زنانو اس  کاه ماذه  دیگاری دارناد     
 (.2004، 1)میترا

هاا س   سر دارد کاه در ساایه مدرنیزاسایون بسایاری از ارز     نوتشتاین در این راب ه با
کارد  اسا .    گیری تانواد  س فرزندآسری تغییر میدا ها نسب  به نب  هنهارهای تانواد 

ناود کاه گارای      به عبارتو نهرنشینو س صنعتو ندن باعث ایهاد سببو از زندگو مو
هاای مرباوط باه     ری  ارز سازد س باه تاد   آسر مو ها را هزینه به فرزندآسری س مرسر  بچه

(. رایادر در م العاه تاود    5-8: 1990، 2برد )سازمان مه  دانتن فرزند زیاد را از بین مو
به این نتیهه دس  یاف  که کاه  زادسسلاد در آمریباا ناناو از تغییار در هنهارهاای      

هاای   ازدساج س به سیژ  آگااهو زناان باه اساتناد  رایا  از رس      ، فرزند، مربوط به تانواد 
دارد که این صحی  اس  که  (. هاثورن اظهار مو1976، جهوگیری از بارداری اس  )رایدر

در تمامو جوامع آگاهو از کنترل موالید با نهرنشینو )محا  تولاد یاا گذرانادن دسران     
تحصیالت باالتر از حد متوساط س درآماد بیشاتر از حاد     ، زندگو اب  از ازدساج در نهر(
تحصایالت همچناین بار متغیرهاای تبییناو دیگار نظیار        متوسط ارتباط مستقیم دارد. 

تاوجهو دارد   هاا س مناافع فرزنادان تاأثیر اابا       هزیناه ، انداز  تاانواد   ها نسب  به نگر 
(. نتای  حاص  از تغییرات تانواد  س کاه  بارسری در ایاران  117: 1383، )لوکاس س میر

که از س وح باالتر تحصیهو زنانو ، هایو که در محیط نهر مرسر  یافتند زسج، نشان داد
باه  ، تعداد فرزندان کمتری دارناد ، کنند برتوردارند س زنانو که در سنین باالتر ازدساج مو

(. باه عقیاد    62: 1384، تری دانتند )عباسو نوازی آل مایین هنگام ازدساج بارسری اید 
س هاای اتیار در جواماع صانعتو      بیهو رام کاه  بارسری س تحوالت اجتماعو طو ساال 

دهد که توجه اصاهو رسی بحاث سا   الگوهاا س      جوامع در حال صنعتو ندن نشان مو
ایان ساه   ، سن بارداری اس  که رسی تحوالت اجتماعو از سه طریاپ عماد  تاأثیر دارد   

تغییارات سااتتارهای سانو س تحاوالت نظاام      ، اند از: کاه  رند اجتماعو عام  عبارت
فرزندان به عنوان کااالی مصارفو باادسام در    ، (. از نظر ببر297: 2003، 3تانوادگو )رام
نود که طو زمان مننع  دارند. رسیبرد ااتصادی از باارسری بار درآماد س     نظر گرفته مو

هزینه سالدین برای فرزند آسردن تأکید دارد. این رسیبرد نمار س کینی  فرزندان دلخاوا   
های از دسا  رفتاه     فرص، دهد س بر هزینه رند س تربی  زسجین  را تح  تأثیر ارار مو

                                                           
1. Mitra 
2. United nation 
3. Ram 



دورة 3، شمارة 1، بهار و تابستان 1394مطالعات زن و خانواده132

هاای   (. یافتاه 69: 1986، 1)انتغال زنان( س س   درآمد تانواد  تأکید دارد )ببار س باارس  
در آمریباا  ، سابت  س همباران  در بررسو دالی  ااتصاادی س رفتاار باارسری نشاان داد    

بارسری کمتاری را  ، کنند کاه  دستمزد س ناثباتو نغهو را تهربه مو، افرادی که بیباری
کنند. همچنین در طول رکاود ااتصاادی رسناد باارسری نیاز کااه  میادا         تهربه مونیز 
کند س این راب ه مننو بین رکود ااتصادی س بارسری س نیاز حتاو ازدساج در م العاات     مو

کنناد  ساساط    ارن نوزدهم س اسای  ارن بیستم م رح ند  اس ؛ اما ی  نوع عام  کم 
(. اساترلین  19: 2010، 2  )سابتبا س همبااران سرمایه اجتماعو اس، در ناامنو ااتصادی

بیباری س بااال رفاتن   ، تر بدتر ندن نانس کاری جوانان به عه  درآمد مایین، عقید  دارد
افازای   ، دار نادن  به عقا  اناداتتن بچاه   ، تأتیر در ازدساج، مهاجرت برای یافتن نغ 

، 3یهاین گساهو  ناود )ب  مشارک  نیرسی کار زن س افزای  طال  باعث کاه  بارسری ماو 
متوساط سان در اسلاین ازدساج افازای      ، (. از نظر بونگارت به ماوازات توساعه  8: 2010

منهار باه تغییارات در    ، یابد. نتیهه این تغییر کاه  درصد زنان در سصاه  جنساو   مو
آل تاانواد  س   انداز  ایاد   ها نسب  به نود. همچنین به عقید  سی نگر  رفتار بارسری مو

(. 83-117: 1390، اس  بارسری را تح  تأثیر ارار دهند )حسینوترجی  جنسو ممبن 
مند یا اعتقاد به سجود نوعو برتری برای جنس ماذکر در برابار جانس     های ترجی  نگر 
نامذیر از باسرهای متداسل مردم کشورهای جهان  ها جزوو تنبی  در برتو فرهن ، مؤنث
، رمیاناه س نامال آفریقاسا    تاس، ناراو ، به سیژ  مناطپ مختهف آسایای جناوبو  ، سوم

توساعه موجا     دهد که این تارجی  جنساو در کشاورهای درحاال     ها نشان مو مژسه 
افزای  نرخ عمومو بارسری س افزای  بعاد تانوارهاا س افازای  نارخ زادسسلاد در جامعاه       

توساعه   دسنالد در کشورهای درحاال  (. به عقید  م 1392، نوند )موسوی س همباران مو
، کنند س به ساس ه تحصیالت س کسا  ناغ    جنسیتو بیشتری کس  مو که زنان برابری

تبع آن به دنبال تحقپ انتظاارات س آماال س    کنند س به عرصه اجتماعو را بیشتر تهربه مو
کاهناد چاون فرزنادآسری س مارسر       از باارسری تاود ماو   ، رسند آرزسهای فردی تود مو

اس  مانع دستیابو به آرزسها س  سظینه اصهو زن تهقو ند ، فرزندان که در جامعه سنتو
تواناد تنهاا از طریاپ     (. ازآنهاکه بارسری نمو2000، 4دسنالد اهداف فردی زنان اس  )م 
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های غیرااتصادی نیز اهمی  دارد.  ها س نگر  ارزیابو ارز ، نرایط ااتصادی تبیین نود
نتن فرزناد  تواند به عنوان مهموعه چیزهای توبو که سالدین با دا گرای  به بارسری مو

تعریف نود. چارچوبو که سعو در ادغام تمامو ابعااد ارز  فرزناد در   ، کنند دریاف  مو
هاای مرباوط باه فرصا  از      هزیناه ، های ااتصادی این رسیبرد دارد؛ نام  منافع س هزینه

ای را  هاا س مناافع جامعاه    نناتتو س هزیناه  ها س منافع احساسو س رسان هزینه، دس  رفته
های اتیر نظریه انتخاب عقالناو کاه باه     (. یبو از بسط110: 1383، میردارد )لوکاس س 

گیاری در ماورد داناتن فرزناد      منظور لحاظ کردن ی  انگیز  غیر ابزاری بارای تصامیم  
هاایو   مقولاه ، نتیهه تال  فریدمن س همباران اسس  در جوامع میشرفته، صورت مذیرف 

نظایر آن عالیاپ جادی سالادین     کام  ندن س، تالای ، هیهان س سرگرمو، چون تازگو
(. نتاای  حاصا  از   135: 1385، ساازند )منصاوریان   برای فرزنددار نادن را آنابار ماو   

در گارای  باه   ، اسا  گیری تانواد  نشان داد  تهربیات دسران کودکو س نگر  به نب 
)فرزندان تونو س سارسر  1365با بعد از  1350های اب  از سال  نگر  نس ، فرزندآسری

های انقالب با جنا  )فرزنادان باعاث ایهااد فشاار       آسرند( س نس  ندگو سالدین مورا به ز
تر اس . درصد موافق  با ساقط جناین باه     نوند( نزدی  رسحو س رسانو برای سالدین مو

های جدید بیشتر از  فرزندی در نس  های جهوگیری از بارداری س نیز ت  عنوان یبو از را 
(. همچناین یباو از عواما  مارتبط باا      1393، بارانادیمو اس  )ااسمو اردهاوو س هم

