
 

 تیفیک ریتاث یبررس(. 139۷)محمود ، ییطباطبایقاض و ، فاطمهیریمد

(، 1۲)۵ جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، .یبر قصد فرزندآور ییزناشو یزندگ

9۴-۷3. 

 بررسی تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری

 ۲طباطبایی، محمود  قاضی1فاطمه مدیری

 ۱۵/۱۱/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:                                                           ۱۵/۴/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

 چکیده 
، بده تداثیر کیفیدت زنددگی زندگی زناشویی بر قصدد فرزنددآوری این مقاله با هدف بررسی تاثیر کیفیت

ری جامعه آمدا. ( پرداخته استفرزند )دیگر همچنین قصد داشتن زناشویی بر تعداد فرزندان قصد شده و

هدا زیدر نمونه که زن در خانواده آن 1۲3۲این پیمایش مقطعی، زنان و مردان متاهل شهر تهران بوده و 

در نشدان داده نتایج تحقید  . انتخاب شده استای ای چند مرحلهشیوه خوشهسال و بارور بوده، به  ۴9

تری دارند، کمتر ی پایینزندگی زناشویان قصد شده در  افرادی که کیفیت تعداد فرزندتحلیل دومتغیره، 

های رگرسدیون مددلمعنادار نبوده اسدت. این یافته در مدل چند متغیره رگرسیون پواسن  لیکنواست 

و اند، بعد مثبت کیفیت زندگی زناشویی در افراد بددون فرزندد نشان دادهنیز وجهی لجستیک  اسمی دو

تداثیر داشته و در افراد بدا دو فرزندد و بیشدتر  اثر معنادارفرزند بر قصد داشتن فرزند )دیگر( در افراد تک

فرزنددی و تدککیفیت زندگی زناشدویی بدارتر، در خدروز از بدی به تعبیر دیگر. معناداری نداشته است

زناشویی بر قصدد  های تاثیر مثبت کیفیت زندگینتایج تحقی  تایید کننده تئوریاست. فرزندی اثرگذار 

شهر تهران از فرزنددآوری بده عندوان اسدتراتری بدرای بهبدود زنددگی  فرزندآوری بوده و افراد متاهل در

 کنند. زناشویی استفاده نمی

زندگی  بعد منفی کیفیت ؛ بعد مثبت کیفیت زندگی زناشویی؛کیفیت زندگی زناشویی :هاواژهکلید

 . رگرسیون پواسن زناشویی؛ قصد فرزندآوری؛

 

  جامعه شناسی، گروه مطالعات خانواده، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور انشیارد -1

   fateme.modiri@psri.ac.ir )نویسنده مسئول(، 

 irsmghazi@ut.ac.  ،تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده شناسی، گروه جمعیت استاد -۲

این مقاله مستخرز از طرح مصوب موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور با عنوان کیفیت  *

های مقاله برگرفته از پیمایش سبک زندگی متاهلین و زندگی زناشویی و تاثیر آن بر قصد فرزندآوری است. داده

 خانواده ریاست جمهوری اجرا شده است.های آن است که با حمایت مالی معاونت امور زنان و تعیین کننده
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 مقدمه و بیان مساله  -۱

های مختلف از جمله ، محققین حوزهر سراسر جهاند باروری کاهشبه دنبال 

یایی هر جامعه، با توجه به زمینه تاریخی و جغراف شناسان و اقتصاددانانشناسان، جامعهجمعیت

کارکرد خانواده،  فرایند مدرنیزاسیون، تغییربه بررسی در پی تبیین رفتارهای باروری افراد، 

و ... های پیشگیری از بارداری یدئولوژیک، روشو میر نوزادی، تغییرات ا کاهش میزان مرگ

 اند. پرداخته

محققین بر شناسایی عوامل مرتبط با کاهش باروری در راستای ارائه راهکارهایی این تالش 

از جمله عوامل مورد مطالعه  به عمل آورد. عیت ممانعت پیامدهای منفی کاهش جمبوده که از 

(؛ ۲000، ۲(، درآمد )آندرسون۲011، 1ینگر و همکارانموقعیت شغلی )برن"توان به تاثیر می

بر  "(۲008، ۴های مذهبی )فرکا و وستافگیری(؛ جهت۲011، 3تحصیالت )میتینن و همکاران

 (. 31: ۲011، ۵فرزندآوری اشاره کرد )لینار

است.  دهیفرزند( رس 1/۲) ینیاز حد جانش ترنییبه پا ینرخ بارور 138۵از سال رانیادر 

از دو  شیو شهر تهران ب دهیگردبرآورد  8/1حدود  1390کل در کشور در سال  یبارور زانیم

یفرزند( را تجربه م ۲/1) نییپا یلیخ یدارد و در حال حاضر بارور نییپا یدهه است که بارور

تحقیقات اجتماعی و جمعیتی موضوع باروری و  زبه دنبال این تغییرات در گستره زیادی ا .کند

نشان  رانیدر ا یآن مطالعه شده است. مرور مطالعات مرتبط با کاهش بارور یهاکننده نییتع

 ی)عباس یو نوساز یبا عوامل ساختار یکینزد وندیپ ریاخ یهادر دهه یکاهش بارور دهدیم

 یشواز ی؛ عباس۲00۷و همکاران،  یشواز یتحورت خانواده )عباس؛ (۲009و همکاران،  یشواز

 یارزش فرزند )رازق رییتغ؛ (138۴ندوشن،  یو عسکر یشواز ی؛ عباس۲003و همکاران، 

؛ ۲006و همکاران،  یچاوش ینی)حس یفرزندآور یالگوها رییتغ ؛(1393 ،یینصرآباد و سرا

 یشواز یخانواده )عباس میتنظ هایو گسترش برنامه دیتول ؛(۲009و همکاران،  یشواز یعباس

 واجهو خ یشواز یاستقالل زنان )عباس شیزنان و افزا تیبهبود موقع ؛(۲009و همکاران 

نصرآباد،  ی( )رازق139۲و همکاران  یقدرت ، یمندگاریو عل یشواز یعباس ،139۲ یصالح

 (،139۲؛ مباشری و همکاران، 139۴؛ دراهکی، 139۴؛ عوامل اقتصادی )مقصودپور، (139۴

 

1-Berninger & et al. 

2-Andersson 

3-Miettinen & et al. 

4-Frejka & Westoff  

5-Lainiala 
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ری و رازقی، ؛ مدی139۲های فردی مانند سن، پیشرفت تحصیلی )مباشری و همکاران، ویرگی

 . است شتهدا( 139۴

بر عمدتا مطالعات پیشین  یعوامل موثر بر فرزندآور نییدر تبشود، چنانکه مشاهده می

در است.  بودهمتمرکز مردان  یزنان و گاه یهاو نگرش تیبه موقع ایو  یساختار یرهایمتغ

تاثیر بایست می ی،است نه فرد یزوج یامر یفرزندآور یبرا یریگمیتصماز آنجا که که  یحال

  نیز مورد توجه قرار گیرد. یبر فرزندآور همسران انیروابط م

است  یو عاطف ینبوده و احساس یعقالن یفرزندآور، دندهیمطالعات نشان م یاگرچه برخ

فرزندآوری یکی . گذاردیصحه م یبودن فرزندآور یبر عقالن یدر مقابل، مطالعات متعدد کنیول

گیری به نگهداری از کودک زوجین است و همسران در این تصمیم ترین تصمیماتاز پیچیده

بر این  کنند.فکر می ،کندمحیطی که فرزند در آن رشد میچگونگی برای مدتی طورنی و 

های هر دو والد و مشخصات های اخیر برخی مطالعات به بررسی تاثیر ویرگیدر دههاساس 

و  رین، لیفبرربه نقل از کو ۲: ۲008، 1امسوناند )رجکین و تزوجین بر فرزندآوری پرداخته

( اما ۲006، ۵ن و لیفبررو؛ جانس1998، ۴تامسون و هوم؛ ۲00۲، 3؛ تامسون1996، ۲گیرولد

 مطالعاتهمچنان تاثیر کیفیت روابط میان همسران بر فرزندآوری کمتر مورد توجه بوده است. 

