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 پژوهشكدة خانواده

 

 

 

هنجار، قصد و عملكرد زنان و مردان همسردار ساكن تهران در خصوص تك 

1فرزندي و عوامل اجتماعي و فرهنگي تعيين كننده آن
 

 

2ي فراهانيدكتر فريده خلج آباد :مجري طرح
 

3 علي رحيمي:همكار
 

 )برگزيده رتبه سوم بخش طرح هاي پژوهشي جشنواره(4
 

 چكيده 

را تجربه  )  1/2( به بعد، بيشتر استانهاي ايران منجمله تهران، باروري زير سطح جانشيني              1385از سال   
 تنها يك    نشانگر اين است كه حداقل تعدادي از زوج ها به داشتن            2ميزان باروري كمتر از     .  كردند

بر همدوره اي هاي ) مطالعه كمي و كيفي  (اين تحقيق با يك رويكرد تركيبي       .    فرزند بسنده مي كنند  
، با هدف بررسي ) سال5افراد در شرف ازدواج و افراد داراي يك فرزند زير (اخير ازدواج ساكن تهران 

ك فرزندي و تعيين    ، قصد ت  )تك فرزندي بعنوان تعداد ايده آل فرزند آوري         (ترجيح تك فرزندي    
اهداف فرعي ديگري مانند درك از      .  كننده هاي قصد تك فرزندي، به تفكيك جنس پرداخته است          

بخش كيفي عالوه بر كمك به اعتبار       .  هنجارها و رفتار باروري نيز در قالب اهداف اصلي دنبال شد           
ميم افراد به   چگونه عوامل مختلف موجب تص     "به اين سئواالت پاسخ داد كه        پرسشنامه پيمايش،   

داليل و انگيزه هاي افراد براي تصميم به داشتن تنها يك            " و   "داشتن تنها يك فرزند مي گردند؟      
 مصاحبه عمقي با زنان و مردان بدون فرزند و داراي يك فرزند تا              14 در فاز كيفي،     "فرزند چيست؟ 

 زند آوري، تك رسيدن به اشباع نظري انجام شد و ضمن شناسايي گويه هاي نگرشي در خصوص فر

فرزندي ، مفهوم فرزند و باورهاي جنسيتي براي پرسشنامه پيمايش، داده هاي كيفي با استفاده از                  
 رويكرد استقرايي مورد تجزيه و تحليل محتوايي موضوعي قرار گرفته و داليل و 

في، در  نتايج كي .  انگيزه افراد براي تك فرزندي و عوامل موثر بر تصميم تك فرزندي شناسايي شدند             
 . نهايت به كمك تفسير نتايج بخش كمي آمدند

زنان و مردان در شرف ازدواج      .  1.  در بخش كمي دو گروه از زنان و مردان مورد بررسي قرار گرفتند            
 زنان و مردان همسردار . 2مراجعه كننده به مراكز مشاوره قبل از ازدواج دانشگاهي در شهر تهران 

 
 .اين طرح با حمايت مالي موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور انجام شده است 1
 شورعضو هيات علمي موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت ك 2
 كارشناس ارشد جمعيت شناسي 3
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 كه جهت واكسيناسيون كودك خود به مراكز واكسيناسيون دولتي در            سال ،  5داراي يك فرزند زير     
 .  كرده بودندمراجعهشهر تهران 

 با استفاده از پرسشنامه پايلوت شده، روا و پايا، 1391هاي پيمايش در مرداد و شهريور ماه سال داده
نه گيري سهميه  زن و مرد به روش نمو871 در فاز اول، .بي نام بصورت خود ايفايي جمع آ وري شد

اي خوشه اي از بين مراجعين مراكز مشاوره قبل از ازدواج دانشگاهي در شهر تهران وارد مطالعه                    
 زن و مرد به روش نمونه گيري سهميه اي خوشه اي وارد مطالعه                921در فاز دوم پيمايش،     .  شد
 شهر تهران انتخاب  پايگاه دانشگاهي از مناطق مختلف74 پايگاه بهداشتي از 16بطوريكه تعداد . شد

 بخش جغرافيايي تقسيم شد و سهم مراكز واكسيناسيون موجود در هر بخش                4تهران به   .  گرديد
نسبت به كل تهران محاسبه شد و متناسب با سهم هر بخش، از آن بخش تعدادي منطقه انتخاب                    

غرافيايي شد و در مناطق انتخابي، تعدادي مركز بصورت هدفمند انتخاب گرديد، بطوريكه پوشش ج             
متناسب با سهم مراجعين روزانه مراكز در يك روز، وزن دهي در مرحله             .  منطقه فوق را تامين نمايد    