دسرکایم باسرهاای ماذهبو را از نق اه نظار آثاار سظاایف        ، بارسری باسرهای مذهبو اس 
ها هستند )باسرها س آداب( در ی   کند. همه کسانو را که میرس آن ا  تعریف مو اجتماعو

ذهبو نظاامو از  هاای ما   (. ایادوولوکی 375: 1387، کند )آرسن اجتماع اتالاو متحد مو
ها س رفتار بارسری افاراد را تحا     نگر ، بعد تانوار، ازدساج ءزمینه ها س هنهارها در ارز 

ای از  (. به عقید  دسرکیم مذه  نظام یبپارچاه 140: 1390، دهد )حسینو تأثیر ارار مو
ها س عمهبردهاا   ها س عمهبردهای مرتبط با چیزهای مقدس اس . این باسردان  باسردان 

کناد   کنند در ی  اجتماع اتالاو ساحد همبسته ماو  ها عم  مو کسانو را که به آن همه
ماذه  باعاث   ، هاای گساترد    دارد کاه در تاانواد    (. سی بیان مو29: 1390، )همیهتون

سفاداری زسجین به یبدیگر بود  س امارسز  باا رسی آسردن باه رساباط نخصاو باه جاای        
حادی از زنادگو ماردم کناار رفتاه اسا         ماذه  تاا  ، های گسترد  سفاداری به تانواد 

، کناد  (. سبر کمتر به تبیین مذه  به عنوان ی  مدید  کهاو توجاه ماو   2006، 1)اسباچ
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های غیرااتصادی نیز اهمی  دارد.  ها س نگر  ارزیابو ارز ، نرایط ااتصادی تبیین نود
نتن فرزناد  تواند به عنوان مهموعه چیزهای توبو که سالدین با دا گرای  به بارسری مو

تعریف نود. چارچوبو که سعو در ادغام تمامو ابعااد ارز  فرزناد در   ، کنند دریاف  مو
هاای مرباوط باه فرصا  از      هزیناه ، های ااتصادی این رسیبرد دارد؛ نام  منافع س هزینه

ای را  هاا س مناافع جامعاه    نناتتو س هزیناه  ها س منافع احساسو س رسان هزینه، دس  رفته
های اتیر نظریه انتخاب عقالناو کاه باه     (. یبو از بسط110: 1383، میردارد )لوکاس س 

گیاری در ماورد داناتن فرزناد      منظور لحاظ کردن ی  انگیز  غیر ابزاری بارای تصامیم  
هاایو   مقولاه ، نتیهه تال  فریدمن س همباران اسس  در جوامع میشرفته، صورت مذیرف 

نظایر آن عالیاپ جادی سالادین     کام  ندن س، تالای ، هیهان س سرگرمو، چون تازگو
(. نتاای  حاصا  از   135: 1385، ساازند )منصاوریان   برای فرزنددار نادن را آنابار ماو   

در گارای  باه   ، اسا  گیری تانواد  نشان داد  تهربیات دسران کودکو س نگر  به نب 
)فرزندان تونو س سارسر  1365با بعد از  1350های اب  از سال  نگر  نس ، فرزندآسری

های انقالب با جنا  )فرزنادان باعاث ایهااد فشاار       آسرند( س نس  ندگو سالدین مورا به ز
تر اس . درصد موافق  با ساقط جناین باه     نوند( نزدی  رسحو س رسانو برای سالدین مو

های جدید بیشتر از  فرزندی در نس  های جهوگیری از بارداری س نیز ت  عنوان یبو از را 
(. همچناین یباو از عواما  مارتبط باا      1393، بارانادیمو اس  )ااسمو اردهاوو س هم

دسرکایم باسرهاای ماذهبو را از نق اه نظار آثاار سظاایف        ، بارسری باسرهای مذهبو اس 
ها هستند )باسرها س آداب( در ی   کند. همه کسانو را که میرس آن ا  تعریف مو اجتماعو

ذهبو نظاامو از  هاای ما   (. ایادوولوکی 375: 1387، کند )آرسن اجتماع اتالاو متحد مو
ها س رفتار بارسری افاراد را تحا     نگر ، بعد تانوار، ازدساج ءزمینه ها س هنهارها در ارز 

ای از  (. به عقید  دسرکیم مذه  نظام یبپارچاه 140: 1390، دهد )حسینو تأثیر ارار مو
ها س عمهبردهاا   ها س عمهبردهای مرتبط با چیزهای مقدس اس . این باسردان  باسردان 

کناد   کنند در ی  اجتماع اتالاو ساحد همبسته ماو  ها عم  مو کسانو را که به آن همه
ماذه  باعاث   ، هاای گساترد    دارد کاه در تاانواد    (. سی بیان مو29: 1390، )همیهتون

سفاداری زسجین به یبدیگر بود  س امارسز  باا رسی آسردن باه رساباط نخصاو باه جاای        
حادی از زنادگو ماردم کناار رفتاه اسا         ماذه  تاا  ، های گسترد  سفاداری به تانواد 

، کناد  (. سبر کمتر به تبیین مذه  به عنوان ی  مدید  کهاو توجاه ماو   2006، 1)اسباچ
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بهبه نظر اس بیشتر مع وف به اثر باسرهای دیناو بار زنادگو اجتمااعو اسا  بارای سی       
جازء اصاهو دیان    ، ند  سجاود دارد  منهوم نظم ماسراءطبیعو که در همه جوامع نناتته

(. سی مذه  را به عنوان ی  نظاام اعتقاادی تعریاف    1388، زاد  س همباران )سراج اس 
دهد. ایشان مذه  را به عنوان ی  متغیر مساتق    کند که طبیع  نیرسها را نب  مو مو

(. کالنتاری س  86: 1389، داناد )کالنتاری س همبااران    تأثیرگذار بار اماور اجتمااعو ماو    
ناناتتو گارای  باه فرزنادآسری س برتاو       جامعههمباران در مژسهشو با عنوان بررسو 

عوام  مرتبط با آن در بین جوانان متأه  نهر تبریز به این نتیهاه رسایدند کاه متغیار     
گرای  دینو باالترین تأثیر را بر گرای  به فرزندآسری در بین جواناان داناته اسا . در    

  اجتمااعو س  مشارک، مذیر  اجتماعو، در این مژسه  متغیرهای گرای  دینو، نهای 
درصد متغیر سابسته گرای  به فرزندآسری را تبیین نمودناد   22منافع ااتصادی به میزان 

گایهن ماذه  بایاد هنهارهاای رفتااری را باا رفتارهاای باارسری         )همان(. به عقید  م 
ها س هنهارهایو هستند که رفتار مشرسع را مستقیمام  مون  دهد. باسرهای مذهبو ارز 

دهند؛ یعناو اواعاد س هنهارهاایو     بارسری ارتباط مو ءزمینه ند  در  زد  به ابعاد تخمین
(. نتاای  تحقیقاو کاه    10: 2006، 1که در تنظیم تانواد  نق  دارند )فرجیبا س سساتوف 

اند نشاان داد   نیهریه انهام داد ، اندسنزی، از بنگالد  2003برمن س همباران  در سال 
بسیاری از این کشورها به جه  تحصی  س تغییار  که میزان بارسری س باسرهای مذهبو در 
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 گذارد. های جمعیتو بر بارسری تأثیر مو تواهد ند. باسرهای مذهبو از طریپ سیژگو
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1. Ferjika and Westoff 
2. Gafman 

های متنااست اجتمااعو یا  فارد یاا ترکیا  تصاوری         عهد  دارد س همین ترکی  نق 
سضع ، نامند. عوام  متعددی مانند نیاکان یا اص  س نس  های اس را مایگا  سی مو مواعی 

میزان س ناوع تحصایالت س غیار  در چگاونگو مایگاا       ، منید بودن از لحاظ نغهو، تمبن
ای کاه   (. از نظر ببر سالادین تحصای  کارد    21: 1386، تماعو افراد مؤثر اس  )مه اج

هایشان نیز زیاد اس  س نیاز سالادینو کاه باه دلیا        ها باال س هزینه فرص  رتبه نغهو آن
، تاری باه ابزارهاای کنتارل باارسری دارناد       دسترسو آساان ، برتورداری از درآمد بیشتر

دارای مشاغ  ماایین س فاااد   ، درآمد متقابالم سالدین کمتواستار فرزندان کمتری هستند س 
در عم  فرزندان بیشاتری تواهناد دانا     ، های کنترل بارسری امبان دسترسو به رس 

(. تحقیقات ارن بیستم کشور ایتالیاا نشاان داد کاه    134: 1385، )منصوریان س همباران
کاه  طوریود دارد بهدرآمد س س   تحصیالت سج، راب ه مننو بین بارسری س طبقه نغهو

، 1یاباد )اسابیرب    با باال رفتن مایگا  اجتماعو س ثرست افراد نسب  باارسری کااه  ماو   
نود میزان بارسری هر تانوار بستگو به جایگاا    طور که مالحظه مو (. همان146: 2008

