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 چکیده:

ه نگرش ب ینیب شیپدر ی شناخت تیجمع یهایژگیو و یاسالم ینقش سبک زندگ پژوهش حاضر با هدف بررسی

جویان و طالب دانشنفر از جامعه  360 منظور نیبود. بد یو از نوع همبستگ یفیتوص ،طرح پژوهشانجام شد.  یفرزندآور

 ندگیز سبکی هانامهپرسشانتخاب به  ایطبقهتصادفی گیری به روش نمونه 1395-1396شهر قم در سال تحصیلی  متاهل

 لیو تحل یها از آزمون همبستگداده لیدر تحل پاسخ دادند. یشناخت تیجمعو  ینگرش به فرزندآور، (ILST)یاسالم

 ارتباط یوره فرزندآب یبا نگرش منف یو طبقه اجتماع التیتحص نیبها نشان داد که . یافتهاستفاده شد گام به گام ونیرگرس

 تیمعج یرهایهمه متغ نیب از. وجود دارد یارتباط منف یبه فرزندآور ینفدرآمد با نگرش م زانیشغل و م نیمثبت و ب

گرسیون حلیل رنتایج ت. بدست آمد یارتباط منف یبا نگرش مثبت به فرزندآور یاقتصاد یطبقه اجتماع نیتنها ب یشناخت

ه بی اقتصادی قه اجتماعو طب یگنهکار ،ینوع دوست ،یاخواهیدن ،یمنف یروشنفکر یهامولفهچندگانه گام به گام نشان داد که 

 سبک زندگی اسالمی ایو زمینه نقش مهم هاافتهی نیا. بینی نمایندرا پیش یبه فرزندآور یمنفنگرش مثبت و  توانندیم یخوب

 نشان می دهد. بینی نگرش به فرزندآوریپیشرا در  باورهای مذهبیو 

 ، سبک زندگی اسالمی.آوری، سبک زندگیفرزندآوری، نگرش به فرزند کلید واژگان:

Abstract 
This study was accomplished with the purpose of investigating the roles of Islamic lifestyle 

and demographic characteristics in predicting attitudes toward childbearing. The study was a 

descriptive research with a correlational design: A sample of 360 respondents selected from 

university and seminary students of Qum city (Iran) in educational year 1395-1396 (H.) through a 

systematic random sampling and they completed three questionnaires: Islamic Lifestyle Test 

(ILST), Attitude Toward Childbearing Test, and Demographic Characteristics Questionnaire. 
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Correlation coefficients and stepwise regression analyses were used in analyzing collected data. 

Correlation analyses revealed positive relationships between respondents' education level and their 

social class with their negative attitudes toward childbearing, in addition to negative relationships 

between their employment status and income level with negative attitude toward childbearing. 

Results of stepwise multiple regression analyses indicated that four components of 'negative 

enlightenment', 'worldliness', 'altruism', and 'sinfulness', and socio-economic class are good 

predictors of positive and negative attitudes toward childbearing. These findings reveal the 

importance of the introductory roles of Islamic lifestyle and religious believes in predicting people's 

attitudes toward childbearing.     
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 مقدمه:

نسل  ید و بقانواده و آفرینش انسان در قالب زن و مرد، تولیهای مهم تشکیل خاهای دینی یکی از حکمتدر آموزه

ان، نور چشم)فرق (،73(. قرآن کریم فرزند را برای انسان مایه امید)نحل، 1417طباطبایی، ( معرفی شده است)11)شوری، 

 و (12(، باعث قوت قلب)نوح، 13(، نعمت الهی، هدیه الهی، باعث آسودگی خاطر و شادی)قصص، 9و قصص،  74

مره ث(، 1408وری، های روایی نیز از فرزند با تعبیرهایی همچون صدقه جاری)نداند و در آموزه( می40شگفتگی)ابراهیم، 

( و 1404، (، بهترین نعمت )نوری1403های بهشت)مجلسی، (، گلی از گل1409جود انسان )حرعاملی، زندگی و ثمره و

 ( یاد شده است. 1409باعث خیر و برکت )متقی، 

مدار مطرح و در آن توجه فراوان دهد جامعه ایران از دیرباز همواره به عنوان یک جامعه خانوادهالعات تاریخی نشان میمط

به یکی از  4های اخیر کاهش باروری(. با این وجود امروزه و در دهه1394به مقوله فرزندآوری مطلوب بوده است)مدیری، 

افته از جمله ایران تبدیل شده است. نتایج آخرین گزارش از سرشماری سال مشکالت جهانی باالخص در کشورهای توسعه ی

های برخی از پژوهش. (1396دهد)مرکز آمار ایران، درصد را نشان می 24/1، کاهش نرخ رشد جمعیت کشور به 1395

د از زنان به درص60انجام شده در نقاط مختلف کشور نیز، حاکی از افزایش الگوی تک فرزندی و عدم تمایل بیش از 

گذاران و های زیادی را به ویژه برای سیاست(. این موضوع نگرانی1393فرزندآوری است)حسینی، ترابی و بیگی، 

 (. 1396،  ، ضرغامی و شیرینظران جهت درک علل کاهش باروری به وجود آورده است )نفیسیصاحب

ا به های زنان و مردان و نوع نگرش آنهآگاهیرزندآوری با نظران مسئله باروری و گرایش به فاز دیدگاه صاحب

شکل  هافتیسازمان  ایافراد که بر اساس تجربه یو روان یفکر یآمادگ یبه معنا نگرش فرزندآوری ارتباط عمیقی دارد.

 (.1395 ،الدینی، زارع و شمسروزی)کاوه فشودکند، تعریف مییم تیهدارا مختلف  هایتیبه موقعو پاسخ فرد  ردگییم

و  متالز جمله سامسائل دیگر از  یاریتواند بسیم ناشوییز یزندگ مهم عیاز وقا یکبه عنوان ی و رغبت به  فرزند گرشن

 . قرار دهد ریخانواده را تحت تأثکارآمدی  رفاه و ،یاقتصاد تیوضع ،بهداشت روان

                                                
4 Fertility decrease 



در تحکیم خانواده است. در همین  های زیربناییدهد که اندیشه فرزندآوری یکی از فرایندهای تجربی نشان میپژوهش

های خود نشان دادند که اندیشه فرزندآوری در ایجاد آرامش و کارآمدی ( در بررسی1969) 6و مونت گمری 5راستا ماکسول

نیز از جمله افرادی هستند که بر اهمیت نقش  10، مونته سوری9، الیزابت پی بادی8، شورتس7خانواده نقش مهمی دارد. فروبل

ی مندی که دربارههای نظام( نیز در پژوهش1991)(. ویلیام سیرز1369اند )برنارد، پایداری خانواده تأکید کرده فرزند در