در دو  یو اجتماع یاقتصاد ،یتیجمع یرهایکشورها نشان داده، عالوه بر متغ یدر برخاندک 

؛  ۲011نار،ی)لاست  اثرگذار یبر بارور زیهمسران ن انیروابط م تیفیسطح خرد و کالن، ک

؛  199۴، 8و همکاران  دمنی؛  فر۲008، فبرریو ل نی؛ رجک1993، ۷تیو و الردی؛ ل199۷، 6رزیما

 . (۲008، و تامسون نی؛ رجک19۷۷ ،9مکارانو ه بکر

 یفدرد یهدایرگیعمدتا اثر و ،یبارور نهیمطالعات انجام شده در زم شتریبچنانکه گفته شد 

و  یکده اکثدر فرزنددان در روابدط زوجد یدر حال سنجند،یم یزنان را بر زمان و تعداد فرزندآور

بدر و روابدط همسدران  یزوجد یهدایرگدیو ریتداث نی. بندابرانددیآیم ایبدن یزوج یریگمیتصم

به زوز در قصدد و رفتدار  یشتریتوجه ب ریاخ یهادر سالرچه اگمطرح است.  یبارور ماتیتصم

 

1- Rijken & Thomson 

2- Corijn,Liefbroer & Gierveld 

3- Thomson 

4- Thomson and Hoem 

5- Jansen and Liefbroer 

6- Myers 

7- Lillard & Waite 

8- Friedman& etal. 

9- Becker & etal. 
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تدا آن  رینشدده و اگرچده تداث نیزوجد انیدبده روابدط م یشده است، اما هنوز توجه کاف یبارور

 .ستیمشخص ن ،است یمنف ایمثبت  ریتاث نیا نکهیمشخص است اما احدودی 

ری در مطالعدات داخلدی از آنجا که بررسی رابطه میان کیفیت زندگی زناشدویی و فرزنددآو 

این مقاله در پی پاسدخگویی بده ایدن  بر این اساسبوده و  متیآن حائز اه ی، بررساندهمغفول م

 ایدآای برقرار است؟ سئوارت است که: آیا میان کیفیت زندگی زناشویی و قصد فرزندآوری رابطه

 ییزناشو یزندگ تیفیک ریاست؟ تاث ثرگذاربر تعداد فرزندان قصد شده ا ییزناشو یزندگ تیفیک

 ( چگونه است؟ گریفرزند )د قصد داشتنبر 

 پژوهشپیشینه  -۲

 های تجربیپژوهش-۲-۱

و مطالعات انجام شده نیز نتایج متفداوتی را بده  به این مهم پرداخته یاندک یمطالعات تجرب

 نمایش گذارده است. 

 نیاز متداهل یادر نمونده دمنیدفر ندانیکداهش عددم اطم یبر اسداس تئدور رزیمااز جمله 

از  جینتدا انیپرداخته است. او در ب یو فرزندآور ییزناشو یزندگ تیفیک انیبه رابطه م ییکایامر

کده همسدران بدا  دهیدا نیدنشدان داده او استفاده کرده  یبارور یو اقتصاد یهنجار یهایتئور

 شیافدزا یبده عندوان اسدتراتر یاز فرزنددآور یاز زنددگ یو ناراضد ییزناشدو یکاهش همبستگ

و مخدالف بدا آن  سدتین یشددن رفتدهینمونده پذ نیددر ا کنند،یبا همسر استفاده م یهمبستگ

 (. 199۷ رز،یرا به دنبال دارد )ما شتریتعداد فرزندان ب ،ییزناشو یهمبستگ

در زنددگی زناشدویی انحدالل  سکینشان دادند که ر سکیر لیبا مدل تحلنیز  تیو و الردیل

داده و شدان   شیرا افدزا دیددارد و فاصدله موال یبدر فرزنددآور یمنفد ریزنان ازدواز کرده تداث

که خطر انحالل ازدواز در زنان ازدواز کدرده  افتندی تیو و الردی. لدهدیرا کاهش م یفرزندآور

کدو و  کنیلد شدودیمد دهیتورنتون د قاتیدر تحق یمشابه جیدارد. نتا یبر فرزندآور یمنف ریتاث

 نی( که ابعاد مختلف روابط زوجد199۷) رزی. ماافتندین یمعنادار ریدر مطالعه خود تاث 1تزیجانوو

 یهاکده احتمدال طدالر در همده رتبده دهیرس جهینت نیبه ا هبعد را مورد مطالعه قرار داد ۵در 

 یبدر فرزنددآور دیدبارتر موال یهادر رتبه ییو نشاط زناشو دهدیرا کاهش م یفرزندآور د،یموال

 (.  ۲008 فبرر،یو ل نیمثبت دارد )رجک ریتاث

 

1- Koo & Janowitz  
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ی( در هلندد نشدان مد۲010و تامسون  ) نی( و رجک۲009) فبرریو ل نیرجک لیتحل هیتجز

 درنده . افتددیبدون مشکل  اتفدار مد یلینه خ یهازوز انیدر م ینرخ فرزندآور نیبارتر د،نده

 ینییپدا یلیخ ییزناشو تیفیکه ک یکسان و نه دردارند  ییبار ییزناشو تیفیکه ک یکسان انیم

محتمدل اسدت  شتریب ،کنندیرا گزارش م ییروابط زناشو تیفیکه سطح متوسط ک یدارند. زنان

محتمل است کده فرزندد دوم را  شتری( بخواهند و مردان با سطح متوسط و بار بگریکه فرزند )د

 نیبر تولدد اولد ییزناشو یزندگ تیفینشان دادند ادراک زنان از کایشان  نی. همچندداشته باشن

مشدکل  هادگاهیدد نیدا ریند اثر دارد و ادراک زنان و مردان بر تولد دوم اثرگذار اسدت. تفسدفرز

از  گریکددیمانند کداهش روابدط بدا  یبار از ترس عوارض تیبا رضا نیممکن است زوج ایاست. آ

 نیداز ا یمتوسدط ترسد یزنددگ تیفیبا ک نیاساس زوج نیبر ا نیبنابرا د؟سرباز زنن یفرزندآور

مطالعدات  یبعضد گدریاز طدرف د. کندینم دیرا تهد شانیارند و داشتن فرزند رابطه ااختالف ند

کده  ی(. افراد۲00۷و وتکر ،  کلیدارد )کارما یمنف ریتاث نیبر روابط زوج ینشان داده فرزندآور

چگونه ممکن است بر روابط با همسر اثرگذار باشد.  گریداشتن فرزند د دانندیفرزند دارند م کی

یم شیرا افزا گریرابطه بهتر، شان  داشتن فرزند د کیفرض کرد داشتن  توانیرت مصودر آن

 (. 3۲: ۲011 نار،ی)ل دهد

قدرار  یتک فرزندد را مدورد بررسد ایساله بدون فرزند  ۴۴تا  ۲۵فرد  1۴0۲در فنالند  ناریل

را در  شدانیا یو فرزندآور دهیسنج ۲008افراد را در سال  ییزناشو یزندگ تیفیداده است. او ک

 تیدفیاو نشدان داده مدردان بددون فرزندد کده ک  یدتحق جیکرده است. نتا یبررس ۲011سال 

 تیدفیاند. مدردان بدا کصداح  فرزندد شدده یشدتریو بار داشتند با احتمال ب متوسط ییزناشو

 تیدفیاند. کشدده شتریصاح  فرزند ب شتریمتوسط که فرزند دارند به احتمال ب ییزناشو یزندگ

 یبدار تیدفیزنان بدون فرزند را به دو صورت شدکل داده اسدت. ک یفرزندآور ،ییزناشو یزندگ

زنان بدا  نیمثبت داشته است. همچن ریزنان بدون فرزند تاث یفرزندآور دبر  قص ییزناشو یزندگ

اند صداح  فرزندد شدده یشتریبا احتمال ب یمتوسط و بار و داشتن فرزند قبل ییزناشو تیفیک

 . (۲011 نار،ی)ل

 یدر پد یروابط همسران بدر بدارور تیفیک ریدر مقاله خود با عنوان تاثنیز  فبرریو ل نیرجک

اثر گدذارد؟  یبر بارور تواندیرابطه با همسر م تیفیک ایسئوارت هستند که آ نیبه ا ییپاسخگو

کداک  ندرخ  ونیبا روش رگرس شانیا  یآن چگونه است؟تحق یهاجهت و جنبه تواندیو اگر م

 اریتعامدل بسد دهددیدر هلند نشان مد یخطر( در سه موز مطالعه طول لیحلت هیه )تجزمخاطر