هاا باا توجاه باه میشارف  س ترااو        ای که تاانواد   گونه س مایگا  اجتماعو سالدین دارد به
باناند باه باارسری س     ند  در جامعه س مواعیتو که به عناوان یا  ع او دارا ماو     حاص 

دیگاار ساارمایه اجتماااعو اساا  س ساارمایه اجتماااعو اندیشااند. عاماا   فرزناادآسری مااو
ای اس  که به مالبی  نببه مایداری از رسابط کم یا  ای از منابع موجود یا بالقو  مهموعه

نناسند س تود را مادیون   افرادی که یبدیگر را مو، ند  افراد بستگو دارد بی  نهادینه 
  به عنوان مهموعه عاامالنو کاه   با تعهپ به ی  گرس، یا به عبارت دیگر، دانند یبدیگر مو

بهباه باا میونادهای مایادار س ساودمند باه       ، های مشترک هساتند  نه فقط صاح  حی ه
از نظر بوردیاو سارمایه اجتمااعو باه      (.99: 1385، اند )نویر  س همباران یبدیگر سابسته

 ،هاا  های اجتماعو اس  س دسترسو افراد را به فرص  ها س نببهمعنای رسابط فرد درگرس 
سازد س بار جایگااهو کاه فارد در      منابع مادی س مواعی  اجتماعو را میسر مو، اطالعات

(. از نظار سی  34-35: 1380، گاذارد )بوردیاو   کند تاأثیر ماو   ف ای اجتماعو انغال مو
ند  اس . نخستین عنصر سارمایه اجتمااعو    سرمایه اجتماعو از دس مؤلنه اصهو تشبی 

نهادها س غیر  نام دارد. دسمین نوع سرمایه اجتمااعو  ، ها انهمن، ها ساتتاری مانند نببه
هاا س   ذهنو نام دارد س نام  عناصار غیرمهماوس س ذهناو مانناد طارز تهقاو       -نناتتو

اعتمااد س هنهارهاای معامهاه متقابا  س غیار       ، هاای مشاترک   ارز ، هنهارهای رفتاری
                                                           
1. Skirbekk 
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آیند کاه   جود مو(. رسابط اجتماعو هنگامو به س107: 1389، نود )جاسید س همباران مو
کنند از منافع فردی تود بهترین استناد  را به عم  آسرند س نباید تنهاا   افراد کون  مو

تاوان باه عناوان     هاا را ماو   به عنوان اجزاء ساتتارهای اجتماعو در نظر گرفته نوند. آن
هاای گساترد     نببه، منابعو برای افراد نیز در نظر گرف  به اعتقاد سی سرمایه اجتماعو

(. ماتنام سرمایه 458: 1377، های مشترک سرسکار دارد )کهمن اعتماد س ارز ، باطاتارت
داند که موجا    ها مو هنهارها س نببه، ای از مناهیمو مانند اعتماد اجتماعو را مهموعه

ارتباط س مشارک  بهینه اع ای ی  اجتماع ند  س در نهای  منافع متقاب  آن را تاأمین  
(. فوکویاما به نوبه تود بار تاأثیرات اعتمااد تاکیاد     54: 1385، تواهد کرد )اتتر محقپ

ناود کاه افاراد دارای     اعتمااد ساتاو حاصا  ماو    ، هاای هنهااری آن   دارد س نه بر ارز 
های مشترک صداا  س رفتار متقاب  بانند س بنابراین بتوانند باا یبادیگر همبااری     ارز 

بارسری زنان نشاان داد کاه دس   (. م العه سرمایه اجتماعو س 105: 1387، کنند )تونبیس
ترین عوام  تأثیرگاذار   به ترتی  مهم، های رسمومتغیر تحصیالت زن س ع وی  درگرس 

درصاد ساریاانس    20بانند که در مهموع  در تعداد فرزندان زند  به دنیا آمد  هر زن مو
کنناد. متغیار تحصایالت دارای باار منناو بار باارسری اسا           متغیر سابسته را تبیین مو

(. بر 84: 1390، که اثر متغیرهای دیگر بر بارسری مثب  اس  )ادرتو س همباران رحالود
تأثیر سارمایه اجتمااعو بار اسااس     ، 2001ند  در لهستان در سال  اساس تحقیپ انهام

ناود.   سانهید  ماو  ، کنناد  تعداد افرادی که از رسابط تبادل حمای  س کم  استناد  مو
ارتباط مستقیم س مثب  بین تعداد رسابط تباادل کما  س   ، ند  از تحقیقات نتای  گزار 

دهد س سجود محایط اجتمااعو حماایتو     حمای  س می  به فرزند دسم آسردن را نشان مو
باا میازان   ، کناد. سارمایه اجتمااعو    نوعو سرمایه اجتماعو در راب ه با بارسری ایهاد مو

: 2004، 1وههر س فرتازک در می  به بارسری تأثیر دارد )با ، رسابط حمایتو در س   فردی
های تحقیاپ باوههر س فهیپاوف درباار  راب اه سارمایه        (. همچنین نتای  حاص  از یافته2

اس  که حمای  از رسابط بین فاردی یباو از   اجتماعو س بارسری در بهغارستان نشان داد 
آیاد   حسااب ماو   عوام  مهم در تمای  به بارسری در جوامع ارسمای ناراو س مرکازی باه   

نود سرمایه اجتمااعو داللا     (. بر این اساس مالحظه مو53: 2005، 2فهیپوف )بوههر س
کنناد س افاراد را در دساتیابو باه      کند که کن  را تساهی  ماو   های جمعو مو بر دارایو

                                                           
1. Buhler and Fratczak 
2. Buhler and Philipov 

ای عما  کناد کاه     تواند همچون ساس ه دهند. سرمایه اجتماعو مو اهداف تود یاری مو
گیرناد. سارمایه    د رفتارهای جمعیتاو فراماو  ها چیزهای زیادی در مور افراد از طریپ آن

آسرد س با سجاود محایط    اجتماعو نوعو منابع ارزنمند در زندگو برای افراد به سجود مو
که طوریآید. به اجتماعو حمایتو نوعو سرمایه اجتماعو در راب ه با بارسری به سجود مو

نادآسری را افازای    توان عنوان کرد سجود رسابط تبادل کم  س حمای  گرای  به فرز مو
 دهد. مو

گارای  باه   ، های مربوط به فاکتورهاا  طور که مالحظه گردید هر ی  از تئوری همان 
کنند. ازآنهاکه انسان موجودی کنشگر س دارای اراد  نسابو اسا  س    بارسری را تبیین مو

ی هاا  ها س ارزیاابو  تواند بنا به سهیقه تود دس  به انتخاب بزند س در این میان گرای  مو
تواند با گرای  به بارسری راب ه دانته باند س این گرای  باه باارسری نامار     ها مو انسان

مژسه  حاضار در  ، کند. با توجه به مباحث ذکرند  ها مشخص مو فرزندان را در تانواد 
 جه  دستیابو به اهداف زیر اس :

 .تعیین راب ه بین سن زن با میزان گرای  به بارسری 
 ام  در نهر تبریز با میزان گرای  به بارسری.تعیین راب ه مدت اا 
    تعیین تناست میزان گرای  زنان به بارسری بر حس  گاذران دسران زنادگو

 اب  از ازدساج در نهر یا رسستا.
 .تعیین راب ه مایگا  اجتماعو با میزان گرای  به بارسری 
 .تعیین راب ه میزان باسرهای مذهبو با میزان گرای  به بارسری 
 اب ه میزان سرمایه اجتماعو با میزان گرای  به بارسری.تعیین ر 
 ازدساج زن با میزان گرای  به بارسری. تعیین راب ه سن 
 .تعیین راب ه تعداد فرزند با میزان گرای  به بارسری 
  آل با میزان گرای  به بارسری. تعیین راب ه تعداد فرزند اید 
  ترجی  جنسو. تعیین تناست میزان گرای  زنان به بارسری بر حس 
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حادسد   1390تبریز اس  که بر اسااس اطالعاات سرناماری عماومو نناوس س مسابن       

ماس از آزماون    3/0ننر اس . بر اسااس فرماول کاوکران س بارآسرد ساریاانس       463395
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ای چناد   گیاری توناه   ننر نمونه انتخاب ندند س بر اسااس نموناه   460حدسد ، مقدماتو
 15-50بدین ترتیا  جمعیا  زناان    گانه تبریز اتتصاص یافتند.  ای به مناطپ د  مرحهه

، باه تنبیا  اساتخراج    1390گانه نهر تبریز بر اساس سرنماری ساال   ساله مناطپ د 
ها برای هار   نمونه، ا جمعی  ک سپس متناس  با جمعی  زنان هر من قه س نسب  آن ب

ها انتخاب نادند س در   من قه اتتصاص یافتند. سپس محالت به صورت تصادفو از حوز 
 ند  اس . ای از زنان به صورت تصادفو از محالت انتخاب نهای  نمونه

 
 گانه شهرداری تبریز تعداد و نمونه تخصیص یافته به نسبت مناطق ده .1جدول 

شهرداری  مناطق
 تبریز

زنان  تعدادجمعیت
 ساله متأهل 50-15

 های انتخابی خوشه درصد یافته اختصاص نمونه

8/14 68 69002 منطقه یک ، لو اید ، آباد یوسف 
 سیالب.