 .  تحليل صورت گرفت 
از زنان و مردان در شرف ازدواج، فقط         %  39نتايج اين تحقيق نشان داد كه علي رغم اينكه حدود             

اين امر نشان   %).  8/45(رزندي دارند   يك فرزند را ترجيح مي دهند ولي درصد بيشتري،  قصد تك ف            
از يك شكاف بين ترجيح و قصد تك فرزندي است هرچند اين شكاف در افراد داراي يك فرزند                      

% 9/38(  در افراد در شرف ازدواج، ترجيح تك فرزندي كمتر از ترجيح دو فرزندي است               .  كمتر است 
% 8/45(ر از قصد دو فرزندي است     ،  ولي قصد تك فرزندي مساوي و يا كمي بيشت          %  )7/47در برابر   
درحاليكه در افراد داراي يك فرزند، هم ترجيح تك فرزندي كمتر از ترجيح دو                 %).  2/43در برابر   

/1(و هم قصد تك فرزندي كمتر از قصد دو فرزندي است             %  )9/57در برابر   %  2/30(فرزندي است   
 در افراد داراي يك فرزند ، قصد         اگرچه هم در افراد در شرف ازدواج و هم         %  ).  7/54در برابر   %  35

كمتر است ولي قابل     )  تعداد فرزند ترجيحي  (از ترجيح باروري     )  تعداد فرزند قصد شده      (باروري  
، خيلي  )12/0(توجه است كه تفاوت بين ترجيح باروري و قصد باروري  در زنان در شرف ازدواج                   

، تحليل چند   )08/0(فرزند است   بيشتر از تفاوت ترجيح باروري وقصد باروري در زنان داراي يك              
متغيره نشان داد كه متغيرهاي تبيين كننده قصد تك فرزندي در بين افراد در شرف ازدواج عبارتند    

، )=31/1OR(، فردگرايي )=10/1OR(، نگراني هاي اجتماعي فرزند پروري       )=07/1OR(سن:  از
هاي جنسيتي  و نگرش   )  =51/1OR(، آرمان گرايي  )=68/0OR(ترس از مشكالت تك فرزندي     

در بين مردان در شرف ازدواج، عوامل تعيين كننده قصد تك فرزندي            ).  =51/2OR(تساوي طلبانه   
، باورهاي    )=74/0OR(، ترس از مشكالت تك فرزندي      )=OR  34/1(عبارت بودند از فردگرايي      

در ).  =10/1OR(و نگراني هاي اجتماعي از فرزند پروري       )  =OR  66/4( جنسيتي تساوي طلبانه  
/08(سن: ليكه در بين زنان در شرف ازدواج، تعيين كننده هاي قصد تك فرزندي عبارت بودند از حا
1  OR=(      نگراني هاي اجتماعي فرزند پروري ،)11/1  OR=( فردگرايي ،)31/1  OR=(     ترس از ،

 بنابراين، عالوه بر عوامل ).. =OR 71/1(و آرمان گرايي) =OR 60/1(مشكالت تك فرزندي
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 آرمان گرايي در زنان در شرف ازدواج، بعنوان فاكتور پيش بيني كننده قصد تك                  مشترك، سن و  
اعتقاد بر اين كه زنان نيز (فرزندي ظهور كرد، در حاليكه در مردان باورهاي تساوي طلبانه جنسيتي       

، بعنوان تعيين كننده قصد تك      )  مانند مردان مي توانند در بيرون از منزل، ولي نيمه وقت كار كنند            
 . زندي ظاهر شدفر

، )  =79/1OR(جنس:عوامل تبيين كننده قصد تك فرزندي در افراد داراي يك فرزند عبارتند از                 
(، فردگرايي )=82/0OR(، نگراني هاي مربوط به تك فرزندي       )=11/1OR(تعداد سالهاي تحصيلي  

25/1OR=  (     درك از هنجار اجتماعي تعداد فرزندان ،)75/0OR= (ميت و پايبندي به مذهب يا اه
عوامل تبيين كننده قصد تك فرزندي در مردان داراي يك فرزند، عبارتند از              ).  =23/2OR(مذهب  

و وضعيت  )  =OR  82/0(، نگراني از مشكالت تك فرزندي        )  =11/1OR(تعداد سالهاي تحصيلي    
و )  =14/1OR(اما در بين زنان، غير از تعداد سالهاي تحصيلي          )  .    =OR  76/7(اشتغال و بيكاري    