بارتر  یهارتبه نیتولد اول و همچن زانیهمسران بر م نیب یمنف اریتعامل بس نیمثبت و همچن
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 یشدتریکه صاح  فرزند هستند و فرزند ب ییآنها دهدینشان م  یتحق نیدارد. ا یتولد اثر منف

 (. ۲008 فبرر،یمتوسط دارند )رجکن و ل ییزناشو یزندگ تیفیک خواهندیم

فرزندد بده عواقد  آن توجده  نی( در مطالعه خود نشان داد که مردم در اولد1981)  1بالتااو

از  شیفرزند بد نیبر تولد اول ییزناشو یزندگ تیفیک ریممکن است تاث نیدارند و بنابرا یشتریب

تر باشد مهم گریدر فرزندان د ییزناشو یزندگ تیفیکباشد. در مقابل ممکن است  گریفرزندان د

صاح  فرزندد شدده و  خواهندیچرا که افراد بدون فرزند بدون توجه به عواق  آن به هر حال م

بحث کردندد کده افدراد بددون فرزندد   تیو و الردی(. ل۲008 فبرر،یپدر و مادر شوند )رجکن و ل

آن ممکن است بر داشتن فرزند  ریتاث نینابراتر باشند بحساس یریگمیتصم نیممکن است در ا

 ارائه شود.  دیمتفاوت با یهامدلو  (1993 ت،یو و الردیباشد )ل شتریاول ب

 چهارچوب نظری -۲-۲

وجدود دارد.  یجدالب یکردهدایرو یبر بدارور ییزناشو یزندگ تیفیک ریدر تاثچنانکه دیدیم 

، ۴بکدراسدت.  3مبادلده یتئدورو  ۲یندانتخداب عقال یهدایبدر تئدور یعمدتا مبتن کردهایرو نیا

 نیدیبده تب یاقتصاد تیعقالن یهستند که با طرح تئور یاز جمله افراد 6نیاسترل و ۵نیبنشتایل

مبادلده  هیداز سدردمداران نظر ۷و هدومنز( 1389)کالنتری و همکاران، اند پرداخته یرفتار بارور

 .  باشدیماجتماعی 

 یدیو در چدارچوب فردگرا ریدماک  و یابزار تیعقالن با الهام از یانتخاب عقالن هاییتئور

که در چارچوب اعتقاداتشان با توجه به عواق  هدر  داندیرا عاقالنه م یکار فاعالن یروش شناخت

به اهدافشان باشد. بر اساس  دنیرس یراه برا نیکه بهتر نندیرا برگز یاگونه ،اشکال ممکن کی

معطدوف بده  یدارند. کدنش عقالند یست که کنش عقالناز افراد ا یاجامعه مجموعه ه،یرنظ نیا

افدراد آگداه و مختدار و  نیداسدت. ا یابدزار تیدبدر عقالن یکنش مبتند ایو  ریو فیهدف در تعر

 کردن سود خود هستند.  نهیشیبه دنبال ب یطیمند در هر شراهدف

 

1- Bulatao 

2- The rational choice theory 

3- Exchange theory 

4- Becker  

5- Libeneshtaien 

6- Esterlin 

7- Homans 
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 نیدله امباد هینظر یاصل فرضاست.   ادلهمب یتئور یدر تعامالت اجتماع یتئور نیکاربرد ا

و بده دنبدال پداداش در روابدط، تعدامالت و  کندیاجتناب م نهیپر هز یاست که انسان از رفتارها

 را داشته باشد.  انیحداقل ضرر و ز ایاحساسات خود است که حداکثر سود و 

 هیمتضاد مطرح است. فرض هیدو فرض یبر فرزندآور ییزناشو یزندگ یداریپا ریتاث اتیادب در

 نید. اشدودیزودتر ختم مد یبه فرزندآور ییزناشو یداریپا شتریکه درک ب دهدیم شنهادیاول پ

نکته داشت که حضدور فرزنددان  نیبر ا دیتاک و( مطرح شد 1993) تیو و الردیتوسط ل اتیادب

 میدر تصم نیو زوج دهدیم شیرا  افزا نیجدا شدن زوج یهانهیتر( هزفرزندان جوان رهی)به و

 نیاز مردان است. همچند تریرابطه در زنان قو نی. اکنندیرا محاسبه م هانهیهز نیا یفرزندآور

نده تنهدا از  دهددیرا کداهش مد یبارور ییزناشو یزندگ یداریکه ناپا شودینکته برداشت م نیا

 .(1993 ت،یو و الردی)ل یکاهش تماس جنس  یازدواز بلکه از طر اللانح  یطر

بدر  ی( مبتنشودیزودتر م یمنجر به فرزندآور ییزناشو یزندگ یداریمقابل آن )ناپا هیفرض 

کداهش عددم  ی)تئور نیگزیجا یانتخاب عقالن یبارور ی( که با تئور199۴) همکارانو  دمنیفر

کده  شدرفتهیکه ارزش داشتن فرزند در جوامع پ شدهفرض  یتئور نی( مطرح شد. در انانیاطم

مفهوم  نینهفته است. ا نانیاطماست، در کاهش عدم  یخالص کودکان منف یدر آن ارزش ابزار

را  ییزناشدو هیکده داشدتن فرزندد سدرما شدودیم افتی زی( ن19۷۷بکر  و همکاران ) اتیدر ادب

بدر  جدهیرا به دنبال داشته باشدد. در نت یوالدگر تواندیطالر م سکیر نی. بنابرادهدیم شیافزا

 یمیروابدط صدم نیبندابرادارد و  یمثبت بر فرزنددآور ریطالر تاث سکیر دمنیفر یاساس تئور

 نیدارد چدرا کده زوجد یبر فرزندآور یمنف ریتاث یمال یوندهایعالئ  مشترک و پ ن،یزوج انیم

ارزش  ی(. تئور30: ۲008 فبرر،یو ل نی)رجک دندارن یبه استحکام روابط خود با فرزندآور یازین

 یاریبسد انیر م( معتقد است د199۴و همکاران،  دمنی)فر نانیکاهش عدم اطم یفرزند / تئور

هسدتند، ممکدن اسدت از  ییو نشداط زناشدو یکه فاقدد همبسدتگ ینیزوج گر،ید یهاهیاز فرض

مطالعدات برخی استفاده کنند.  ییزناشو یهمبستگ شیافزا یبرا یبه عنوان استراتر یفرزندآور

؛ 199۷،  رزی)ما کندیم  یتشو شتریآنها را به داشتن فرزند ب نینشان داده مشارکت خشک والد

 (. 1993 ت،یو و الردیل

 یبار ممکن است فرزند بخواهند چون نوع روابط آنها برا ییزناشو تیفیبا ک نیزوج نیبنابرا

 یهدایگذارهیسرما یبرا یشتریب لیآنها تما نکهی( و ا199۷ رز،یپرورش فرزند مناس  است )ما

ممکدن  نی(. همچند1993،  تیدو و الردی)ل دهدیمشترک بزرگتر دارند که داشتن بچه نشان م

 لیدتما یروابدط خدود بده فرزنددآور میبهبود و تنظد یروابط برا نییپا تیفیبا ک یاهاست زوز

 (. ۲008،  فبرریو ل نیداشته باشند )رجک
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در ایران تحقیقی که به این مهدم پرداختده باشدد ردیدابی چنانکه پیش از این نیز ذکر شد، 

اسدت. نتدایج متفداوتی حاصدل شدده دیم، نیدز چنانکده دید خدارجی نشد و در مطالعات پیشین

توان در سه دسته کلی خالصه نمود. بخشدی از ایدن مطالعدات نشدان مطالعات انجام شده را می

پیونددد. بخشدی های پایداری زندگی زناشویی بده وقدوع میداده که فرزندآوری در حضور مولفه

ارد، افراد از فرزنددآوری بده دیگر قائل به این نکته است که در افرادی که احتمال طالر وجود د

کنندد و بخدش دیگدر از عنوان یک استراتری در راستای تحکدیم روابدط زناشدویی اسدتفاده می

مطالعات نیز نشان داده که اگر روابط زناشویی در حد متوسدط باشدد،  فرزنددآوری بدا احتمدال 

تدر فرزندد بده تر هستند کمبیشتری به وقوع خواهد پیوست و افرادی که به دو سر طیف نزدیک

 یزنددگ تیدفیاز ک یبعدد ریتنهدا تداثدر مطالعات انجدام شدده همچنین عمدتا آوردند. دنیا می

امدا سدئوال  .اسدتشدده  دهیسدنج ی( بدر فرزنددآوریینشاط زناشدو ای)احتمال طالر  ییزناشو

و ایدن چگونه است؟  یبر قصد فرزندآور ییزناشو یزندگ تیفیابعاد مختلف ک ریکه تاث نجاستیا

  یر به چه شکل است؟تاث

چارچوب تئوریک این تحقی  بر مبنای تئوری لیالرد و ویت و همچنین تئوری فریددمن بدر 

تاثیرکیفیت زندگی زناشویی بر فرزندآوری در شهر تهران استوار است. لیکن از آنجا که مطالعات 

خلدی مغفدول محدود خارجی نشان از نتایج متفاوت در این حوزه دارد و این مهم در مطالعات دا

های بدون جهت که نشان دهنده تاثیرکیفیت زندگی زناشدویی بوده است، در ادامه مقاله فرضیه

بنابراین به دلیل فقدان مطالعات داخلی و همچنین تفداوت بر فرزندآوری است، ارائه خواهد شد. 