تأثیرات مثبت فرزند در خانواده انجام داد، به این نتیجه رسید که نگرش مثبت به فرزندآوری، در بهداشت روانی خانواده و 

 م و به فرزندان از اهمیت خاصی برخوردار است. های عاطفی همسران به هادراک و نیز نگرش

تی شکالت معیشگرایانه، تشکیل خانواده و فرزندآوری نه تنها باعث بروز می و رویکرد اسالمدر نگرش مثبت به فرزندآور

اده د (1409املی، و افزایش برکت و روزی)حرعشود، بلکه در پرتو ازدواج و فرزندآوری وعده توسعه رزق در خانواده نمی

زند باشد لی از فرای سخن به میان آمده است که خاهای دینی از کمبود رزق و برکت در خانهشده است. همچنین در آموزه

یک  فرزندآوری ومند است (. بنابراین در فرهنگ اسالمی، فرزند از بهترین و ارزشمندترین جایگاه بهره1382)پاینده، 

دگی ل وجود آمان با کماآگونه دارند و در برابر . والدین به این وظیفه نگاه تقدسشودمسئولیت خطیر و وظیفه دینی تلقی می

 (. 1388کنند )بشیری، پیدا می

ن نوار افزوکمی خا های فردگرایانه مادی، فرزندآوری که زمانی تدبیری برای توسعهدر مقابل و به موازات گسترش نگرش

ده که وع نگرش داه این نشد، جای خود را بی کار ارزان و قابل اتکا تلقی میبر توان اقتصادی خانواده و برخورداری از نیرو

ی هاو آورده هاداشته کند کهسوز عمل میبر و سرمایهشود، همچون موجودی هزینههر فرزندی که به نهاد خانواده افزوده می

رای بلکه عاملی بیستند، یاری اقتصاد خانواده نبلعد. در این دیدگاه کودکان، دیگر نیرویی در خدمت و اقتصادی خانوار را می

-ید خانواده مهایی بر اقتصاکنند، بلکه هزینهشوند که سالیان سال نه تنها درآمدی کسب نمیاتالف منابع مادی قلمداد می

و تبدیل شدن  ، کاهش تعداد فرزندانع نگرشپیامد این نو (.1395، پور و میرمحمدتبارزاده اقدم، افشار، عدلیافزایند)رسول

شده  ع صنعتیجوامهای بدون فرزند در آنان به عاملی موثر در کاهش رضایت زناشویی و همچنین موجب افزایش خانواده

 (.1390است)بستان، 

ای از عوامل  فردی، اجتماعی، وری، تحت تأثیر مجموعهدهد که گرایش به فرزندآیهای مختلف نشان منتایج پژوهش

تأکید  شناختی شناسان بر عوامل اقتصادی و زیستیاسی است. در حالی که در گذشته بیشتر جمعیتفرهنگی، اقتصادی و س

رهنگی فتماعی و های اخیر توجه به عوامل اجتوجه بودند، در سالکردند و نسبت به عوامل فرهنگی کم توجه و یا بیمی

روانشناسان  (.1395و همکاران،  زاده اقدملنقش مهمی در تبیین باروری و گرایش به فرزندآوری ایفا کرده است)رسو

رد، یگیمن لشک یتگونه فعل و انفعاالچیو بدون ه یبه صورت ناگهان فرزندآورینگرش فرد نسبت به  ی نیز معتقدنداجتماع

 باشد. مانعوامل مختلف و در طول ز جهیتواند نتمیی برای افراد، نگرش ی هر نوعریگبلکه اتخاذ و شکل

های اخیر پیوند نزدیکی با دهد کاهش باروری در دههمرتبط با نگرش به فرزندآوری در ایران نشان می مرور مطالعات

عوامل ساختاری و نوسازی نظیر افزایش شهرنشینی و تحصیالت زنان) عباسی شوازی، مکدونالد و حسینی چاووشی، 
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( 1393فرزند )رازقی نصرآباد و سرایی،  ( تغییر ارزش1384عباسی شوازی و عسکری ندوشن، )( تحوالت خانواده 2009

( و افزایش استقالل زنان )عباسی شوازی و 2009تغییر الگوی فرزندآوری) عباسی شوازی و مکدونالد و حسینی چاووشی، 

 ( دارد. 1392قدرتی و کاللی،  ،؛ قدرتی، بوستانی1389مندگاری ؛ عباسی شوازی و علی1392خواجه صالحی، 

فیت طح و کیسهای عمومی به ویژه در میان زنان و تأثیر آن بر وزش و باالرفتن سطح آگاهیرابطه بین سواد و آم

دهد که زنان باسواد های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برخی از تحقیقات نشان میفرزندآوری در پژوهش

چنین آورند. همدنیا می و فرزندان کمتری را به رسندکنند، با فاصله بیشتری از ازدواج به اولین تولد میدیرتر ازدواج می

-مهم ت، یکی ازر تحصیالدهد که متغیّمطالعاتی که در زمان ازدواج و زمان تولد اولین فرزند در ایران انجام شده، نشان می

 ی تأخیر درسمل اساها هستند و دسترسی بیشتر زنان به تحصیالت، به عنوان یک عاکننده زمان وقوع این پدیدهترین تعیین

ازی و خواجه ی شو(. در مطالعه1389زمان تشکیل خانواده و نگرش به فرزندآوری مطرح است )عباسی شوازی وهمکاران، 

یل تغیّر تماغییرهای مای در تبیین تکننده( در سیرجان نیز، تحصیالت زنان و مشارکت اجتماعی آنان نقش تعیین1392صالحی)

 ی که با افزایش این دو عامل، تمایل به فرزندآوری کاهش یافته بود. ابه فرزندآوری داشت؛ به گونه

ها در رابطه با موضوع اشتغال و نقش آن بر نگرش به فرزندآوری متفاوت است. در حالی که برخی از نتایج پژوهش

کند د ایجاد نمیها تفاوتی در نگرش آنها نسبت به تعداد مورد دلخواه فرزندهد وضعیت اشتغال زوجها نشان میبررسی

؛ تحقیقات دیگر حاکی از اثر معنادار  (1392، پرنیان؛ عنایت و 1391؛ حسینی و بیگی، 1394)مطلق، طاهری و اسماعیلی، 

( 1393)جهاندارو  نژاد، محبی، پاپی. در همین راستا اسحاقی(2005، 11)اوهلر و فیلیپواشتغال بر کاهش باروری بوده است

شوند که آنها را به سمت نگرش می شغلی مواجهشغلی و درونهای بروند که زنان شاغل با چالشخود نشان دادن در پژوهش