، سلیعصر، زعنرانیه 7/11 54 54822 منطقه دو
 رسان. آب

، ابوریحان، منظریه 4/15 71 71605 منطقه سه
 ا ران.

استاد ، آتونو 5/21 99 100458 منطقه چهار
، را  نصف، جعنری

 باغ. کوچه
 آذربایهان.، باغمیشه 5/6 30 30358 منطقه پنج
 منهم.، بهار 1/6 28 28684 منطقه شش
، نهرک اندیشه 6/9 45 45450 منطقه هفت

 نهرک سهند.
 بازار.، تربی  7/1 8 8234 منطقه هشت

 تاسران. 2/0 09/0 96 منطقه نه
، ارم، نمس تبریزی 4/12 57 57967 منطقه ده

 منبع.
 25 100 460 466676 جمع

             

جه  سنه  گرای  . ند  اس  استناد  ها از تبنی  مرسشنامه ای گردآسری داد بر
هایو در اال  طیف لیبرت از کامالم موافپ تا کامالم مخاالف   به بارسری )متغیر مالک( گویه

گویاه در طیاف    16متغیر گرای  به بارسری از ند  اس . با توجه به اینبه  در نظر گرفته
حداا  نمر  مورد انتظار گرای  باه باارسری زناان    ، ای لیبرت تنظیم یافته اس  درجه 6

های مربوط به سنهه گرای  به باارسری را نشاان    گویه، 2جدسل  اس . 96س حداکثر  16
گاذرد. سان    موهایو اس  که از تولد فرد  سن زن: منظور از سن زن تعداد سال دهد. مو

در سا   سانه    ، در این تحقیپ به عنوان ی  متغیر کمو در ارتباط با متغیار ماالک  
هایو اسا  کاه    مدت ااام  در نهر تبریز: تعداد سال ای موردسنه  ارار گرف . فاصهه

ای موردسانه  ارارگرفتاه    فرد در نهر تبریز سبون  دانته اس  که به صورت فاصاهه 
از گذران دسران زندگو اب  از ازدساج در نهر یا رسستا ایان  منظور ، اس . در این بررسو

اسا  یاا در   اس  که فرد دسران زندگو تود را ابا  از ازدساج بیشاتر در ناهر گذراناد     
در ایان   اسا . همچناین  ای بررسو ناد   رسستا. این متغیر نیز به صورت اسمو دس مقوله

تعاداد   اسا . ناد   فتاه  ای موردسانه  ارارگر  مژسه  سن ازدساج زن به صورت فاصهه
آل: منظور از آن نمار فرزندانو اس  که زن هنگام ازدساج تمای  دان  که در  فرزند اید 

ای موردسانه  اارار    آیند  دانته باند. در این مژسه  متغیر یادند  به صورت فاصاهه 
نامار فرزنادان زناد  باه دنیاا آسرد       ، تعداد فرزناد در این مژسه  ، گنتنو اس  گرف .
ای موردسانه  اارار    در طول زندگو مشترکشان اسا  کاه باه صاورت فاصاهه      زسجین
و فرزند نیز تاکید بردانتن دتتر یا مسر برای زسجو کاه  یتترجی  جنسمنظور از  گرف .

اناد   دهند  مایگا  اجتمااعو عباارت   های تشبی  گویه فقط بخواهد ی  فرزند دانته باند.
، 3دانشاگاهو= ، 2متوس ه س دیاپهم= ، 1و=از: س وح تحصیهو زسجین: ابتدایو س راهنمای

ناد  اسا  در صاورت نااغ       از زناان تواساته  ند  اس . نغ :  سواد صنر داد  برای بو
از ، بنادی مشااغ    برای رتباه  نغ  دایپ تود س نیز نغ  دایپ همسر را بنویسند.، بودن

طبقاات؛  در در نهایا    ند  اس  که  استناد  (1381نایبو س عبدالههیان ) ءالگوی م العه
بندی ند  اسا .   طبقه 3س مشاغ  بهندمرتبه= 2مرتبه= مشاغ  میان، 1مرتبه= مشاغ  کم

همچناین   ناد  اسا .   دار س نیز همسران بیبار نمر  صنر اتتصااص داد   برای زنان تانه
بندی ند  اسا . میازان    رتبه 3س باال= 2متوسط=، 1طبقه تود اظهاری به صورت مایین=

ای( مرساید    باز به صورت هزار تومان در ما  )در سا   فاصاهه  درآمد نیز در اال  سؤال 
م العاه در   آماد  در نموناه ماورد    دسا   به نمر  ند  اس  س بر اساس حداکثر س حداا 
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طبقاات؛  در در نهایا    ند  اس  که  استناد  (1381نایبو س عبدالههیان ) ءالگوی م العه
بندی ند  اسا .   طبقه 3س مشاغ  بهندمرتبه= 2مرتبه= مشاغ  میان، 1مرتبه= مشاغ  کم

همچناین   ناد  اسا .   دار س نیز همسران بیبار نمر  صنر اتتصااص داد   برای زنان تانه
بندی ند  اسا . میازان    رتبه 3س باال= 2متوسط=، 1طبقه تود اظهاری به صورت مایین=

ای( مرساید    باز به صورت هزار تومان در ما  )در سا   فاصاهه  درآمد نیز در اال  سؤال 
م العاه در   آماد  در نموناه ماورد    دسا   به نمر  ند  اس  س بر اساس حداکثر س حداا 
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بندی ند  اس . حاص  جمع نمرات در نظار   تقسیم 3س باال= 2متوسط=، 1س  : مایین=
اجتمااعو ماساخگو را در دس سا      های مذکور نمر  نهایو مایگاا    ند  برای گویه گرفته
دهد. باسرهای مذهبو: با توجه به اینبه متغیر  ( نب  مو18الو  6ای بین  ای )نمر  فاصهه

ای لیبرت از کامالم موافپ تا کاامالم مخاالف    درجه 6گویه در طیف  23باسرهای مذهبو از 
 138اکثر س حاد  23حداا  نمر  مورد انتظار باسرهاای ماذهبو زناان    ، تنظیم یافته اس 

دهاد. سارمایه    های مربوط به سنهه باسرهای مذهبو را نشاان ماو   گویه، 2جدسل  اس .
، در این مژسه  سه نااتص اصاهو سارمایه اجتمااعو )مشاارک  اجتمااعو      اجتماعو: 

باا توجاه باه اینباه متغیار سارمایه        اعتماد اجتماعو س انسهام اجتماعو( مد نظر اسا . 
ای لیبرت از کامالم موافپ تا کامالم مخاالف تنظایم    درجه 6گویه در طیف  30اجتماعو از 
اسا . جادسل    180س حداکثر  30حداا  نمر  مورد انتظار سرمایه اجتماعو  یافته اس .

نایان ذکر اس  در این  دهد. های مربوط به سنهه سرمایه اجتماعو را نشان مو گویه، 2
اعتباار  ، گیاری  تباار نموناه  گیری صوری اس  که همرا  باا اع  اعتبار سسیهه انداز ، بررسو

گیاری   های موجود در سسیهه اناداز   دهد. برای بررسو مایایو گویه محتوایو را تشبی  مو
ند  اس . نتای   ننر( استناد  30آزمون به تعداد  از ضری  آلنای کرسنباخ )با اجرای می 

 دهد. نشان مو 2بین س مالک را جدسل نمار   تحهی  مایایو متغیرهای می 
 

 های تحقیق های مربوط به سنجش سازه گویه .2 جدول

 ها گویه متغیر
تعداد 
 گویه

ضریب 
 پایایی

 گرای  به بارسری

تونبختو تانواد  درگرس سجاود بچاه   ، کنم من فبر مو
سالادین  ، فرزندآسری اسا  ، ترین هدف ازدساج مهم، اس 

بایستو فرزندان بیشتری دانته بانند تا در دسران میری 
هاای   نود کاه آدم از فعالیا    بچه باعث مو، تنها نبانند

های مار از بچاه دسری    من از محیط، اجتماعو دسر بماند
بخشند. باا   فرزندان به زندگو گرما س آرام  مو، کنم مو

هرچاه تعاداد   ، ناود  تولد فرزند مشبالت نیز نرسع ماو 
سابساتگو زن س ناوهر باه همادیگر     ، فرزند بیشتر باند

هاا باا    س برتو از بیماری افزای  فشارها، نود بیشتر مو
فرزند زیاد کم  توبو بارای  ، نود تولد فرزند نرسع مو