ی در نتایج مطالعات خارجی فرض ما بر اینست که کیفیت زندگی زناشدویی بدر قصدد فرزنددآور

مطرح  ریبه شرح زهای تحقی  . بنابراین فرضیهاثرگذار است اما جهت این رابطه مشخص نیست

  است: 

 رابطه برقرار است.  یقصد فرزندآور ییزناشو یزندگ تیفیک: میان 1فرضیه 

  بر تعداد فرزندان قصد شده اثرگذار است. ییزناشو یزندگ تیفیک: ۲ هیفرض

 ( اثرگذار است.  گریفرزند )د قصد داشتنبر  ییزناشو یزندگ تیفیک :3 هیفرض 

مطالعات داخلی پیشین که عمدتا فرزندآوری را در زنان مورد بررسی قرار داده، نشان همچنین 

داده فرزندآوری با متغیرهایی از جمله تحصیالت، درآمد، سن، وضعیت شغلی رابطه معنادار 

تمل بر زنان و مردان است، برای نشان دارد و بنابراین در مدل مطرح شده در این تحقی  که مش

دادن تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری تاثیر متغیرهای جنسیت، تحصیالت، 

درآمد، سن و وضعیت شغلی نیز لحاظ خواهد شد تا نشان دهد اگر در تحلیل دو متغیره، 
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 رابطه در تحلیل چندای میان کیفیت زندگی زناشویی و قصد فرزندآوری برقرار است این رابطه

 همچنان وجود دارد.متغیره و با کنترل سایر متغیرها، 

 

  تحقیقروش -۳

آن در شهر  یهاکننده نییو تع نیمتاهل یسبک زندگ شیمایمطالعه حاصل پ نیا یهاداده

شده و جامعه  یجمع آور کرتیل اسی، با ابزار پرسشنامه در مق139۴تهران است که در سال 

بر  1390تهران در سال  تی(. جمع139۴ ،یریمتاهل شهر تهران بوده است )مدآن افراد  یآمار

حوزه سکونت دارند و  601۴نفر بوده که در  81۵39۷۴ رانیمرکز آمار ا طالعاتاساس ا

فرمول  نکهی(. با توجه به ا1390 رانی)مرکز آمار ا باشندیتعداد متاهل م نینفر از ا ۴۲6۲0۴۷

 لیتعد  یو ضر ۲ساده است، با احتساب اثر طرح  برابر با  یادفتص یریگکوکران فرمول نمونه

 یاحتمال زشیدر نظر گرفته شده و با احتساب ر 1۷۲8نمونه  جمح ۲۵/0 یپاسخ یب

( رانیخانواده مرکز آمار ا یرینرخ در آمارگ نی، متناس  با ا1۵/0برابر  باینمونه )تقر یخانوارها

مصاحبه  یزن برا ایها متاهل بوده و از هر خانوار مرد است. نمونه افتهی شینفر افزا ۲000به 

حوزه انتخاب  ۵0(  بوده که از PPS)یاچند مرحله یاخوشه ،یریگونهنم وهیاند. شهدعوت شد

پرسشنامه  1۷36 تیبار و نامعتبر، در نها یپاسخیبا ب یهاشده است. پ  از حذف پرسشنامه

هایی که زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری، نمونهاست. در بررسی تاثیر کیفیت  انتخاب شده

نمونه به کار گرفته شده است.  1۲3۲سال و بارور بوده جدا شده و  ۴9زن در خانواده کمتر از  

 ییایو قضاوت متخصصان و در پا یبر داور یمبتن یاز اعتبار صور رهایمتغ ییایجهت اعتبار و پا

 فاده شده است. کرونباخ است یپرسشنامه از آلفا یهاهیگو

جداول دو بعدی رابطه ابعاد مثبت و منفی در تجزیه تحلیل آماری ابتدا با استفاده از 

شده و این رابطه با آزمون نانکیفیت زندگی زناشویی با تعداد فرزندان قصد شده نشان داده 

ده . از آنجا که متغیر وابسته تعداد فرزندان قصد شپارامتریک اسپیرمن آزمون خواهد شد

پارامتریک پواسن متغیری شمارشی و غیر منفی با میانگین و واریان  پایین است، از آزمون نان

نیز )دیگر(  فرزندآورداشتن در بررسی تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر قصد  استفاده شده است.

 یاتیو عمل یمفهوم فیتعاررگرسیون اسمی دووجهی لجستیک استفاده خواهد شد. های مدلاز 

 است: ریبه شرح ز  یتحق یرهایغمت
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آن  به  یچند بعد عتیطب لیرا به دل ییزناشو یزندگ تیفی: کییزناشو یزندگ تیفیرکیمتغ

 تیفیمعتقد است علت عدم تواف  در سنجش ک 1ل ینمود. آ یمفهوم ساز توانینم یراحت

 ل ،یآاست ) ییزناشو یزندگ تیفیک یستیواحد در مورد چ هینظر کینبود  ییزناشو یزندگ

افراد  یذهن یابیبا ارز ییزناشو یزندگ تیفی( ک1980) ۲ یلوئ و نری(. طب  گفته اسپ۲00۴

کردند که  انیب( 9۴۴1) 3. ررسون و هالمنشودیم فیمتاهل از رابطه با همسر در چند بعد تعر

افراد در خالل  انیروابط م تیفیو ک تیماه رایز استیمفهوم پو کی ییزناشو یزندگ تیفیک

 . ابدییم رییتغ زمان

، (1986) و همکاران ۴برگرفته از جانسون ییزناشو یزندگ تیفیک اسیمق  یتحق نیدر ا

از  یکیجانسون به عنوان  اسیاست. مق (۲013) 6ریمای، آلندورف و گ(۲013) و همکاران ۵زانگ

به خصوص در  یعیمختلف بوده که به طور وس نیمحقق یبرا یابزار ها،اسیمق نیبهتر

الهام از  با ریمایو آلندورف و گقرار گرفته است. زانگ و همکاران مورد استفاده  یغرب یکشورها

پرداخته و با  اسیمق نیا یبه اعتبارباب ییایآس یدر کشورها ریاخ یهاابزار، در سال نیا

 یهمپوشان ز،یمطالعه ن نیمطرح شده در ا اسیاند. مقو به کار بسته رفتهیآن را پذ یراتییتغ

وارد بود و وجود  هااسیمق نیکه به ا یینقدها لیبه دل کنیمطالعات داشته ل نیا اب یادیز

 یراتییبا تغ هااسیمق نیا ها،هیگو یکارآمد بودن برخدر جامعه ما و کم یفرهنگ یهاتفاوت

 ،یدو بعد مثبت و منفدر  هیگو ۵0 یعامل لیتحل بر اساس نتایجاندک به کار گرفته شده است. 