( نشان 1393)و همکاران دهد. در رابطه با متغیرهای دیگر جمعیت شناختی، پژوهش نفیسیفرزندآوری سوق میبه سمت کم

زندان دلخواه دارد و میزان این دو برای مردان بیشتر داد که جنسیت رابطه معناداری با نگرش مثبت به فرزندآوری و تعداد فر

ها نشان داد که افراد با تعداد خواهر و برادر بیشتر، تمایل بیشتری به فرزندآوری دارند و در این زمینه است. همچنین بررسی

 تری برخوردارند.از نگرش مثبت

های تحصیلی، شغلی، جنسیت و دیگر متغیرهای تهای افراد نسبت به فرزندآوری لزوما اجتماعی و بر اساس تفاونگرش

ها، هنجارها، عواطف، احساسات و رفتارهای افراد در مورد تواند متأثر از باورها، ارزششناختی نیست، بلکه میجمعیت

مانند فکر، احساس و عملی است که منحصر به سبک زندگی الگوی بیفرزندآوری و به صورت کلی سبک زندگی آنان باشد. 

و  12؛ پاورز1999های خاص را باید در نظر گرفت)شولمن و موزاک، ان فرد است و بیانگر شرایطی است که تمام تجلیهم

ای از رفتارهای سازمان یافته که متأثر از باورها و مجموعه». به عبارت دیگر گستره سبک زندگی شامل (2007، 13گریفث

های فردی و وضعیت محیطی، وجهه غالب رفتاری با امیال و خواستههای پذیرفته شده و همچنین متناسب ها و نگرشارزش

ترین بدیلها بیترین و بلکه از برخی جهتدین یکی از مهم(. 1391شود)شریفی، ؛ می«اندیک فرد یا گروهی از افراد شده

 نوعیرا « دگی اسالمیسبک زن»توان نظام معنایی است که در ساخت سبک زندگی نقش تعیین کننده دارد. برهمین اساس می

(. 1392های اسالمی و کلیت اسالم است) کاویانی، برخاسته بودن از آموزه ،ترین ویژگی آندانست که مهم گیاز سبک زند

سبک زندگی اسالمی به معنای روش و شیوه نسبتا ثابت) در رفتار، احساس و شناخت( است که فرد برای رسیدن به هدف با 
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. در سبک زندگی اسالمی، عمق اعتقادات، (1396 بوالهری و کاویانی آرانی، زاده،گیرد)مهدیه کار میمبنا قرار دادن اسالم ب

گیرد اما هر رفتاری که بخواهد مبنای شود بلکه رفتارهای فرد مورد سنجش قرار میعواطف و نگرش فرد سنجیده نمی

 (1392، آرانی یانیها و عواطف را نیز در برگیرد )کاواسالمی داشته باشد باید شناخت

نی و یت، ایمعبارت است روابط اجتماعی، خانوادگی، معنوسبک زندگی در دنیای علمی امروز  های شناخته شدهمولفه

. توانایی معناسازی و (1390 کاویانی،)شودآرامش و غیره که هر یک به منزله بزرگراهی از راههای زندگی افراد شمرده می

 این راستا ست. دراهای شناختی دین ها و وقایع از کنشی و ارائه چارچوب برای تفسیر پدیدهمعنادهی اسالم، به سبک زندگ

ن سفرزندان،  نواده، تعدادمختلف مربوط به تعداد افراد خا یبر هنجارها یرگذاریتأث قیاز طر تواندسبک زندگی اسالمی می

 قصداده که دنشان نیز  رهیچند متغ هایلیتحل(. 2007محمودیان و نوبخت، دهد)قرار  ریرا تحت تأث یازدواج و بارور

 .ی بوده استباق یزن یاجتماع یاقتصاد یرهایدر حضور متغ ریتأث نیو ا پایبندی به باورهای دینی استمتأثر از  فرزندآوری

مردان  نان ودر ز دآورینگرش به فرزن اما ،به دست آمده بوداز مردان  بیشترزنان میزان دینداری  کهبا وجود این نیهمچن

اجاقلو و  یمطالعههمچنین (. 1394باد، آنصر یازقو ر یری)مدگزارش شد   ینداریمتأثر از د یکسانیبا شدت  بایتقر

 یبارتع. به رنداد یمثبت میو ارزش فرزند با هم ارتباط مستق دارینید( نیز این رابطه را تایید کرد و نشان داد که 2014)سرایی

 .باشدیبهتر م زین ینگرش نسبت به فرزندآور ،دارینید تیبا تقو گر،ید

به صورت شناختی و سبک زندگی اسالمی را های جمعیتویژگی یرهایرابطه متغ کهنیمذکور، عالوه بر ا نهیشیمرور پ

 انجام هایپژوهش که: نخست آنسازدیدر دو جهت روشن م زیموجود را ن یعلم اتیکمبود و نقص ادب کند،یم دییتا یکل

نوعی  نیز نآو در تعریف و سنجش  داننداده ارائه به فرزندآوری در نگرشنقش باورهای دینی  از یکسانی تلقی شده،

 به رابطهشناسانه امعهبا رویکردی ج قات،یتحق شتریب کهنیدوم ا وجود دارد. یربومیاز الگوهای غ یریرپذتاثی و گراییتقلیل

سبک نقش ی و دینی با رویکرد روانشناختکه  بومی مطالعه و شده محدود ای،زمینه متغیرهای از ایبا مجموعه باروریصرف 

نشد.  فتایقرار داده باشد،  یبررسمورد بینی نگرش به فرزندآوری در پیشرا  های جمعیت شناختیزندگی اسالمی و ویژگی

ک زندگی ین سبکه آیا ب ستسوال ا نیموجود و پاسخ به ا یعلم اتیهدف از پژوهش حاضر رفع کمبود و نقص ادب نیبنابرا

از  جود دارد؟ و اینکه هر یکوبا دو نوع نگرش به فرزندآوری رابطه معناداری  های جمعیت شناختیاسالمی و ویژگی

 بینی نگرش به فرزندآوری افراد دارند؟های جمعیت شناختی چه نقشی در پیشهای سبک زندگی اسالمی و ویژگیمولفه

 

 . روش اجرای پژوهش2

 وش پژوهش. ر2-1

 روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است.

 . جامعه و نمونه آماری 2-2

ه از بودند ک 1395-1396شهر قم در سال تحصیلی  دانشجویان و طالب متاهلجامعه آماری پژوهش حاضر کلیه 

تکمیل  های مربوطه راشنامهپرس انتخاب و از آنها خواسته شد تا ایطبقهگیری تصادفی نفر به روش نمونه 360میان آنها 

 نمایند.