16 716/0 

انهام امور منزل از جمهه نگهداری از فرزند اس  س سایر 
 ها. گویه

 سرمایه اجتماعو

تا چه حدی با دسستان تود ارتباط صمیمانه داریاد  تاا   
چه حادی از اع اای فامیا  یاا دسساتان تاود هنگاام        

هاای   کنید  تا چاه حادی در انهمان    عیادت مو بیماری
سالدین س مربیان نرک  دارید  تا چه حدی باه اااوام س   
تویشان اعتماد دارید  تا چه حد سسای  منازل تاود را   

دهید  تا چه حد به هام ناهری    ها امان  مو به همسایه
تود اعتماد دارید  تا چه حد در کنار تانواد  س دسستان 

باه نظار ناما تاا چاه اناداز         کنید  احساس آرام  مو
تیرتواهو س کم  کردن به دیگران در بین افراد سجود 

به نظر نما تا چه انداز  دسستو س رفااا  در باین   ، دارد
 ها. افراد رساج دارد  س سایر گویه

30 879/0 

 باسرهای مذهبو

دیان راهنماای   ، همه امور زنادگو باه دسا  تداسا     
نیباو کاه باه    هار  ، ها در زندگو اس  تونبختو انسان

انسان رسد از جان  تداس  س هر بدی که به اس رساد از  
سلاو  ، اگرچه تداسند مرا دسسا  دارد ، تود انسان اس 

عالواام محسوسااو باارای راهنمااایو در زناادگو باارایم   
هار ساا  س هرکهاا کاه باه تادا احتیااج        ، فرساتد  نمو

فرناتگان بار باام    ، اس حاضر س ناظر بود  اسا  ، ام دانته
، آسرناد  نعم  س رحم  ماو ، در آن باند ای که بچه تانه

اارآن کاریم   ، فرزند در تاناه ماؤمن مایاه برکا  اسا      
رسز  باه ، راهنمای مناسبو برای زنادگو مان باود  اسا     

کاانم در کارهااا م ااابپ  سااعو مااو، ایاماا  اعتقاااددارم
در مراسام ماذهبو )مانناد    ، دستورات تداسند عم  کنم
 ها. کنم س سایر گویه دعا س نیای  س...( نرک  مو

23 701/0 

 مایگا  اجتماعو
، طبقاه تاود اظهااری   ، نغ  زسجین، تحصیالت زسجین

 درآمد.
6 

 

                                                                                                                                                          
 ها یافته

هاای توصاینو    های مژسه  با استناد  از آماار   ( به بررسو یافته3)جدسل  در این بخ 
 مردازیم. مو
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، طبقاه تاود اظهااری   ، نغ  زسجین، تحصیالت زسجین

 درآمد.
6 

 

                                                                                                                                                          
 ها یافته

هاای توصاینو    های مژسه  با استناد  از آماار   ( به بررسو یافته3)جدسل  در این بخ 
 مردازیم. مو
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 ای آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق در سطح سنجش فاصله .3جدول 
 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین متغیر

 96 20 23/11 65/55 گرایش به باروری
 129 47 95/13 44/101 باورهای مذهبی
 18 6 77/2 60/11 پایگاه اجتماعی

 169 51 45/17 27/104 سرمایه اجتماعی
 50 17 81/7 16/33 سن زن

 50 1 72/12 73/24 مدت اقامت در شهر تبریز
 35 13 26/4 72/21 سن ازدواج زن
 7 0 14/1 1/2 آل تعداد فرزند ایده
 8 0 23/1 50/1 تعداد فرزند

 
میانگین گرای  به باارسری زناان برابار باا     ، دهد مونشان  3چنانچه اطالعات جدسل 

میاانگین  ، هاای مراکنادگو   اس . بر اساس آماار   96س حداکثر  20حداا  نمر  ، 65/55
اسا .   129الاو   47ای بین  ای نمر  در دس س   فاصهه 44/101باسرهای مذهبو برابر با 

 6ای باین   ای نمار   فاصاهه در دس س    60/11همچنین میانگین مایگا  اجتماعو برابر با 
ای  ای نمار   در دس س   فاصهه، 27/104س نیز متغیر سرمایه اجتماعو با میانگین  18الو 
میانگین مادت اااما    ، سال 33اس . گنتنو اس  میانگین سن زنان  169الو  51بین 

سال اس . همچناین   22سال س میانگین سن ازدساج زنان نزدی   24زنان در نهر تبریز 
حداا  ، 50/1س میانگین تعداد فرزند زنان  1/2ها  آل در نزد آن ن تعداد فرزند اید میانگی

% زناان دسران زنادگو تاود را ابا  از     3/89فرزند اسا .   8تعداد فرزند صنر س حداکثر 
% آنان زنادگو تاود را ابا  از ازدساج در رسساتا ساپری کردناد.       7/10ازدساج در نهر س 

، ترجی  جنسو در حال  ت  فرزندی به نناع دتتار   % نگر  زنان به3/19گنتنو اس  
 کند. % فراو نمو65% به ننع مسر س از نظر 7/15

 
 
 
 

 بین با متغیر مالک . آزمون همبستگی بین متغیرهای پیش4جدول 
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. *** P > 001/0 <01/0داری در سااا    . معناااو** P > 01/0 <05/0داری در سااا    . معناااو*
 P <001/0داری در س    معنو
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 بین با متغیر مالک . آزمون همبستگی بین متغیرهای پیش4جدول 
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. *** P > 001/0 <01/0داری در سااا    . معناااو** P > 01/0 <05/0داری در سااا    . معناااو*
 P <001/0داری در س    معنو



دورة 3، شمارة 1، بهار و تابستان 1394مطالعات زن و خانواده144

نود که  ، مالحظه مو4ند  در جدسل  م ابپ آزمون ضری  همبستگو میرسون انهام
[ P, 465/0( =460)r<001/0بااین باسرهااای مااذهبو س میاازان گاارای  بااه بااارسری    

همبستگو باال س راب ه مستقیم سجود دارد. ضاری  همبساتگو باین مایگاا  اجتمااعو س      
دهد بین متغیرهاای   [ نشان موP, 231/0- ( =460)r<001/0به بارسری  میزان گرای  

ب وریبه باا بااال رفاتن مایگاا      ، ذکرند  همبستگو متوسط س راب ه معبوس سجود دارد
کند. همچنین ضری  همبساتگو   اجتماعو افراد میزان گرای  به بارسری کاه  میدا مو

[ نشاان  P, 300/0 ( =460)r<001/0 بین سرمایه اجتماعو س میزان گرای  به بارسری 
کاه باا   طاوری دهد بین دس متغیر همبستگو متوسط س راب ه مستقیم سجاود دارد. باه   مو

یاباد. همچناین نتاای      افزای  سرمایه اجتماعو میزان گرای  به بارسری نیز افزای  مو
آمد  از ضری  همبستگو میرساون باین مادت اااما  در ناهر تبریاز س میازان         دس  به

باین دس متغیار راب اه    ، دهد [ نشان موP, 136/0- ( =460)r<01/0  به بارسری  گرای
معبوس سجود دارد. از میان متغیرهای مساتق  میاانو راب اه متغیرهاای سان ازدساج س      

=  -P, 134/0<01/0 ، دار اسا   آل با میزان گرای  باه باارسری معناو    تعداد فرزند اید 
(460)rیاباد.   اج میزان گارای  باه باارسری کااه  ماو     که با افزای  سن ازدسطوری[ به

آل س میزان گرای  به بارسری راب ه مستقیم س مثب  سجود  همچنین بین تعداد فرزنداید 
آل میزان گارای  باه    [ س با افزای  تعداد فرزند اید P, 215/0( =460)r<001/0 ، دارد

ند با میازان گارای    یابد. گنتنو اس  بین متغیر سن زن س تعداد فرز بارسری افزای  مو
 به بارسری راب ه سجود ندارد.