ه یگو ۲۴  یاز ترک ییزناشو یزندگ تیفیبعد مثبت ک سنجیده است.را  ییزناشو یزندگ تیفیک

از  ییزناشو یزندگ تیفیک یو بعد منفهای مثبت با همسر و نشاط زناشویی( )مشتمل بر کنش

ساخته شدند. )مشتمل بر عدم تواف ، مشکالت زناشویی و گرایش به طالر(  هیگو ۲6  یترک

 ییزناشو یزندگ تیفیک یو بعد منف 919/0 ییزناشو یزندگ تیفیکرونباخ بعد مثبت ک یآلفا

 است. 911/0

از درک کردن همسر، محبت همسر، شما رضایت عبارتند از : میزان های بعد مثبت گویه

رابطه جنسی، رابطه همسرتان با فرزندان، انجام وظیفه توسط همسر، وفاداری همسرتان، 

میزان چقدر است؟  در کارها، ازدواز با همسرتانوضعیت مالی، عملکرد همسرتان در مشارکت 

 

1- Ayles 

2- Spanier 8 Lewis  

3- Larson & Holman 

4- Johnson 

5- Zhang 

6- Allendorf & Ghimire   
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، میزان میزان خوشبختی شما در ازدواجتان نسبت به دوستان و همسارنشادی شما در خانه، 

در دیدار با والدین، دیدار با خواهر و برادر، دیدار با  احساس قوی عش  به همسرتان چقدراست؟

هایی مانند ورزشدر ران، سینما، تئاتر و .....، رفتن به رستواقوام و فامیل، دیدار با دوستان، 

مانند رفتن به پارک و ...، شرکت در  هاییتفریح و سرگرمیدر پیاده روی، دویدن و .....، 

وگو در مورد های روزانه، گفتوگو در مورد فعالیتهای مذهبی، غذا خوردن، گفتمکان

  خود هستید؟با همسر به چه میزان مشکالت شخص 

سلطه، کردن حسادت، شدن یزود عصبانمشکالتی مانند های بعد منفی عبارتند از: گویه 

، زدن هیآزاردهنده مانند کنا یهاعادت داشتن ،نزدن با همسر حرف، بودن بداخالر، گر بودن

  ،گریکدیکردن به  نیتوه، و لوازم خانه ایاش پرتاب، موردیخرز کردن ب پول، بودن در خانه کم

، عدم تواف  در همسر ادیاعتی، روابط جنسدر مشکالت ، اط با جن  مخالفارتبی، کارکتک

، ماریاز بستگان سالمند و ب مراقبتبه چه میزان در روابط شما وجود دارد؟ در  کودکان تیترب

 تیریمدی، نیو د یمذهب مسائل، با خانواده همسر ارتباط، همسر ادیز توقعات، با دوستان ارتباط

چه  بهبه چه میزان با همسر خود عدم تواف  دارید؟  و تعداد فرزندان یآورفرزند، خانواده یمال

در مورد طالر  چقدر .از هم بپاشد ندهیشما در آ ییزناشو یکه ممکن زندگ دیکنیفکر م زانیم

 یطالر را به شکل جد زانیبه چه م ریاخ یهاسال در، دیاخود صحبت کرده کیبا دوستان نزد

 .دیااز همسرتان را داشته ییسابقه جدا زانیال به چه مبه ح تا، دیامطرح کرده

متغیر کمی گسسته می این : قصد دارید چه تعداد فرزند داشته باشید؟ 1قصد فرزندآوری

و در بررسی رابطه میان تعداد فرزندان قصد شده و کیفیت زندگی زناشویی و آزمون  باشد

فرزند )دیگر( از تفاضل دو گویه قصد رگرسیون پواسن به کار رفته است. همچنین قصد داشتن 

و در حال حاضر چند فرزند دارید؟ بدست آمده و در  چه تعداد فرزند داشته باشید؟دارید 

بررسی رابطه میان قصد داشتن فرزند )دیگر( و کیفیت زندگی زناشویی و آزمون رگرسیون 

 لجستیک به کار رفته است. 

 شده است.  دهیجمرد و زن سن یدو قسمت ی: در سطح اسمتیجنس

شده و در آزمون  دهیسطح پرس 11فرد در  التی: در پرسشنامه سطح تحصالتیتحص

 است.  افتهی لیتقل پلمیو بارتر از د پلمید تر،نییبه سه سطح متوسطه و پا هاهیفرض

هزار تومان، از  ۲۲۵0هزار تومان تا   ۷۵0هزار تومان، از  ۷۵0 ریسطح ز ۵: در درآمد

هزار تومان ، بارتر از ۵۲۵0هزار تومان تا  3۷۵0هزار تومان، از  3۷۵0هزار تومان تا ۲۲۵0

 

1- Childbearing intention 
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هزار تومان، از  ۲۲۵0به سه سطح کمتر از  هاهیشد. در آزمون فرض دهیهزار تومان سنج ۵۲۵0

 . افتی لیهزار تومان تقل 3۷۵0ومان، بارتر از هزار ت 3۷۵0تا  ومانهزار ت ۲۲۵0

 هیشاغل کل ریشاغل است که افراد غ ریشاغل و غ یدو سطح یاسم ری: متغیشغل تیوضع

 .شودیموارد را شامل م ریدرآمد بدون کار و سا یدارا کار،یدار، دانشجو، بازنشسته، بافراد خانه

 

  ی پژوهشهایافته-۴

 9/۲0ند. اهدرصد زن بود ۵/۵1درصد مرد و  ۵/۴8پروهش  نینمونه بدست آمده ا 1۲3۲از 

درصد  ۷/3سال و  ۵۴تا  ۴0درصد  ۴/۷۵سال،  ۴0 ریز یدرصد از مردان متاهل در دامنه سن

 ۵/۵۴سال،  ۴0 ریز یدرصد از زنان متاهل در دامنه سن ۵/۴۵ نیسال و بارتر بودند. همچن ۵۵

یرا نشان ممتغیرهای پروهش  یفیتوص یاهشاخص 1اند. جدول سال بوده ۵۴تا  ۴0درصد 

 .دهد
 

 های پژوهشهای توصیفی متغیر: شاخص۱جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد
 واریانس

 -مینیمم

 ماکزیمم
 0 -۵ ۷۴۷/0 86۴/0 9/1 تعداد فرزندان قصد شده

 0 – ۵ 1/1 0۵/1 ۴/1 تعداد فرزندان موجود

 ۷ -119 66/۲96 ۲۲/1۷ 69/89 بعد مثبت کیفیت زندگی زناشویی

 0 – 9۷ 61/310 6۲/1۷ 38/۲1 بعد منفی کیفیت زندگی زناشویی

 

باشد. این یافته می 9/1میانگین تعداد فرزندان قصد شده  بینیمچنانکه در جدول فور می

حاکی است در صورت برقراری شرایط مطلوب افراد متاهل در شهر تهران قصد دارند به طور 

باشد. همچنین می ۴/1در حالی که تعداد فرزندان موجود داشته باشند. فرزند  9/1میانگین 

تر از حد میانگین بعد مثبت زندگی زناشویی بارتر از حد متوسط و میانگین بعد منفی پایین

توان گفت در شهر تهران میانگین کیفیت زندگی زناشویی در افراد متوسط است. بنابراین می

. فاصله میان تعداد فرزندان موجود و تعداد فرزندان قصد شده در بارور در حد قابل قبولی است

؛ شده را به نمایش گذارده است دتوزیع فراوانی تعداد فرزندان موجود و قصکه  ۲جدول 

 تر است.مشخص
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 توزیع فراوانی تعداد فرزندان موجود و قصد شده : ۲جدول

 تعداد فرزندان قصد شده تعداد فرزندان موجود 

 درصد فراوانی 
درصد 

 تجمعی
 درصد یفراوان

درصد 

 یتجمع

 1/۴ 1/۴ ۵0 ۷/۲3 ۷/۲3 ۲91 فرزند 0

 1/۲9 ۴/۲۴ 301 ۷/۵۲ 9/۲8 3۵6 فرزند 1

 81 ۷/۵0 6۲۵ 1/8۷ 3/3۴ ۴۲3 فرزند ۲

 100 6/18 ۲۲9 100 8/1۲ 1۵8 فرزند و بیشتر 3

  ۲/۲ ۲۷  3/0 ۴ بی پاسخ

  100 1۲3۲  100 1۲3۲ کل

 

کند که افراد بدون فرزند، عمدتا قصد فرزندآوری دارند و ته را تایید میجدول فور این یاف

درصد از افراد  1/۴بینیم فرزندی ایشان ناشی از تاخیر انداختن فرزندآوری است. چنانکه میبی

درصد از افراد در حال حاضر  ۷/۲3این در حالی است که فرزندی دارند و مطالعه شده قصد بی

درصد از افراد قصد دارند دو فرزند و بیش از آن  3/69بینیم چنین میهمفرزند هستند. بی

درصد است. این یافته  1/۴۷فرزند یا بیشتر دارند  ۲داشته باشند، در حالی که تعداد افرادی که 

دهد شرایط مطلوب برای فرزندآوری مهیا نیست و یا ایشان تصمیم دارند با تاخیر نشان می

ابعاد مثبت و منفی جدول دو بعدی تعداد فرزندان قصد شده با  3جدول صاح  فرزند شوند. 