و درك از هنجار      )  =OR  25/1(، دو عامل فردگرايي     )=OR  89/0(ني از مشكالت تك فرزندي    نگرا
نيز بعنوان پيش بيني كننده هاي قصد تك فرزندي در مدل            )  =OR  63/0(اجتماعي تعداد فرزند    

تفاوت هاي جنسيتي  در تعيين كننده هاي قصد تك فرزندي مي تواند در                 .  لجستيك باقي ماند  
 جمعيتي در جهت طراحي مشوق هاي مبتني بر جنسيت براي باروري دوم                سياست گزاري هاي  

 .بكار گرفته شوند
راهكار و استراتژي خاصي است      نتايج كيفي نشان داد كه تصميم افراد براي داشتن تنها يك فرزند              

اين تصميم حاصل تعامل بين . براي ايجاد تعادل بين الزامات فردي، زناشويي ، خانوادگي و محيطي    
، "فضاي زناشويي "،  "تمايالت و مهارتهاي فردي    ":رون مايه هاي فرعي استخراج شده شامل           د
 درون مايه فرعي .  مي باشد "فضاي جامعه" و "فضاي خانواده"

احساسات و " ، "باورها، نگرش ها و ادراكات" شامل طبقات اصلي بنام "تمايالت و مهارتهاي فردي"
 .مي باشد"كنترل باروري خودكارآمدي فردي در " و "نگراني ها

 نگرش نسبت به فرزند آوري و مفهوم فرزند،           "طبقات فرعي باورها و نگرش ها و ادراكات شامل          
نگرش منفي به تك فرزندي، اعتقاد به مزاياي تك فرزندي، بارورهاي جنسيتي شامل ترجيح                     

 مي باشند "بجنسيتي و اهميت نقش مادري در مقابل نقش هاي اجتماعي زنان و پايبندي به مذه        
 ترس از ظهور بيماري هاي       "طبقات فرعي مربوط به طبقه اصلي احساسات و نگراني ها شامل              .  

 "مربوط به بارداري و عوارض بارداري ، ترس از نازايي،  ترس ها و نگراني ها از مشكالت تك فرزندي
 " شامل   طبقات فرعي مربوط به طبقه اصلي خودكارآمدي فردي در كنترل باروري              .  مي باشند 

استفاده موثر از روشهاي پيشگيري از بارداري، سابقه سقط، آگاهي از روشهاي پيشگيري و دسترسي 
شرايط مساعد  "درون مايه فضاي زناشويي شامل طبقه اصلي          .   مي باشد  "به روشهاي پيشگيري    

 د و  ويژگي هاي روانشناختي خو"طبقات فرعي اين طبقه اصلي شامل .  مي باشد "زندگي زناشويي 
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،كيفيت )كمال طلبي و پيشرفت خواهي        (همسر، اهميت تحصيالت و شغل در زندگي زناشويي            
رابطه زناشويي و رضايت زناشويي، ظرفيت اقتصادي خود و همسر، مهارتهاي فردي خود و همسر در    

واده ساختار حمايتي خان"درون مايه فضاي خانواده نيز شامل طبقه اصلي        .   مي باشد    "تربيت فرزند   
 هنجار خانواده و فشار      " مي باشد كه اين طبقه خود شامل طبقات فرعي است كه عبارتند از                   "

درون مايه فرعي فضاي جامعه     .  "ناشي از آن ،كمك خانواده خود و يا همسردر نگهداري از فرزند               
 شامل طبقه اصلي ساختار حمايتي سازماني ، اجتماعي و فرهنگي جامعه مي باشد اين طبقه خود                 

 مشكالت اجتماعي و فرهنگي جامعه ،هنجارهاي اجتماعي      "شامل طبقات فرعي بوده كه عبارتند از        
در مطالعه حاضر، به نظر مي رسد عوامل     .  "در مورد تك فرزندي و ساختار سازماني حمايتي جامعه          

بيشتري در سطح فردي مانند نگرش هاي فردي نسبت به فرزند و تك فرزندي و باورهاي جنسيتي                 
 فردگرايي و آرمان گرايي در تصميم تك فرزندي اهميت دارند، هرچند كه درك از هنجارهاي                    و

اجتماعي و نگراني هاي اجتماعي فرزند آوري در كنار آنها در تصميم فوق همچنان اهميت دارد و                   
اين امر نشانگر يك نوع تحول و گذار به سوي كنترل هاي دروني تر بر تصميم                .  بي تاثير نمي باشند   

 .باروري در جامعه ايران بوده و به نظر تك فرزندي با روند فوق به سوي هنجار شدن مي رود
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