 . ابزار2-3

جهت سنجش سبک زندگی ( 1388این آزمون توسط کاویانی ) :14(ILST)سبک زندگی اسالمینامه پرسش. 1-3-2

توجه به با سوالی( است. آزمودنی باید  75سوالی( و فرم کوتاه ) 135ساخته شده و دارای فرم بلند )یک فرد مسلمان 

پاسخ دهد. نمرات واقعی « خیلی کم تا خیلی زیاد» ای از ی خود به هر آیتم در یک طیف چهار درجهوضعیت فعلی زندگ

، در فرم کوتاه (. نمره کل آزمودنی341، ص 1392های یک تا چهار دارند)کاویانی، سواالت یکسان نیست بلکه ضریب

فرم بلند  رونی)آلفای کرونباخ( برای کل پرسشنامهپرسشنامه به شیوه همسانی د پایایی خواهد بود. 300و حداکثر  75حداقل 

به دست آمده   64/0گیری مذهبی روایی همزمان آن با آزمون جهت. گزارش شده است 0/71فرم کوتاه آن  برایو  0/786

در این پژوهش از فرم کوتاه آن  .های آزمون سبک زندگی اسالمی با نمره کل آن همبستگی وجود داردو میان همه مولفه

که وجه مشترک  فکری منفیروشن -1عبارتند از: مقیاس است که نه خردهدارای . فرم کوتاه این آزمون استفاده شده است

فرهنگی دل داده -های آن این است که گویا فرد بیش از آنکه تعبد دینی داشته باشد به باورهای ناصحیح اجتماعیپرسش

که وجه مشترک  خواهیلذت -3، کندآزمودنی را نوع دوست معرفی میهای آن که وجه مشترک گویه نوع دوستی -2 ،است

انگیزه های آن آزمودنی فردی تنبل و کموجه مشترک گویه همتیکم -4، کندخواه معرفی میهای آزمودنی را فردی لذتسوال

طلب معرفی ودنی را دنیاهای آزمکه گویه دنیاخواهی -8های درونی، ویژگی -7عبادی،  -6اجتماعی،  -5،  کندمعرفی می

 (.1391)کاویانی،  کندطلب معرفی میکه وجه مشترک سواالت آن این است که آزمودنی را دنیا گنهکاری -9و کندمی

به فرزندآوری  ( جهت سنجش نگرش1394الدنی )این آزمون توسط شمس :آوریفرزند نگرش بهنامه پرسش. 2-3-2

ر آیتم به ه د فرزندانباورهای خود نسبت به فرزندآوری و تعدابه ودنی باید با توجه گویه است. آزم 42و دارای  ساخته شده

و کسان نیست سواالت ی جهتدر این پرسشنامه پاسخ دهد.  کامال مخالفمتا  کامال موافقمای از درجه پنجدر یک طیف 

کاوه فیروز و . باشدمی 157تا  52بین . نمره کل آزمودنی شده استطراحی و تدوین در دو بعد منفی و مثبت ها گویه

 اند.زارش کردهگ 0/812 را پایایی پرسشنامه به شیوه همسانی درونی)آلفای کرونباخ( برای کل پرسشنامه( 1395همکاران)

 .آمده است بدست قابل قبولی های آزمون با نمره کل آن همبستگیمیان همه گویه

و ه سوال طراحی شد 18 خته با توجه به اهداف تحقیق درقق سااین پرسشنامه مح :جمعیت شناختینامه .پرسش2-3-3

تصادی، عیت اقمدت ازدواج، میزان تحصیالت، شغل، وض اطالعاتی در زمینه ویژگیهای جمعیتشناختی مربوط به جنس، سن،

واالتی در س مچنینهمیزان درآمد، ترتیب تولد، تعداد برادران و خواهران و تعداد فرزندان را مورد سنجش قرار می دهد. 

 رابطه با برخی ویژگیهای جمعیت شناختی همسران نیز در آن گنجانده شده است.

 های پژوهش. یافته3

با انحراف  57/30( آزمودنی بود که میانگین سنی آنها مرد 144و  زن 216نفر ) 360نمونه مورد مطالعه، شامل 

 25 . از نظر تحصیالتازدواج آنان گذشته بودسال از زمان  85/8و به طور میانگین  به دست آمد 80/6معیار 

دکتری، درصد(  6/0نفر) 2 فوق لیسانس،درصد(  4/9نفر) 34، لیسانسدرصد(  1/23نفر) 83، فوق دیپلم( درصد9/6نفر)

سطح سه حوزه و درصد(  6/18نفر) 67، سطح دو حوزهدرصد(  0/30نفر) 108، سطح یک حوزه ( درصد 3/8نفر) 30

میلیون تومان،  1درصد( درآمدی زیر  3/60نفر) 217در رابطه با میزان درآمد . ح چهار حوزه بودندسطدرصد(  1/3نفر)11

 12میلیون تومان و  3تا  2درصد( درآمدی بین  8/7نفر) 28میلیون تومان،  2تا  1درصد( درآمدی بین  6/28نفر) 103

درصد( بدون  4/31نفر) 133رابطه با تعداد فرزند نیز در  میلیون تومان در ماه داشتند. 3درصد( درآمدی بیشتر از  3/3نفر)
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درصد( دارای سه  7/14نفر) 53درصد( دارای دو فرزند،  2/27نفر) 98درصد( دارای یک فرزند،  3/23نفر) 84فرزند، 

آن،  و کمتر از 2درصد(  1/26نفر) 94فرزند بودند. تعداد خواهران و برادران  5یا  4درصد( دارای  3/3نفر ) 12فرزند و 

 یرهایمتغ نیب گیمربوط به همبست جینتا بدست آمد. 6درصد( بیش از  7/24نفر) 89و  5تا  3درصد( بین  2/49نفر) 177

 ارائه شده است. 1در جدول  به فرزندآوریمثبت و منفی جمعیت شناختی و نگرش 

 به فرزندآوری مثبت و منفی جمعیت شناختی و نگرشمتغیرهای ماتریس همبستگی : 1جدول 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           1  جنسیت  -1

          19/0 1 سن -2

         84/0 1 -03/0 مدت ازدواج -3

        31/0 19/0 15/0 1 تحصیالت  -4

       35/0- 08/0- 07/0- 79/0- 1 شغل  -5

      24/0- 00/0 01/0 25/0- 25/0 1 طبقه اجتماعی اقتصادی -6

     27/0 21/0 31/0- 35/0 53/0 1 -10/0 میزان درآمد  -7

    65/0 72/0 19/0 12/0- 04/0- 09/0 1 06/0 تعداد فرزندان -8

   39/0 34/0 12/0 06/0- 01/0 00/0- 37/0 1 04/0 تعداد خواهر و برادر -9

  12/0 13/0- 11/0 14/0- 06/0 08/0 1 03/0 02/0 -01/0 نگرش منفی -10

 17/0- 08/0- 04/0 06/0 49/0- 1 -02/0 01/0 -00/0 -01/0 -02/0 نگرش مثبت  -11

p0/01       p 0/05 

 