 دهد. کیفیت زندگی زناشویی و آزمون اسپیرمن را نشان می

پاسخ به این سئوال که آیا میان کیفیت زندگی زناشویی و قصد فرزندآوری، رابطه  3جدول 

هت ارائه رابطه میان معناداری برقرار است، را در بردارد. رزم به ذکر است که در این بخش ج

کیفیت زندگی زناشویی و تعداد فرزندان قصد شده، بر اساس دامنه بعد مثبت کیفیت زندگی 

(، این متغیر  در دو 0 – 9۷( و دامنه بعد منفی کیفیت زندگی زناشویی )۷ -119زناشویی )

ر بعد مثبت و منفی به سه سطح پایین، متوسط و بار تقسیم شده است. چنانکه جدول فو

دهد سطوح کیفیت زندگی زناشویی بر حس  تعداد فرزندان قصد شده متفاوت است. نشان می

های جدول حاکی از این است که افراد با کیفیت زندگی زناشویی پایین در بعد مثبت، یافته

درصد از افراد با کیفیت زندگی  ۲/۴6تعداد فرزندان قصد شده کمتری دارند. به طوری که 

فرزندی دارند، در حالی که این میزان در فرزندی و تکدر بعد مثبت قصد بیزناشویی پایین 

درصد و در افراد با کیفیت زندگی   ۵/3۲افراد با کیفیت زندگی زناشویی متوسط در بعد مثبت  
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درصد از  افراد با کیفیت زندگی زناشویی  8/۵3درصد است.  ۷/۲۷زناشویی بار در بعد مثبت 

صد داشتن دو فرزند و بیشتر را دارند در حالی که این میزان در کیفیت پایین در بعد مثبت ق

درصد است. همچنین افراد با  3/۷۲درصد و  ۵/6۷زندگی زناشویی متوسط و بار به ترتی  

کیفیت زندگی زناشویی پایین در بعد منفی، تعداد فرزندان قصد شده بیشتری دارند. به طوری 

ت زندگی زناشویی پایین در بعد منفی قصد دارند، دو فرزند یا درصد از افراد با کیفی 6/۷۲که 

بیشتر داشته باشند. در حالی که این میزان در افراد با کیفیت زندگی زناشویی متوسط در بعد 

درصد است.  9/۵8درصد و در افراد با کیفیت زندگی زناشویی بار در بعد منفی   ۲/6۵منفی  

فرزندی یا یفیت زندگی زناشویی پایین در بعد منفی قصد بیدرصد از  افراد با ک ۴/۲۷همچنین 

فرزندی را دارند در حالی که این میزان در کیفیت زندگی زناشویی متوسط و بار در بعد تک

 تیفیکمبنی بر تاثیر  1بنابراین فرضیه درصد است.  1/۴1درصد و  8/3۴منفی به ترتی  

سطح معناداری در تحلیل دو متغیره پذیرفته  دربر تعداد فرزندان قصد شده  ییزناشو یزندگ

 . شودمی

 

 جدول دو بعدی تعداد فرزندان قصد شده و کیفیت زندگی زناشویی : ۳جدول 

 

نتایج برازش مدل رگرسیون پواسن تعداد فرزندان قصد شده با استفاده از  ۴جدول 

در مقیاس برازش مدل در بینیم چنانکه در جدول فور می دهد.بین را نشان میمتغیرهای پیش

کیفیت زندکی 

 زناشویی
 جمع و بیشتر ۳ ۲ ۱ 0

 بعد مثبت

 100 1/۲3 ۷/30 ۵/38 ۷/۷ پایین

 100 3/1۵ ۲/۵۲ ۴/۲۵ 1/۷ متوسط

 100 ۲0 3/۵۲ ۵/۲۴ ۲/3 بار

 مقدار P=01۴/0                  = آزمون همبستگی اسپیرمن   0۷1/0 آزمون اسپیرمن

 بعد منفی

 100 9/18 ۷/۵3 ۵/۲۴ 9/۲ پایین

 100 ۵/19 ۷/۴۵ 1/۲8 ۷/6 متوسط

  9/1۷ ۴1 6/۲0 ۵/۲0 بار

 مقدار P=0۲9/0                = آزمون همبستگی اسپیرمن -063/0 آزمون اسپیرمن
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میزان آن  1بوسنیاُم و همچنین در آزمون 0۵/0بیشتر از  Pمقدار انحراف و خی دو پیرسون 

باشد. در این مدل بعد نشان دهنده برازش قابل قبول این مدل می بوده و 0۵/0تر از پایین

توان مثبت و بعد منفی کیفیت زندگی زناشویی در سطح معنادار قابل قبول نیست. بنابراین می

گفت کیفیت زندگی زناشویی در حضور متغیرهای اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر تعداد فرزندان 

دهد متغیرهای شود. همچنین این مدل نشان میتایید نمی ۲قصد شده اثرگذار نیست و فرضیه 

سن، تحصیالت و درآمد خانواده بر تعداد فرزندان قصد شده اثرگذار است. به طوری که افراد با 

 قصد فرزندآوری بیشتری دارند.  3۷۵0سن بارتر، تحصیالت زیر دیپلم و درآمد کمتر از 

عداد فرزندان قصد شده با استفاده از : نتایج برازش مدل رگرسیون پواسن ت۴جدول 

 بینمتغیرهای پیش

 P مقدار B EXP طبقه متغیرها

 080/0 891/0 -11۵/0 مرد جن  )مرجع زن(

 000/0 01۴/1 01۴/0  سن

 ۷۷۲/0 981/0 -019/0 غیر شاغل وضعیت شغلی )مرجع شاغل(

 تحصیالت )مرجع دانشگاهی(
 000/0 3۲۷/1 ۲83/0 ترمتوسطه و پایین

 00۲/0 1۷۵/1 161/0 یپلمد

)مرجع بارتر از  درآمد خانواده

3۷۵0) 

 000/0 38۵/1 3۲۵/0 ۲۲۵0تر از پایین

 001/0 ۲38/1 ۲13/0 3۷۵0تا  ۲۲۵0از 

 کیفیت زندگی زناشویی
 1۴9/0 00۲/1 00۲/0 بعد مثبت

 6۴۷/0 999/0 -001/0 بعد منفی

Goodness of Fit 

 p= 360/0مقدار      رجه آزادی  = د118۴       = انحراف ۷61/۴۲6

 = درجه آزادی118۴                   = خی دو پیرسون 0۲۴/3۷3

 p= 31۵/0مقدار

Omnibus Test 
Likelihood Ratio Chi-Square= ۷۴0/109 

 p= 000/0مقدار              = درجه آزادی 9

 

استفاده از متغیرهای  لجستیک بااسمی دووجهی های رگرسیون برازش مدلنتایج  ۵جدول 

قصد مدل رگرسیون اسمی دووجهی لجستیک  سه در این جدولدهد. پیش بین را نشان می

 

1- Omnibus   
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افراد دارای دو فرزند با کنترل ، افراد دارای یک فرزندداشتن فرزند )دیگر( در افراد بدون فرزند، 

ن بر متغیرهای جنسیت، سن، تحصیالت، وضعیت شغلی، درآمد خانواده )که اثرگذاری آ

فرزندآوری در تحقیقات پیشین نشان داده شده است( در نظر گرفته شده، تا تاثیر کیفیت 

 ( مشخص شود. )دیگرویی بر قصد داشتن فرزند زندگی زناش

لجستیک با استفاده از اسمی دووجهی های رگرسیون : نتایج برازش مدل۵جدول

 متغیرهای پیش بین

  
 ۱مدل 

 (افراد بدون فرزند)

 ۲مدل 

راد دارای یک اف)

 (فرزند

 ۳مدل 

 (افراد دارای دو فرزند)