 
 تفاوت میانگین میزان گرایش به باروری به تفکیک گذران دوران زندگی .5جدول 

 قبل از ازدواج در شهر یا روستا

 P>01/0<05/0داری در س    * معنو

 مقدار آزمون میانگین تعداد مشاهدات متغیرها

 گذران دوران زندگی
 قبل از ازدواج

 نهر
 رسستا

406 30/55 *973/1-  =t 
46 73/58 

 ترجیح جنسی

 1/54 88 به ننع دتتر

468/1 =F 2/57 71 به ننع مسر 

 7/55 293 کند فراو نمو

میانگین میازان گارای  باه باارسری      43/3با تناست ، دهد نشان مو 5چنانچه جدسل 
با افارادی کاه   ، سپری کردند بین افرادی که دسران زندگو تود را اب  از ازدساج در نهر

رساد   دار سجاود دارد. باه نظار ماو     در رسستا سپری کردند از لحاظ آماری تنااست معناو  
س   س الگوی بارسری تاأثیر بسازایو   ، افبار، ها تاستگا  نهری س رسستایو فرد بر نگر 

 دار سجود ندارد. دارد. همچنین بین ترجی  جنسو س گرای  به بارسری تناست معنو
 

 اجتماعی عوامل دهنده تشکیل بینی میزان گرایش به باروری بر حسب متغیرهای پیش .6جدول 
 R 2R B β t P متغیر
     218/0 467/0 1مدل 

 000/0 342/10 467/0*** 380/0   باسرهای مذهبو

     257/0 507/0 2مدل 

 000/0 312/10 445/0*** 370/0   باسرهای مذهبو

 000/0 476/4 198/0*** 961/1   آل اید  فرزند

     283/0 532/0 3مدل 

 000/0 792/8 402/0*** 327/0   باسرهای مذهبو
 آل اید  فرزند

   سرمایه اجتماعو
941/1 
104/0 

***196/0 
***171/0 

506/4 
748/3 

000/0 
000/0 

     301/0 549/0 4مدل 

 000/0 909/8 402/0*** 327/0   باسرهای مذهبو
 آل اید  فرزند

 سرمایه اجتماعو
 مدت ااام  در نهر تبریز

  
967/1 
097/0 
121/0- 

***198/0 
***160/0 
**135/0- 

619/4 
528/3 
142/3- 

000/0 
000/0 
002/0 

     310/0 557/0 5مدل 

 000/0 362/8 383/0*** 311/0   باسرهای مذهبو

 آل اید  فرزند
 سرمایه اجتماعو

 مدت ااام  در نهر تبریز
 مایگا  اجتماعو

  

890/1 
105/0 
113/0- 
399/0- 

***190/0 
***173/0 
**127/0- 
*098/0- 

445/4 
816/3 
950/2- 
225/2- 

000/0 
000/0 
003/0 
027/0 
 

داری در ساا    ***معنااو P< 01/0داری رسابااط در ساا    **معنااو P>01/0<05/0داری در ساا    * معنااو 
001/0> P 



145بررسی گرایش به باروری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

میانگین میازان گارای  باه باارسری      43/3با تناست ، دهد نشان مو 5چنانچه جدسل 
با افارادی کاه   ، سپری کردند بین افرادی که دسران زندگو تود را اب  از ازدساج در نهر

رساد   دار سجاود دارد. باه نظار ماو     در رسستا سپری کردند از لحاظ آماری تنااست معناو  
س   س الگوی بارسری تاأثیر بسازایو   ، افبار، ها تاستگا  نهری س رسستایو فرد بر نگر 

 دار سجود ندارد. دارد. همچنین بین ترجی  جنسو س گرای  به بارسری تناست معنو
 

 اجتماعی عوامل دهنده تشکیل بینی میزان گرایش به باروری بر حسب متغیرهای پیش .6جدول 
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داری در ساا    ***معنااو P< 01/0داری رسابااط در ساا    **معنااو P>01/0<05/0داری در ساا    * معنااو 
001/0> P 
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تأثیرگذاری متغیرهاای مساتق  بار میازان گارای  باه       میزان ، Bبا توجه به مقادیر 
 توان به نب  معادله زیر نون : بارسری را مو

=میزان گرای  به بارسری 63/15  + 311/0 +890/1 )میزان باسرهای مذهبو(   105/0  +
آل( )تعداد فرزند اید  -113/0 ()سرمایه اجتماعو  -399/0 )مدت ااام  در نهر تبریز(   

ااتصادی( -+)مایگا  اجتماعو  e 
 

جه  بررسو همزمان متغیرهای مستق  بر میزان گارای   ، 6م ابپ اطالعات جدسل 
س  Fند  اس . با توجه به مقادار   به بارسری از معادله رگرسیون ت و گام به گام استناد 

آل  تعاداد فرزناد ایاد    ، سارمایه اجتمااعو  ، سه متغیر باسرهای مذهبو، داری س   معنو
س  01/0داری  متغیر مدت ااام  در ناهر تبریاز راب اه معناو    ، 001/0داری  راب ه معنو

نشاان   55/0دار ندند. ضری  همبستگو چندگاناه   معنو 05/0مایگا  اجتماعو در س   
از همبستگو باال بین متغیرهای موجود در معادله رگرسیون اس . باا توجاه باه ضاری      

رای  به بارسری توسط درصد میزان گ 30نود که حدسد  ند  مالحظه مو تعیین تصحی 
مدت اااما  در ناهر   ، سرمایه اجتماعو، آل تعداد فرزند اید ، من  متغیر باسرهای مذهبو

نود. در بین متغیرهای مساتق  در معادلاه رگرسایون     تبریز س مایگا  اجتماعو تبیین مو
ترین سهم را در میزان گرای  به بارسری زنان دارد. بر  درصد بی  21باسرهای مذهبو با 

سارمایه  ، آل تعداد فرزناد ایاد   ، آمد  راب ه باسرهای مذهبو دس  اساس ضری  بتاهای به
اجتماعو با میزان گرای  به بارسری مستقیم س از طرف دیگر مدت ااام  در نهر تبریاز  

 س مایگا  اجتماعو راب ه معبوس با میزان گرای  به بارسری دارد.
رگرسایون چناد متغیاری س تحهیا      های آمااری   کارگیری تبنی  در این بخ  با به

سعو بر آن اس  تاا مسایرهای تأثیرگاذاری مساتقیم س غیرمساتقیم متغیرهاای       ، مسیر
بین بر متغیر مالک موردبررسو ارار گیرد. با مشخص ندن ضرای  مسیر برای هار   می 

توان از طریاپ ترکیا  نمودارهاا اثارات مساتقیم س غیرمساتقیم متغیرهاای         مو، مرحهه
  اراواه  1متغیر مالک به دس  آسرد. ضرای  این مسیرها در نمودار نامار    بین را بر می 

 ند  اس .
 

 
 

 بین بر میزان گرایش به باروری مسیرهای تأثیرگذاری متغیرهای پیش .1نمودار 
 

توان تأثیرات مستقیم س غیرمستقیم  مو، آمد  از تحهی  مسیر دس  با توجه به مدل به
، گرای  باه باارسری را محاسابه نماود. تأثیرهاای مساتقیم      هر ی  از متغیرها بر میزان 

بین تحقیپ بر میازان گارای  باه باارسری باه نارح        غیرمستقیم س کهو متغیرهای می 
 جدسل زیر اس :

 
 مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم و کلی متغیرهای .7جدول 

 بین بر متغیر مالک )میزان گرایش به باروری( پیش
 اثر کلی اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرهای پیش بین

 689/0 689/0 - سن زن

 -133/0 - -133/0 مدت اقامت در شهر تبریز

گذران دوران زندگی قبل از 
 ازدواج در روستا

- 133/0 133/0 

 -108/0 - -108/0 پایگاه اجتماعی

 380/0 - 380/0 باورهای مذهبی

 177/0 - 177/0 سرمایه اجتماعی

 214/0 - 214/0 آل ایدهتعداد فرزند 
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 بین بر میزان گرایش به باروری مسیرهای تأثیرگذاری متغیرهای پیش .1نمودار 
 

توان تأثیرات مستقیم س غیرمستقیم  مو، آمد  از تحهی  مسیر دس  با توجه به مدل به
، گرای  باه باارسری را محاسابه نماود. تأثیرهاای مساتقیم      هر ی  از متغیرها بر میزان 

بین تحقیپ بر میازان گارای  باه باارسری باه نارح        غیرمستقیم س کهو متغیرهای می 
 جدسل زیر اس :

 
 مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم و کلی متغیرهای .7جدول 

 بین بر متغیر مالک )میزان گرایش به باروری( پیش
 اثر کلی اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرهای پیش بین

 689/0 689/0 - سن زن

 -133/0 - -133/0 مدت اقامت در شهر تبریز

گذران دوران زندگی قبل از 
 ازدواج در روستا

- 133/0 133/0 

 -108/0 - -108/0 پایگاه اجتماعی

 380/0 - 380/0 باورهای مذهبی

 177/0 - 177/0 سرمایه اجتماعی

 214/0 - 214/0 آل ایدهتعداد فرزند 
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اند  مؤثرترین متغیرها بر میزان گرای  به بارسری به ترتی  عبارت، (7م ابپ جدسل )
گذران دسران زندگو ، سرمایه اجتماعو، آل تعداد فرزند اید ، باسرهای مذهبو، از: سن زن

سان  مدت ااام  در نهر تبریز س مایگاا  اجتمااعو. متغیرهاای    ، اب  از ازدساج در رسستا
سارمایه اجتمااعو س   ، باسرهای مذهبو، گذران دسران زندگو اب  از ازدساج در رسستا، زن

در مقابا  متغیرهاای   ، آل تأثیر مثب  بر میزان گرای  باه باارسری دارد   تعداد فرزند اید 
مدت ااام  در نهر تبریز س مایگا  اجتماعو تأثیر مننو در میزان گرای  به بارسری زنان 

طور غیرمستقیم از طریاپ   گذران دسران زندگو اب  از ازدساج در رسستا به، دارند. سن زن
بار میازان گارای  باه باارسری تاأثیر دارد.       ، آل تح  تأثیر ارار دادن تعداد فرزناد ایاد   

تعاداد فرزناد   ، سرمایه اجتماعو س مدت ااام  در نهر تبریاز ، همچنین باسرهای مذهبو
بر میزان گرای  به بارسری افراد دارد. نایان ذکر  آل س مایگا  اجتماعو تأثیر مستقیم اید 

ترین اثار را   ترین اثر س مایگا  اجتماعو کم متغیر سن زن بی ، اس  از میان این متغیرها
 بر میزان گرای  به بارسری زنان دارد.