و  مثبت و معنادار و بین شغلارتباط  نگرش منفی به فرزندآوریبا  طبقه اجتماعی تحصیالت وبین  ،طبق ماتریس همبستگی

تباط منفی و معناداری وجود دارد. جنسیت، سن، مدت ازدواج، تعداد فرزندان و ار با نگرش منفی به فرزندآوری میزان درآمد

ندارد. از بین همه متغیرهای  ه فرزندآوری ارتباط معناداریتعداد خواهر و برادر از متغیر جمعیت شناختی با نگرش منفی ب

 جینتامثبت به فرزندآوری ارتباط منفی و معناداری بدست آمد. نگرش  طبقه اجتماعی اقتصادی با بین جمعیت شناختی تنها

و نگرش مثبت و منفی به  مولفه های سبک زندگی اسالمی یرهایمتغ نیب گیهمبست میانگین، انحراف استاندارد و مربوط به

 .ارائه شده است 2در جدول  فرزندآوری

 
 مولفه های سبک زندگی اسالمی و نگرش مثبت و منفی به فرزندآوریماتریس همبستگی میانگین، انحراف استاندارد و : 2جدول

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           1 روشنفکری منفی  -1

          25/0- 1 ویژگیهای درونی -2

         37/0 1 -07/0 عبادی -3

        41/0 10/0- 08/0- 1 دنیاخواهی  -4

       56/0 50/0 01/0- 1 -07/0 اجتماعی  -5

      37/0 29/0- 22/0- 41/0 18/0- 1 گنهکاری -6

     33/0 26/0- 24/0- 41/0 23/0- 55/0 1 لذت خواهی  -7

    35/0 27/0- 19/0- 25/0 26/0- 44/0 52/0 1 کم همتی -8

   17/0 26/0 37/0 11/0 49/0 07/0 03/0 09/0 1 نوع دوستی -9

  40/0 17/0- 17/0- 39/0 13/0- 31/0 26/0 16/0 09/0- 1 نگرش منفی -10

 16/0- 01/0 00/0- 21/0- 00/0 21/0- 17/0- 03/0- 00/0 49/0- 1 نگرش مثبت  -11

M 55/32 36/79 07/38 35/55 80/31 19/42 85/29 31/34 86/21 60/74 13/139 

SD 7/65 83/9 19/8 27/10 32/7 86/7 50/5 52/5 19/3 22/11 10/11 

p0/01       p 0/05 

 



و  نگرش مثبت به فرزندآوریمربوط به  نگرش به فرزندآوریکنندگان در دهد که بیشترین سطح بین شرکتنشان می 2جدول

طبق ماتریس همبستگی بین  .باشدمی خواهیدنیا روشنفکری منفی ودر  سبک زندگی اسالمیهای در خرده مقیاس

اط مثبت ومعناداری روشنفکری منفی، دنیا خواهی، گنهکاری، لذت خواهی و کم همتی با نگرش منفی به فرزندآوری ارتب

منفی و معنادار  نیز وجود دارد. ارتباط بین خرده مقیاس ویژگیهای درونی، عبادی و اجتماعی با نگرش منفی به فرزندآوری

همچنین نتایج نشان می دهد خرده مقیاس های روشنفکری منفی، دنیاخواهی، گنهکاری و لذت خواهی با نگرش مثبت  .بود

و  سبک زندگی اسالمیهای سهم هر یک از خرده مقیاس به منظور تعین .معنادار می باشدبه فرزندآوری دارای ارتباط منفی و 

از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد که  رینگرش منفی به فرزندآوبینی در پیش جمعیت شناختی

 نتایج آن در جداول زیر آمده است: 

 
متغیر جمعیت شناختی و مولفه های سبک زندگی از طریق  نگرش منفی به فرزندآوری: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام مربوط به 3جدول

 اسالمی

 شاخص

 مدل

مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 جذوراتم
F 

سطح 

 معناداری
R 

 

ضریب 

  تبیین

 خطای

 برآورد

1 
 512/7407 1 512/7407 رگرسیون

147/70 0001/0 405/0 164/0 162/0 276/10 
 599/105 358 477/37804 باقیمانده

2 
 340/5115 2 679/10230 رگرسیون

204/52 0001/0 476/0 226/0 222/0 898/9 
 987/97 357 310/34981 باقیمانده

3 
 568/3898 3 704/11695 رگرسیون

409/41 0001/0 509/0 259/0 252/0 702/9 
 147/94 356 285/33516 باقیمانده

4 
 549/3034 4 198/12138 رگرسیون

572/32 0001/0 518/0 268/0 260/0 562/9 
 166/93 355 791/33073 باقیمانده

 

 

 =R=0/40 ،Pدارد )نگرش منفی به فرزندآوری ترین رابطه را با قوی روشنفکری منفیکه نشان داد  3نتایج جدول 

0/0001 ،df=1 ،147/70F= کند. در مرحله بعد بینی میرا پیشنگرش منفی به فرزندآوری درصد از میزان  16(. این متغیر

رتقا یافت. در گام سوم و با اضافه شدن درصد ا 22و ضریب تبیین به  47/0، ضریب همبستگی به دنیاخواهیبا اضافه شدن 

و با اضافه شدن  در نهایت در گام چهارمبه دست آمد.  25/0و ضریب تبیین  50/0نیز ضریب همبستگی  نوع دوستی

نوع  دنیاخواهی،، روشنفکریاین بدان معنا است که  .به دست آمد 26/0و ضریب تبیین  51/0ضریب همبستگی  گنهکاری

 کنند.را تبیین مینگرش منفی به فرزندآوری درصد از واریانس  26مجموع  در دوستی و گنهکاری

 

 نگرش منفی به فرزندآوریبین در رگرسیون مربوط به های آماری و ضرایب متغیرهای پیش: شاخص 4جدول