 B EXP طبقه متغیرها
P 

 قدارم
B EXP 

P 
 قدارم

B EXP 
P 

 قدارم

 جن 

 )مرجع:زن(
 001/0 ۵90/11 ۴۵0/۲ - - - 0۲۲/0 390/۲ 8۷1/0 مرد

 000/0 838/0 -1۷۷/0 000/0 836/0 -1۷9/0 000/0 8۴۵/0 -168/0  سن

 شغلیوضعیت

 شاغل()مرجع
 0۲۲/0 1۲۷/۵ 63۵/1 008/0 ۴66/0 -۷6۵/0 - - - شاغلغیر

 تحصیالت

)مرجع 

 دانشگاهی(

 متوسطه و

 ترپایین
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - دیپلم

درآمد )مرجع 

بارتر از 

3۷۵0) 

کمتر از 

۲۲۵0 
۵89/1 89۷/۴ 008/0 191/1 ۲9/3 000/0 - - - 

تا  ۲۲۵0از 

3۷۵0 
190/0 ۲09/1 6۵9/0 ۷3۷/0 089/۲ 0۴6/0 - - - 

 زندگیکیفیت

 زناشویی

 - - - 0۴1/0 01۵/1 01۵/0 000/0 036/1 03۵/0 بعد مثبت

 - - - - - - - - - بعد منفی

constant  ۲0۷/3 ۷10/۲۴ ۲80/0 ۴۴۷/۴ ۴06/8۵ 00۵/0 3۴6/۲ ۴۴8/10 09۷/0 

Omnibus 

Tests 

 

Chi-square 9۵3/۵3 939/8۷ 8۵۲/38 

df ۵ ۵ 3 

Sig 000/0 000/0 000/0 

Cox & Snell Square 1۷3/0 ۲۲6/0 090/0 

Nagelkerke RSquare ۲86/0 301/0 ۲10/0 

خذف شده و  ونیرگرس یدر خروجاند نداشته یاثرات معنادار رهایمتغ گریکه نسبت به د ییرهایمتغ -   

 نشده است.آن منظور  یبرا یریمقاد
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 پیو 1بوسنیماآزمون ، 3و  ۲، 1های مدلبرازش در بینیم چنانکه در جدول فور می

 باشد. همچنین میزاننشان دهنده برازش قابل قبول این مدل می 0۵/0تر از پایین ۲مقدار

به میزان بارتری قصد  ۲و  1دهد مدل نشان می ۴کرکمجذور نیجل و  3مجذور کاک  و اسنل

ن بعد مثبت کیفیت بار رفت بینیممی ۲و  1کند. چنانکه در مدل فرزندآوری را تبیین می

فرزند )دیگر( همراه است. به عبارت دیگر  قصد داشتنبا زندگی زناشویی در سطح معناداری 

. کیفیت بودخواهد همراه فرزندی فرزندی و تکخروز از بی بابعد مثبت زندگی زناشویی 

 3فرضیه د. بنابراین تاثیر معناداری ندار فرزند ۲در افراد با زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری 

میپذیرفته  1و  0، در رتبه دیگر (فرزند ) تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر قصد داشتنمبنی بر 

 شود. 

 

 بحث و نتیجه گیری -۵

در ادبیات تاثیر پایداری زندگی زناشویی بر فرزندآوری دو فرضیه متضاد مطرح است. فرضیه 

شود و فرضیه مقابل آن فرزندآوری زودتر ختم می پایداری زناشویی به دهد کهاول پیشنهاد می

شود( مبتنی بر فریدمن و همکاران )ناپایداری زندگی زناشویی منجر به فرزندآوری زودتر می

( که با تئوری باروری انتخاب عقالنی جایگزین )تئوری کاهش عدم اطمینان( مطرح 199۴)

دنبال داشته باشد. این دو فرضیه  والدگری را بهتواند بنابراین ریسک طالر میشده است. 

زوجین با کیفیت زناشویی بار ممکن است فرزند بخواهند چون نوع روابط دهد، متضاد نشان می

( و اینکه آنها تمایل بیشتری برای سرمایه199۷آنها برای پرورش فرزند مناس  است )مایرز،

(. 1993الرد و ویت، دهد )لیهای مشترک بزرگتر دارند که داشتن بچه نشان میگذاری

های با کیفیت پایین روابط برای بهبود و تنظیم روابط خود به همچنین ممکن است زوز

 (. ۲008فرزندآوری تمایل داشته باشند )رجکین و لیفبرر، 

در شهر تهران قصد فرزندآوری  در این مقاله در پی پاسخگویی به این سئوارت بودیم که آیا

ای وجود دارد، به چه شکل ین در رابطه هست یا خیر؟ و اگر رابطهچگونگی روابط میان زوج با

است؟ آیا کیفیت زندگی زناشویی بارتر با فرزندآوری مرتبط است یا برعک  افرادی که زندگی 

زناشویی با ثباتی ندارند، از فرزندآوری به عنوان یک راهکار در جهت بهبود روابط زناشویی 

 

1- Omnibus 

2- P Value 

3 -Cox & Snell Square 

4- Nagelkerke Rsquare 
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تغییرات اجتماعی در شهر تهران نسبت به شهرهای دیگر سرعت از آنجا که کنند. استفاده می

از اهمیت بیشتری برخوردار شهر های اجتماعی در این بیشتری دارد، بنابراین بررسی پدیده

است. شهر تهران از جمله شهرهایی است که بیشترین آمار طالر را در سالیان اخیر نشان می

دارد و در حال  نییپا یاز دو دهه است که بارور شیب( و همچنین 1390دهد )مرکز آمار ایران، 

به دنبال این تغییرات در گستره  .کندیفرزند( را تجربه م ۲/1) نییپا یلیخ یحاضر بارور

آن مورد توجه بوده  یهاکننده نییزیادی از تحقیقات اجتماعی و جمعیتی موضوع باروری و تع

 :هدآوری نشان دادزناشویی بر قصد فرزن در بررسی تاثیر کیفیت زندگینتایج این تحقی  و 

رابطه در تحلیل دو متغیره قصد فرزندآوری با منفی کیفیت زندگی زناشویی مثبت و بعد 

کیفیت زندگی زناشویی در حضور متغیرهای اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر اما معنادار دارد. 

ر اگرچه کیفیت زندگی به عبارت دیگی معناداری ندارد. تعداد فرزندان قصد شده اثرگذار

زناشویی بارتر با قصد فرزندآوری همراه است ولیکن هر چه کیفیت زندگی زناشویی بارتر باشد، 

خواهند. در تعداد فرزندان خواسته شده تاثیر متغیرهای افراد تعداد فرزند بیشتری نمی

چه کیفیت به تعبیر دیگر هر تحصیالت، درآمد و سن بیش از کیفیت زندگی زناشویی است. 

خواهند اما تاثیر زندگی زناشویی بارتر باشد افراد متاهل در شهر تهران فرزندان بیشتری می

 تحصیالت، درآمد و سن بیشتر از روابط میان همسران بر فرزندآوری اثرگذار است. 

 یزندگ تیفیاند، بعد مثبت کنشان داده کیلجست یدووجه یاسم ونیرگرس یهامدل

( در افراد بدون فرزند و تک فرزند اثرمعنادار داشته و در گریاشتن فرزند )ددر قصد د ییزناشو

قصد بارتر در  ییزناشو یزندگ تیفیک گری. به عبارت دستیمعنادار ن شتریافراد با دو فرزند و ب

اگر زندگی زناشویی کیفیت مطلوبی داشته اثرگذار است.  یو تک فرزند یندفرز یخروز از ب

تهران تمایل دارند که بدون فرزند و تک فرزند باقی نمانند. این یافته در  باشد افراد در شهر

های مختلف اجتماعی در کسانی که دو فرزند دارند، معنادار نیست. به عبارت دیگر در گروه

و افراد با هر نوع کیفیت زندگی زناشویی عمدتا به دو فرزند همگرایی ایجاد شده است داشتن 

 خواهند. کرده و فرزندان بیشتری را نمی داشتن دو فرزند بسنده

( در تاثیر مثبت 199۷( و مایرز )1993نتایج این مطالعه منطب  با مطالعات لیالرد و ویت )

(، 199۴افزایش کیفیت زندگی زناشویی بر فرزندآوری و متفاوت با مطالعات فریدمن و هیچر )

یفیت زندگی ر منفی افزایش ک( در تاثی19۷۷تئوری کاهش عدم اطمینان، بکر و همکاران )

( و رجکین و ۲009و همچنین متفاوت با مطالعات رجکین و لیفبرر )زناشویی بر فرزندآوری 

( در بارترین نرخ فرزندآوری در افراد با کیفیت زندگی زناشویی متوسط است. ۲010تامسون )