 
 گیری بحث و نتیجه

جامعه ایران تحوالت جمعیتو چشمگیری را تهربه کارد  اسا . باه   ، در چند دهه اتیر
هاای گارای  باه باارسری در      گویای این تغییرات اس . تناست که ساتتار جمعی طوری

ناود س   های جمعیتو تح  تأثیر عوام  اجتماعو متنااستو تبیاین ماو    مناطپ س زیرگرس 
های مهم س اساسو در م العات بارسری  عنوان یبو از منرسضتواند به عوام  اجتماعو مو

حاضر این اس  که عوام  اجتماعو )متغیرهای فردی م رح باند. مرس  محوری مقاله 
سارمایه اجتمااعو س مایگاا  اجتمااعو س عواما       ، باسرهاای ماذهبو  ، ناناتتو  س جمعی 

 تواند با گرای  به بارسری افراد دانته باند  ای مو بینابین( چه راب ه
  ساله متأها  15-50آمد  میانگین گرای  به بارسری در زنان  دس  بر اساس نتای  به

هاای   درصد س متوسط به مایین اس  س این امار باا نتاای  ماژسه      55نهر تبریز تقریبام 
( همسو اسا .  1389، ؛ س کالنتری س همباران1392، میشین در ایران )عنای  س همباران

مشااغ  کمتاری بارای    ، در نظر لیبنشتاین به موازات نهرنشینو س صنعتو ندن جوامع
فزایناد  آموزناو نیاز زماانو را کاه کودکاان        کودکان در دساترس اسا  س تقاضااهای   

هاای تربیا     دهاد س در نتیهاه باا افازای  هزیناه      توانند صرف کار کنند کاه  ماو  مو
رس  (. در تحقیاپ مای   1390، یابد )حسینو مزایای ااتصادی فرزندان کاه  مو، فرزندان

سری دارد. ای معبوس با میزان گرای  باه باار   نیز متغیر مدت ااام  در نهر تبریز راب ه
نهرنشینو س صنعتو ندن باعث ایهاد سببو از زنادگو  ، گونه استدالل کرد توان این مو
ساازد س باه    آسر ماو  ها را هزیناه  نود که گرای  به بارسری س فرزندآسری س مرسر  بچه مو

رس نهرنشاینو یباو از    بارد. ازایان   های مربوط به فرزند زیاد را از باین ماو   تدری  ارز 
برای توسعه دگرگونو در ابعااد زنادگو انساان اسا  س ایان یافتاه باا         بسترهای مناس 

مادت اااما  در   ، ( همسو اس . نبته ااب  تأما  1385های منصوریان س همباران ) یافته
طاور مساتقیم    نهر تبریز در تحهی  چند متغیر  )تحهی  مسیر( گرای  به بارسری را باه 

دارد سجاود س عادم سجاود باسرهاای      تح  تأثیر ارار داد  اس . هم  بر این نظار تاکیاد  
هاا س   نگار  ، تاص مذهبو دربار  میشگیری از حاامهگو س ساقط جناین س بعاد تاانوار     

های دس متغیر   (. یافته1390، دهد )حسینو رفتارهای بارسری افراد را تح  تأثیر ارار مو
شان تحقیپ حاضر نیز راب ه مستقیم بین باسرهای مذهبو س میزان گرای  به بارسری را ن

( همساو اسا  س در تحهیا     1389های کالنتری س همباران ) داد س این یافته نیز با یافته
چند متغیر  نیز بین متغیرهای یادند  با میزان گرای  به بارسری راب ه مستقیم سجاود  

هاایو هساتند    دهند  این امر اس  که باسرهای مذهبو هنهارها س ارز  دارد س این نشان
ای کاه سجاود باسرهاای تااص ماذهبو       گونه ر بارسری ارتباط دارند. بهکه مستقیمام با رفتا

فرزندآسری س بعاد تاانوار س غیار  را    ، ازدساج سن ةزمین ها س هنهارها را در نظامو از ارز 
دهد س تشویپ به ازدساج زسدهنگام س در نتیهه گرای  باه باارسری در    تح  تأثیر ارار مو

مبناای نظریاه لوکاو  س سنادرمید دریافا  حمایا  س       یابد. بر  ها افزای  مو بین تانواد 
هاا موجا     تواند بسته به آمال س آرزسهای زنان س محتوای برناماه  ها مو اطالعات از نببه

ها نشاان   (. چنانچه یافته1390، تشویپ به بارسری یا کنترل آن گردد )ادرتو س همباران
ای    چناد متغیار  راب اه   سرمایه اجتماعو هم در تحهی  دس متغیر  س هم در تحهیا ، داد

توان گن  سرمایه اجتمااعو ناوعو مناابع     مستقیم س مثب  با گرای  به بارسری دارد. مو
آسرد س باا سجاود محایط اجتمااعو حماایتو       ارزنمند در زندگو برای افراد به سجود مو

توان اساتنباط   که موطوریآید. به نوعو سرمایه اجتماعو در راب ه با بارسری به سجود مو
دهاد.   رد سجود رسابط تبادل کما  س حمایا  گارای  باه فرزنادآسری را افازای  ماو       ک

همچنین حمای  از رسابط بین فردی یبو از عوام  مهم در گرای  به باارسری اسا  باا    
های اجتماعو س نیاز اعتمااد س انساهام کاه در کا        سجود تعامالت اجتماعو س نیز نببه

راد باه آماال س آرزسهاای تاود دسا       افا ، های اصهو سرمایه اجتمااعو هساتند   ناتص
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سری دارد. ای معبوس با میزان گرای  باه باار   نیز متغیر مدت ااام  در نهر تبریز راب ه
نهرنشینو س صنعتو ندن باعث ایهاد سببو از زنادگو  ، گونه استدالل کرد توان این مو
ساازد س باه    آسر ماو  ها را هزیناه  نود که گرای  به بارسری س فرزندآسری س مرسر  بچه مو

رس نهرنشاینو یباو از    بارد. ازایان   های مربوط به فرزند زیاد را از باین ماو   تدری  ارز 
برای توسعه دگرگونو در ابعااد زنادگو انساان اسا  س ایان یافتاه باا         بسترهای مناس 

مادت اااما  در   ، ( همسو اس . نبته ااب  تأما  1385های منصوریان س همباران ) یافته
طاور مساتقیم    نهر تبریز در تحهی  چند متغیر  )تحهی  مسیر( گرای  به بارسری را باه 

دارد سجاود س عادم سجاود باسرهاای      تح  تأثیر ارار داد  اس . هم  بر این نظار تاکیاد  
هاا س   نگار  ، تاص مذهبو دربار  میشگیری از حاامهگو س ساقط جناین س بعاد تاانوار     

های دس متغیر   (. یافته1390، دهد )حسینو رفتارهای بارسری افراد را تح  تأثیر ارار مو
شان تحقیپ حاضر نیز راب ه مستقیم بین باسرهای مذهبو س میزان گرای  به بارسری را ن

( همساو اسا  س در تحهیا     1389های کالنتری س همباران ) داد س این یافته نیز با یافته
چند متغیر  نیز بین متغیرهای یادند  با میزان گرای  به بارسری راب ه مستقیم سجاود  

هاایو هساتند    دهند  این امر اس  که باسرهای مذهبو هنهارها س ارز  دارد س این نشان
ای کاه سجاود باسرهاای تااص ماذهبو       گونه ر بارسری ارتباط دارند. بهکه مستقیمام با رفتا

فرزندآسری س بعاد تاانوار س غیار  را    ، ازدساج سن ةزمین ها س هنهارها را در نظامو از ارز 
دهد س تشویپ به ازدساج زسدهنگام س در نتیهه گرای  باه باارسری در    تح  تأثیر ارار مو

مبناای نظریاه لوکاو  س سنادرمید دریافا  حمایا  س       یابد. بر  ها افزای  مو بین تانواد 
هاا موجا     تواند بسته به آمال س آرزسهای زنان س محتوای برناماه  ها مو اطالعات از نببه