 شاخص

 متغیر

ضریب غیراستاندارد 

 بتا
 خطای معیار

ضریب 

 استاندارد بتا
T 

سطح 

 معناداری

 000/0 558/10  485/1 778/41 مقدار ثابت

 000/0 375/8 405/0 071/0 593/0 روشنفکری منفی



 000/0 488/8  052/4 395/34 مقدار ثابت

 000/0 692/5 291/0 075/0 427/0 روشنفکری منفی

 000/0 368/5 275/0 056/0 300/0 دنیاخواهی

 000/0 341/9  879/4 569/45 مقدار ثابت

 000/0 301/6 319/0 074/0 468/0 روشنفکری منفی

 000/0 673/5 285/0 055/0 311/0 دنیاخواهی

 000/0 -945/3 -183/0 163/0 -643/0 نوع دوستی

 000/0 682/8  975/4 188/43 مقدار ثابت

 000/0 599/5 291/0 076/0 427/0 روشنفکری منفی

 000/0 742/4 249/0 057/0 272/0 دنیاخواهی

 000/0 -957/3 -183/0 162/0 -642/0 نوع دوستی

 030/0 179/2 113/0 074/0 161/0 گنهکاری

 

 

،  =249/0B) دنیاخواهی(، 291/0B=  ،P<0/0001) روشنفکری منفیدهد نتایج ضرایب بتای استاندارد شده نشان می

P<0/0001 گنهکاری (، و(113/0B= ،P<0/030)  و نوع دوستیبه صورت مثبت(183/0B=- ،P<0/030)  به صورت

روشنفکری بینی نمایند. بر اساس ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش در را پیش نگرش منفی به فرزندآوری اندتوانستهمنفی 

نگرش منفی به میزان  دنیاخواهیواحد، به ازای یک واحد افزایش در 291/0 نگرش منفی به فرزندآوری میزان منفی

و به واحد افزایش  113/0 نگرش منفی به فرزندآوری گنهکاری،واحد و به ازای یک واحد افزایش در  249/0 فرزندآوری

یافت. بنابراین با توجه به این کاهش  واحد  183/0 نگرش منفی به فرزندآوریمیزان  نوع دوستیدر یک واحد افزایش ازای 

را  به فرزندآوری نگرش منفیتواند با قدرت بیشتری می روشنفکری منفیبین معنادار، متغیر پیش چهارها از میان یافته

نگرش بینی در پیش جمعیت شناختیو  سبک زندگی اسالمیهای سهم هر یک از خرده مقیاس به منظور تعین بینی کند.پیش

 از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد که نتایج آن در جداول زیر آمده است:  مثبت به فرزندآوری

 

متغیر جمعیت شناختی و مولفه از طریق  ون گام به گام مربوط به نگرش مثبت به فرزندآوریلیل رگرسی: نتایج تح 5جدول

 های سبک زندگی اسالمی

 شاخص

 مدل

مجموع 

 Df مجذورات
میانگین 

 F مجذورات
سطح 

 R معناداری
 

ضریب 

 تبیین

 خطای

 برآورد

1 
 652/2016 1 652/2016 رگرسیون

097/17 0001/0 213/0 046/0 043/0 860/10 
 952/117 358 948/42226 باقیمانده

2 
 893/1608 2 785/3217 رگرسیون

000/14 0001/0 270/0 073/0 068/0 719/10 
 918/114 357 815/41025 باقیمانده

3 
 179/1340 3 538/4020 رگرسیون

861/11 0001/0 301/0 091/0 083/0 629/10 
 986/112 356 062/40223 باقیمانده

 



 R=0/21 ،P= 0/0001 ،df=1دارد ) نگرش مثبت به فرزندآوریترین رابطه را با قوی گنهکارینشان داد که  5نتایج جدول

 ،097/17F= کند. در مرحله بعد با اضافه شدن بینی میرا پیش نگرش مثبت به فرزندآوریدرصد از میزان  4(. این متغیر

درصد ارتقا یافت. در گام سوم و با اضافه شدن  6و ضریب تبیین به  27/0به ، ضریب همبستگی طبقه اجتماعی اقتصادی

طبقه اجتماعی ، گنهکاریبه دست آمد. این بدان معنا است که  08/0و ضریب تبیین  30/0نیز ضریب همبستگی  دنیاخواهی

 کنند.را تبیین می نگرش مثبت به فرزندآوریدرصد از واریانس  8در مجموع  دنیاخواهیو  اقتصادی

 

 نگرش مثبت به فرزندآوریبین در رگرسیون مربوط به های آماری و ضرایب متغیرهای پیش: شاخص 6جدول

 شاخص

 متغیر
 خطای معیار ضریب غیراستاندارد بتا

ضریب 

 T استاندارد بتا
سطح 

 معناداری

 000/0 539/48  128/3 851/151 مقدار ثابت

 000/0 -135/4 -213/0 073/0 -301/0 گنهکاری

 000/0 394/44  548/3 498/157 مقدار ثابت

 000/0 -954/3 -202/0 072/0 -285/0 گنهکاری

 001/0 -233/3 -165/0 638/0 -061/2 طبقه اجتماعی اقتصادی

 000/0 466/40  020/4 686/162 مقدار ثابت

 013/0 -505/2 -140/0 079/0 -197/0 گنهکاری

 001/0 -270/3 -166/0 632/0 -067/2 طبقه اجتماعی اقتصادی

 008/0 -665/2 -148/0 060/0 -160/0 دنیا خواهی

 

 -166/0) طبقه اجتماعی اقتصادی(، B=  ،P<0/0001 -140/0) گنهکاریدهد نتایج ضرایب بتای استاندارد شده نشان می

B=  ،P<0/001 دنیاخواهی( و (148/0- B= ،P<0/01 به صورت منفی توانسته )را  فرزندآورینگرش مثبت به  اند

واحد،  140/0 نگرش مثبت به فرزندآوریمیزان  گنهکاریبینی نمایند. بر اساس ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش در پیش

واحد و به ازای یک واحد  166/0 نگرش مثبت به فرزندآوریمیزان طبقه اجتماعی اقتصادی به ازای یک واحد افزایش در 

ها از میان واحد کاهش یافت. بنابراین با توجه به این یافته 148/0 ش مثبت به فرزندآورینگرمیزان  دنیاخواهیافزایش در 

  بینی کند.را پیش نگرش مثبت به فرزندآوریتواند با قدرت بیشتری می طبقه اجتماعی اقتصادیبین معنادار، سه متغیر پیش

 

 گیریبحث و نتیجه

بینی نگرش به فرزندآوری ناختی و سبک زندگی اسالمی در پیششهای جمعیتهدف پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی

شغل و  نیارتباط مثبت و معنادار و ب یبه فرزندآور یبا نگرش منف یو طبقه اجتماع التیتحص نیبها نشان داد بود. یافته

ن، مدت ازدواج، تعداد س ت،یجنسارتباط بین وجود دارد.  یو معنادار یارتباط منف یبه فرزندآور یدرآمد با نگرش منف زانیم

 یرهایهمه متغ نیاز ب معنادار نبود و یبه فرزندآور یبا نگرش منف یختشنا تیجمع ریفرزندان و تعداد خواهر و برادر از متغ