است.  یفرزندآور بر ییزناشو یزندگ تیفیمثبت ک ریتاث یهایکننده تئور دییتا  یتحق جینتا
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 یبهبود زندگ یبرا یبه عنوان استراتر یافراد متاهل در شهر تهران از فرزندآور نیبنابرا

بر اساس نتایج تحقی  پیشنهادات اجرایی و مطالعاتی به شرح زیر . کنندیاستفاده نم ییزناشو

 مطرح است: 
رابطه معناداری  قصد فرزندآوری بامنفی کیفیت زندگی زناشویی مثبت و بعد  مالحظه شد

 یزندگ تیفیاند، بعد مثبت کنشان داده کیلجست یدووجه یاسم ونیرگرس یهامدل. دارد

( در افراد بدون فرزند و تک فرزند اثرمعنادار داشته و در گریدر قصد داشتن فرزند )د ییزناشو

رتر در خروز با ییزناشو یزندگ تیفیک گری. به عبارت دستیمعنادار ن شتریافراد با دو فرزند و ب

مثبت  ریتاث یهایکننده تئور دییتا  یتحق نیا جینتااثرگذار است.  یو تک فرزند یندفرز یاز ب

به عنوان  یاست. افراد متاهل در شهر تهران از فرزندآور یبر فرزندآور ییزناشو یزندگ تیفیک

ارتقای کیفیت  توان ازبنابراین می. کنندیاستفاده نم ییزناشو یبهبود زندگ یبرا یاستراتر

این زندگی زناشویی در راستای خروز از بی فرزندی و تک فرزندی به ویره در زنان بهره برد. 

گیری منجر به افزایش کمی جمعیت که با کیفیت بارتر نیز همراه است، خواهد شد. چرا بهره

ود، شکه در محیط امن و سالم که توسط زوجین با کیفت زندگی زناشویی بارتر ساخته می

 روانی و تربیتی رشد خواهند یافت.فرزندان بهتری نیز به لحاظ جسمی، 

ها، رسالت رسانه در توصیف ابعاد مثبت و منفی کیفیت با توجه به نقش کارآمد رسانه

 شود.آن پرواضح بوده و توصیه می زندگی زناشویی، عوامل اثرگذار بر آن و پیامدهای

عدم وجود تحقیقات کافی در زمینه خانواده،  شده چنانکه در پیشینه مطالعات نیز گفت

های افراطی و تفریطی در حوزه های مبتنی بر تحقیقات جوامع دیگر و دیدگاهوجود دیدگاه

های های اجتماعی در این حوزه شده منجر به پیش بینیآگاهی از واقعیتخانواده و عدم 

 عتیطب لیبه دل دگی زناشویی رازن تیفیکگفتیم افراطی در حوزه خانواده شده است. همچنین 

عمدتا در کشورهای مفهوم سازی نمود و مطالعات انجام شده  توانینم یآن به راحت یچند بعد

هایی وجود دارد. در این راستا انجام گیری آن چالشغربی بوده و در عملیاتی کردن آن و اندازه

جامعه در حال گذار ایران های کیفیت زندگی زناشویی در تحقیقات کیفی در شناسایی شاخص

 گردد. پیشنهاد میهای اجتماعی و قومی در گروه

رزم به ذکر است در مطالعات مقطعی به جهت سنجش همزمان متغیرهای وابسته و 

مستقل به کار بردن واژه تاثیر خالی از اشکال نیست اما از آنجا که چارچوب تئوریک تا حدی 

د و همچنین از آنجا که در این تحقی  از قصد فرزندآوری تواند جهت رابطه را نیز نشان دهمی

دهد، بنابراین از واژه تاثیر استفاده کردیم که تعداد فرزندان قصد شده در آینده را نیز نشان می

 ها استفاده کردیم. های مطلوب این فرضیههای علی و آزموندر عنوان مقاله و فرضیه
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 نیترو قابل قبول نینکته اشاره کرد که بهتر نیبه ا توانیطرح م نیا یهاتیاز محدود

است  که زن و مرد هر خانوار، هر دو در طرح  یهمسران زمان انیروابط م یبررس تیوضع

بودن ساعات کار، ساعات کار  یانجام شود اما طورن یزوج لیمشارکت داشته باشند و تحل

مصاحبه با  یعه به درب منازل برامراج نیبه چند ازیهفته در مردان، ن انینامنظم و کار در پا

 انیاختالف م جادیامکان ا ،یریگنوع نمونه نیکار حاصل از آن، بودجه فراوان ا یزوز و سخت

 نیهمسر قرار گرفتن، راحت نبودن زوج یهاپاسخ ریتحت تاث ،ییدوتا یهادر مصاحبه نیزوج

به  یدر تست مقدمات بود که موج  شد ینظرات خود در حضور همسر از جمله موارد انیدر ب

مرد  ایاز زن  یبه پرسشگر یریگرا کنار گذاشته و در نمونه یزوج یکه بررس میبرس جهینت نیا

 . میدر هر خانواده بسنده کرد

 نی. اشدیم دهیافراد د یبرخ یدهترس در پاسخ یاجتناب و گاه ینوع اط،یاحت نیهمچن

موضوع بود که عمدتا  نیا ایف با همسر و اختال جادیاز ترس از همسر، ترس از  ا یناش اطیاحت

 ی. برخدهندیبه آن را م ریاجازه ورود غ یو به سخت دانندیم یخصوص میافراد، خانواده را حر

اثرگذار باشد  شانیا یو خانوادگ یاجتماع طیبتواند در بهبود شرا قاتیتحق جینتا نکهیاز ا زین

 قاتیتحق جیاد آموزش داده شود تا بدانند نتارزم است به افر نینداشتند. بنابرا یاحساس مثبت

اطالعات بهتر و  ،یدانیدر مطالعات م شانیا شتریب یاست و همکار شانیبر اطالعات ا یمبتن

در  قات،یتحق جینتا تتدیاگر افراد جامعه بب نیرا به دنبال دارد. همچن یترمتقن جینتا و تر یدق

 نیا ابند،ییآن دست م دیو عامه مردم به فوا شودیمبه کار گرفته  یاجتماع یهایزیربرنامه

 مضاعف خواهد شد.  هایهمکار

 

 منابع 

 (. مرور مطالعات مرتبط با باروری پایین در ایران139۴حجیه بی بی ) ،رازقی نصرآباد 

  .(و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور موسسه مطالعاتطرح پروهشی، )

 طرح های آن گی متاهلین و تعیین کننده(. بررسی سبک زند139۴) مدیری، فاطمه(

  .(و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور موسسه مطالعات پروهشی،
 ( 1390مرکز آمار ایران) . 1390نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال. 

 دگاهیاز د رانیدر ا یمؤثر بر کاهش نرخ بارور عوامل(. 139۴ی )محمدعل، مقصودپور 

 . 83 -100، 6و  ۵ ،یمجله اقتصاد. (136۵-1390) یدوره زمان در علم اقتصاد
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 دهیزنان: مطالعه باروری ا آلدهیباروری ا کننده نییتع عوامل(. 139۴) احمدی، دراهک

مجله علوم  .1393شهر در سال  میهمسر شهر نس دارای ساله ۴9تا  1۵زنان  آل
 . ۵9 – 69 ، (1۴1) ۲۲، رازی یپزشک

 نیفرز، خسروی، دیسعی، سورشجان درییح ،معصومهی، دوستیعل، محمود، مباشری ،

بر الگوی  رگذاریعوامل تأث نیمهم تر نییتع(. 139۲) محسن، انیلیجل، پوران، انیخلف

مجله  .139۲ در سال شهرکرد های تک فرزند و بدون فرزند شهرستانباروری خانواده
 . 63 – ۷0 ،(6 )۲1 ،المیا یدانشگاه علوم پزشک یپروهش یعلم

 و قصد  ینداریرابطه د ی(. بررس139۴) یب یب هینصرآباد, حج ی, رازق, فاطمهیریمد

 .1۲8 - 163، (۲0)10, رانیا یشناس تینامه انجمن جمعدر شهر تهران.  یبارور

 (. 1389) راکعی بناب، ندا، امین مظفری، فارور، عباس زاده، محمد ،کالنتری، صمد

)مورد مطالعه:  مرتبط با آن بررسی جامعه شناختی گرایش به فرزندآوری و برخی عوامل
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