ها نشاان   (. چنانچه یافته1390، تشویپ به بارسری یا کنترل آن گردد )ادرتو س همباران
ای    چناد متغیار  راب اه   سرمایه اجتماعو هم در تحهی  دس متغیر  س هم در تحهیا ، داد

توان گن  سرمایه اجتمااعو ناوعو مناابع     مستقیم س مثب  با گرای  به بارسری دارد. مو
آسرد س باا سجاود محایط اجتمااعو حماایتو       ارزنمند در زندگو برای افراد به سجود مو

توان اساتنباط   که موطوریآید. به نوعو سرمایه اجتماعو در راب ه با بارسری به سجود مو
دهاد.   رد سجود رسابط تبادل کما  س حمایا  گارای  باه فرزنادآسری را افازای  ماو       ک

همچنین حمای  از رسابط بین فردی یبو از عوام  مهم در گرای  به باارسری اسا  باا    
های اجتماعو س نیاز اعتمااد س انساهام کاه در کا        سجود تعامالت اجتماعو س نیز نببه

راد باه آماال س آرزسهاای تاود دسا       افا ، های اصهو سرمایه اجتمااعو هساتند   ناتص
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ای دارناد.   کنناد   یابند س در نتیهه همه این عوام  بر گرای  به بارسری افزای  تعیین مو
های ادرتو س همباران در راب ه بین سرمایه اجتماعو س رفتار بارسری نشان داد کاه   یافته

. همچناین  بین سرمایه اجتماعو س رفتاار باارسری راب اه مساتقیم سجاود دارد )هماان(      
های بوههر س فرتزک حاکو از ارتبااط مساتقیم باین تعاداد رساباط تباادل کما  س         یافته

(. در ماژسه   2004، حمای  س می  به فرزند دسم آسردن رانشاان داد )باوههر س فرتازک   
رس نیز بین سن ازدساج س گرای  به بارسری راب ه معبوس سجود دارد سلو در تحهی   می 

ای بین متغیرهای ذکرند  با میزان گرای  به باارسری   ر( راب هچند متغیر  )تحهی  مسی
آل تاانواد  س گارای  باه رفتاار      ها نشان داد بین تعداد فرزند اید  مشاهد  نگردید. یافته

هاای میشاین در    ها نیاز باا ماژسه     رس این یافته ازاین، بارسری راب ه مستقیم سجود دارد
( همسوسا . همچناین   1387، س همبااران  ؛ اکاابری 1389، ایران )کالنتری س همبااران 

تواند مقدمات  های تحقیپ حاضر حاکیس  بین تعداد فرزند س ترجی  جنسو که مو یافته
دار سجود  با گرای  به رفتار بارسری راب ه معنو، تعداد موالید دتتر س مسر را فراهم نماید

مار س جنسای   گونه تبیاین کارد کاه زسجاین در تعیاین نا       توان این ندارد؛ بنابراین مو
آل  سن ازدساج س تعداد فرزناد ایاد   ، اند. نایان ذکر اس  فرزندان به ی  همگرایو رسید 

یابد س  سن ازدساج افزای  مو، دهد س به موازات توسعه رفتار بارسری را تح  تأثیر ارار مو
نتیهه آن تغییر کاه  درصد زنان در سصه  جنسو اس  که این امر نیز باه نوباه تاود    

نود. بین زناانو کاه دسران    ه افزای  سن اسلین بارداری س کاه  تعداد فرزند مومنهر ب
اند با زناانو کاه دسران زنادگو تاود را در      زندگو تود را اب  از ازدساج در نهر گذراند 

تاوان بیاان    دار سجود دارد. مو اند در میزان گرای  به بارسری تناست معنو رسستا گذراند 
س ترجیحات زنانو که دسران زندگو تود را اب  از ازدساج بیشتر  ها س هنهارها ارز ، کرد

کاه زناانو کاه ابا  از ازدساج     طوریاند متناست از زنان رسستایو اس  به در نهر گذراند 
دسران زندگو تود را در نهر سپری کردناد بیشاتر در معارض تحارک اجتمااعو اارار       

مشارک  در باازار کاار توجاه     گیرند زنان نهری بیشتر به افزای  س   تحصیالت س مو
تعداد فرزناد س در نهایا    ، سن اسلین بارداری، دارند س این نیز به نوبه تود بر سن ازدساج

های چند متغیر  گاذران   در یافته، گرای  به بارسری آنان تأثیرگذار اس  نبته ااب  توجه
تاأثیر اارار   طور غیرمساتقیم س از طریاپ تحا      دسران زندگو اب  از ازدساج در رسستا به

هاای   راب ه مثبا  باا میازان گارای  باه باارسری دارد. یافتاه       ، آل دادن تعداد فرزند اید 
در ، ( نشان داد زنانو که در محایط ناهری مارسر  یافتناد    1384کالنتری س همباران )

مقایسه با سایر زنان احتماالم ان با  بیشتری باا الگوهاای مادرن باارسری از تاود نشاان       
تعداد فرزندان کمتری دارند س به هنگام ازدساج ، هایو دگان چنین سیژگوتواهند داد. دارن

 تری دانتند. آل مایین بارسری اید 
، دار آمااری سجاود دارد   بین مایگا  اجتماعو افراد با گرای  به بارسری راب اه معناو   

 افرادی که از مایگا  اجتماعو باالتری برتوردارند از اساتانداردهای زنادگو بااالتری نیاز    
برتوردارند. افزای  س   تواعات زندگو س هدف استانداردهای زندگو باالتر س در نهای  

ای کوچا    گیری افراد برای دانتن تاانواد   انتظار افزای  تحصیالت فرزندان بر تصمیم
زیرا سالدین با تاکید بر کینی  فرزندان تاال  تواهناد نماود تاا مناابع      ، گذارد تأثیر مو

، رس این یافته با تحقیقاات ابهاو )اسابیرب     اتتصاص دهند. ازاینبیشتری برای هر بچه 
کند. همچناین   ( همسو اس  س تحهی  رسابط چندمتغیر  نیز این راب ه را تأیید مو2008

آل باا گارای  باه باارسری ارتبااط       تعداد فرزند س تعداد فرزند اید ، متغیرهای سن ازدساج
باه  ، از میان متغیرهای موجود در معادلاه  ،دارند. نتای  رگرسیون چند متغیری نشان داد

مدت ااام  در ناهر  ، سرمایه اجتماعو، آل فرزنداید ، ترتی  من  متغیر باسرهای مذهبو
 30تبریز س مایگا  اجتماعو برای تبیین متغیار ماالک سارد معادلاه نادند س در مهماوع      

سان زن   درصد از گرای  باه باارسری را تبیاین کردناد س در تحهیا  مسایر نیاز متغیار        
ترین اثر را بر میزان گارای  باه باارسری زناان      ترین اثر س متغیر مایگا  اجتماعو کم بی 

های اجتماعو با گرای  به بارسری افراد  هر ی  از عام ، توان عنوان کرد دانته اس . مو
گاذران جمعیتاو ایان امباان را فاراهم       راب ه دارد. توجه به نبات یادناد  باه سیاسا    

مد نظر ارار دادن این متغیرها مساو  مربوط به باارسری بیشاتر موردتوجاه    سازد تا با  مو
 ارار گیرد.
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 آموز  مزنبو.

تغییرات تانواد  س کاه  بارسری (. 1384عباس )، عسبری ندسنن ؛محمدجالل، نوازیعباسو 
 .25-75 صنحه (:25)، نامه عهوم اجتماعو، در ایران

، ندن فرهنگو س گارای  باه باارسری    م العه راب ه جهانو(. 1392لیال )، مرنیان ؛حهیمه، عنای 
 .109-136 صنحه (:2)4، فصهنامه زن س جامعه

تحهیا  سارمایه   (. 1390حساین ) ، افراسیابو ؛مریم، مختاری ؛عهو، یاراحمدی ؛حسین، ادرتو 
، م العاات جغرافیاایو منااطپ تشا     ، اجتماعو س بارسری زنان در مناطپ نهری سبزسار

 .79-94 صنحه (:4)1
بررسو ت بیقو نگر  زناان متعهاپ   (. 1393حمید  )، ثوابو ؛رضا، نوبخ  ؛عهو، اردهاوو ااسمو

 (:1)2، م العاات زن س تاانواد   ، ازدساج س ترکی  تانواد  مختهف درزمینه سنهای  به نس 
 .53-71 صنحه

 انتشارات دانشگا  میام نور.، تهران، نناسو اجتماعو رسان(. 1385یوسف )، کریمو
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عواما  جمعیتاو ماوثر بار     . (1384اکبر )، آبادیحسن؛ زارع نا ، محمدیصمد؛ بی ، کالنتری
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هاا بار اسااس سرناماری      های جمعیتو کشاور س اساتان   بررسو س تحهی  سیژگومرکزآمارایران. 
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انتشاارات دانشاگا    ، تهران، های اجتماعو نناسو اشرها س نابرابری جامعه(. 1386حسن )، مه 
 میام نور.
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