و نقش  بدست آمد یو معنادار یارتباط منف یبا نگرش مثبت به فرزندآور یاقتصاد یطبقه اجتماع نیتنها ب یشناخت تیجمع

(، کشاورز، حقیقتیان 1395های متعدد، از جمله مطلق و همکاران )ها با نتایج پژوهشآن تایید شد. این یافته کنندگیبینیپیش

( که همگی مشکالت اقتصادی را از دالیل مهم نگرش منفی به 1393(، نفیسی)1393(، رزاقی نصرآباد)1392و توسلی)



موسوی و  ( و1392(، شوازی و خواجه صالحی)1394ایمان، گلی و زارع ) هایاند؛ پژوهشفرزندآوری عنوان کرده

های کننده تحصیالت در تبیین تغییرات نگرش به فرزند آوری بودند؛ و بررسیکه حاکی از نقش تعیین (1392همکاران)

( که اثر معنادار اشتغال بر کاهش باروری را 1393( و اسحاقی و همکاران)1393(، رزاقی نصرآباد)1394ایمان و همکاران)

 اند، همسو و هماهنگ است.شان دادهن

رابطه متغیرهای جمعیت شناختی همچون طبقه اقتصادی اجتماعی، درآمد، شغل و تحصیالت با نگرش به فرزندآوری را 

ها برای های اجتماعی و تالش خانوادهچنین تبیین کرد که : افزایش ناامنی اقتصادی و شغلی، نگرانی از ریسکتوان اینمی

های مهم زندگی زوجین امروزی است و راه حل انتخابی اولیه، تاخیر در فرزندآوری تر از مسائل و جنبهی مرفهساختن زندگ

و کاهش تعداد فرزندان بوده است. زندگی مدرن امروزی، افزایش نیازهای مادی و اجتماعی افراد را باعث شده و تمایل به 

های فرهنگی از راه با داشتن فرزند زیاد سازگاری ندارد. این ارزشفردگرایی، ارتقای سطح زندگی و داشتن رفاه بیشتر، 

یابند و به واسطه آن جهانی از جمله کشورهای در حال توسعه انتشار می های نوین اطالعاتی و ارتباطی، در عرصهفناوری

د، زمانی که افراد به توان پیش بینی کرشود. براین اساس مینوعی آگاهی جهانی در خصوص سبک زندگی نوین ایجاد می

افتد، گرایش به ویژه جوانان احساس کنند که با حضور فرزند، هویت و فردیت و آرزوها و امیال شخصی به خطر می

 یابد و نگرش مثبتی به آن نخواهند داشت.فرزندآوری در آنان کاهش می

و مراکز آموزشی، همراه با  هاگاهخصوصا زنان در دانش زوجیناز سوی دیگر سطح تحصیالت و مدت زمان باالی حضور 

مشکالت انجام همزمان نقش دانشجویی و والدگری، تاثیر مستقیمی بر زمان فرزندآوری داشته است. عالوه بر این تحصیالت، 

های اجتماعی و های جدید زندگی شده است. زوجین با دسترسی گسترده به انواعی از شبکهها و شیوهمنجر به یادگیری ایده

گیری آنان ها و الگوهای رفتارهای نوین قرار گرفته  که موجب افزایش استقالل در تصمیمهای ارتباطی، در معرض ایدهکانال

شود. در واقع تحصیالت از طریق افزایش فرصتهای شغلی و ایجاد چشم انداز مساعد برای دستیابی به ورود به بازار کار و می

 کند. نتایج پژوهشزنان،  نقش مهمی در نگرش و تمایل به فرزندآوری ایفا می های جایگزین برایدر نتیجه فراهمی نقش

جهت استفاده بهینه از وقت و افزایش و به با افزایش تحصیالت زوجین  نیز نشان داده است که( 1392)نموسوی و همکارا

کاهش  نگرش منفی به فرزندآوری تردر حالی که در طبقات تحصیلی پایین. بینندثروت، فرزندآوری را مانع اهداف خود می

هایی که های والدین در مسائل اقتصادی، رفاهی و محدودیتتوان به این نکته اشاره کرد که دغدغهبه طور کلی می یابد.می

 شود. کند، موجب نگرش منفی به فرزندآوری و تاخیر در آن میفرزندآوری ایجاد می

و  ینوع دوست ،یاخواهیدن ،ی منفیروشنفکرهای گی اسالمی و مولفهسبک زندکه های پژوهش حاضر نشان داد یافته

های پژوهش ها در راستای یافتهاین یافته .کنند نییرا تب یبه فرزندآور یمنف مثبت و  نگرش توانندی، به خوبی میگنهکار

-پژهان و کمالی (،1393(، جوکار )1393(، اسحاقی و همکاران)1392عنایت و پرنیان) ،(1389)گرانیو د یکالنتر

(، 1395، رمضانی)(1394اجاقلو و همکاران)(، 1394)نصرآباد یو رازق یریمد(، 1394(، پیلتن و رحمانیان )1393ها)

( که نقش 2014( و لوند)2008(، هیفورد و همکاران)2002، مورتی)(1396)و همکاران  یسینف(، 1395زاده اقدم)رسول

 باشد. اند، میایل و نگرش به فرزندآوری نشان دادهباورهای دینی، دینداری و مذهب را در تم

توان به این نکته اشاره کرد که: سبک زندگی مدرن)غربی( که بر پایه اعتقاد به انسان در تبیین این یافته پژوهش می

د تعداد کوشد این برداشت را در ذهن ایجاد کند که برای خوشبختی و لذت بردن بیشتر از زندگی، بایمحوری بنا شده، می

شود. بنابراین تأثیر اعضای خانواده را محدود کرد و این کار با کنترل گرایش به فرزندآوری و کاهش زادو ولد محقق می

های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی، از عوامل مهم کاهش گرایش به مدرنیته و نفوذ سبک زندگی مدرن در الیه



های منفی، افراد بیشتر به دنبال آزادی و استقالل و . تحت تأثیر این روشنفکریآیدار میباروری و فرزندآوری در کشور به شم

کنند. در های گوناگون هستند و داشتن فرزند زیاد را مانعی بر سر راه تحقق پیشرفت فردی تلقی میپیشرفت خود در عرصه

گیرد. در این میان راحتی مترتب بر آن انجام می چنین شرایطی، هرگونه نگرش به فرزندآوری بر مبنای احتساب سود و زیان

ترین رابطه را با نگرش به فرزندآوری دارد و چنانچه افراد احساس کنند که با تولد فرزند، منافع فردی و مصلحت فردی قوی

ای است که گونهدر سبک زندگی دنیاگرایانه نوع نگاه به  .افتد، از اقدام به آن صرف نظر خواهند کردشخصی آنان به خطر می

وری دنیایی و باعث فقر نباشد، هنگامی فرزند برای دنیاخواهان و دنیاگرایان، نان و نام به همراه داشت باشد و مانع بهره

 مطلوب بوده و نگرش مثبتی  به آن جود دارد.

در زندگی، به رضایت  کند کهدر مقابل و از سوی دیگر، سبک زندگی اسالمی، با مداخله در بینش افراد به آنها کمک می

های الهی توجه داشته باشند. در این نوع سبک زندگی، هدف غایی نیل به رضایت الهی است و فرد با عمل بر طبق آموزه

ای برای یابد. زمانی که فرد در انجام هر یک از وظایف زندگی خودآگاه باشد که عمل او مقدمهاسالم، به این هدف دست می

ت است، انجام وظایف شغلی، خانوادگی و سایر وظایف زندگی برای او احساس رضایت شخصی به نیل به هدف غایی حیا

ها و هنجارها را در زمینه سن ازدواج و آورد. در این میان وجود باورهای خاص مذهبی، نظامی از ارزشارمغان می

(. 1394شود)راد و ثوابی، ها میخانواده دهد و موجب افزایش نگرش مثبت به باروری در بینفرزندآوری تحت تأثیر قرار می

تواند ناشی از این باشد که به عبارت دیگر علت اینکه افراد مذهبی تعداد بیشتری فرزند نسبت به افراد غیرمذهبی دارند می

 گردد.کند و موجب نگرش مثبت به فرزندآوری میاعتقادات مذهبی، احساس راحتی، قدرت و امید به آینده در افراد ایجاد می

( در تهران نیز نشان داد که اعتقادات مذهبی ارتباط مستقیم 1394ها )در همین زمینه تحقیقات تجربی پژهان و کمالی

ی ( نیز در مطالعه1394یابد. پیلتن و رحمانیان)معناداری با باروری دارد و با افزایش اعتقادات مذهبی باروری نیز افزایش می

( و 2008ی هیفورد و همکاران)داری بر تمایل به فرزندآوری تأثیر مستقیمی دارد و مطالعهاند بعد دینخود گزارش کرده

( مشخص کرد زنانی که دین در زندگی آنان نقش بسیار مهمی دارد، به طور متوسط تعداد بیشتری فرزند 2014پژوهش لوند)

( نیز با بررسی مدل ساختاری متغیرهای مرتبط با 1389ی زنان دارند. نتایج پژوهش کالنتری و دیگران)( نسبت به بقیه0/69)

 فرزندآوری نشان داد که دینداری افراد بیشترین اثر مستقیم و کلی را بر نگرش مثبت به فرزندآوری داشته است.

دارند که سبک زندگی اسالمی افراد به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر نگرش به رویکردهای نظری اظهار می

که به طور خاص در خصوص باروری و  های اسالمی استگذارد. تأثیر مستقیم، هنجارها، قوانین و آموزهمی فرزندآوری اثر

های مذهبی و در موقعیت اقتصادی اجتماعی متفاوتی قرار تعداد فرزندان وجود دارد. از سوی دیگر ممکن است افراد در گروه

نیز داشته باشند. در واقع اثر غیر مستقیم، از تعامل مذهب با سایر عواملی بگیرند و متآثر از این شرایط، رفتار جمعیتی متفاوتی 

 شود. گذارد ناشی میکه بر فرزندآوری اثر می

شمارد، نگاه اسالم توام با برخالف مکتب فمینیسم که فرزندآوری را باری بر دوش زنان دانسته، آن را مایه ستم به آنان می

های مادی ومعنوی فراوانی دارد. در سبک زندگی اسالمی، فرزندآوری نه تنها قید و ارزشارزش و احترام است و فرزندآوری 

ای برای ارتقا و تعالی حقیقی فرد است بندی بر سرراه آزادی زنان نخواهد بود، بلکه خود کلیدی برای آزادی معنوی و وسیله

نگاه اسالم به فرزندآوری، بدین گونه است که هم  (.1382که خداوند یکتا آن را در انحصار زنان قرار داده است)بستان، 

دهد. لذت، سود و منفعت دنیایی برای والدین مورد تأکید قرار گرفته و هم پاداش اخروی و معنوی را به مومنان نوید می

النی گرایانه مطرح است؛ نه از محاسبات غیر عقبراین اساس در دیگاه اسالم در فرزندآوری، نه صرف سود و زیان مادی

 راهبان و دنیاگریزان.



دهد که به طور عموم نظر اسالم نسبت به مسأله فرزندآوری به صورت کلی بررسی آیات و روایات اسالمی نشان می

زند. در آیات و روایات فراوانی از فرزند با مثبت است و داشتن فرزند بیشتر، زندگی بهتری را برای خانواده و جامعه رقم می

مایه امید، نور چشم، نعمت الهی، باعث آسودگی خاطر و شادی، هدیه الهی، میوه دل، عامل خوشبختی،  تعبیرهایی همچون

یاری کننده، عامل ثواب و پاداش اخروی و نیز رحمت و غفران الهی، باعث خیر و برکت در خانه، باعث قوت قلب و 

ها شده است. چنین رویکردی موجب ایجاد نگرششکفتگی، نداشتن فرزند و دوری از او سبب غم وناامیدی و اضطراب بیان 

کننده خود گر و تعیینشود و نقش هدایتو رفتارهای مثبت زوجین، در قالب سبک زندگی اسالمی نسبت به فرزندآوری می

 نماید. را در نگرش به فرزندآوری ایفا می

فرزندآوری، دارای به های مربوط درباره نگرش موجود یعلم اتیتوسعه و گسترش ادبنتایج پژوهش حاضر عالوه بر 

در این زمینه است.  نیز شناختیجمعیت گذاریو سیاست های آموزشیتلویحات کاربردی جهت اصالح و پیشرفت برنامه

 یهاوربا تقویت بر ،ادفراسبک زندگی اسالمی و دینداری  زهسا به بیشتر توجهمنفی،  ا شناسایی باورهای روشنفکرانهمیتوان ب

جهت پیشگیری و  آنها زندگیاصالح الگوهای و  زوجینهای آموزشی برای و بر تدوین برنامه متمرکز شد انجوان مذهبی

 تاکید کرد. فرزندآورینسبت به  منفیهای نگرشساز کاهش عوامل زمینه

د بنابراین توان به نوع نمونه که فقط دانشجویان و طالب شهر قم بودند اشاره نموهایی این پژوهش میاز جمله محدودیت

 الزم است در تعمیم نتایج به غیر دانشجویان و طالب جوانب احتیاط رعایت شود.
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