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The Two-Way Relationship Between loneliness and
Attitudes Toward Childbearing: A Research based on
Structural Equation Modeling
Mohsen Niazi1
Elham Shafaee Moghaddam2
Nahid Khodadi3

Today, preventing or relieving loneliness is one of the basic human needs. On
the other hand, the emergence of certain needs motivates people to have children,
because the child is considered as a factor that leads to a change in the social
relations between their parents, which in turn reduces the feeling of loneliness.
Accordingly, the main purpose of this study is to explain the two-way relationship
between feelings of loneliness and attitudes toward childbearing. This study is a
social survey and the statistical population of the study is all citizens living in
Tehran. The sample size is estimated at 550 people based on the sample power
sample software, and the respondents were randomly surveyed in each geographical
area based on the demographic characteristics of the population of Tehran. The
results of the present study indicate the inverse and significant relationship between
loneliness and attitude towards childbearing. In other words, people feel less lonely
and have a more positive attitude toward having children. Conversely, people with a
positive attitude toward childbearing feel less lonely. This two-way relationship, in
addition to being confirmed by Pearson correlation coefficient, was also confirmed
in the structural equation model, and the output results of the structural equation
return model indicate the interaction or reciprocal effect of the two variables.
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چكیده
جلوگیری یا رهایی از احساس تنهایی ،به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان مطرح میشود .پیدایش بعضیی
نیازها نیز ،انگیزه فرزندآوری را در افراد ایجاد می کند و منجر به تغیییر روابیا اجاعیاعی وانیدیب و بیه دننیا آن،
کاهش احساس تنهایی می شود .بر ایب اساس هدف اصلی ایب پژوهش ،تنییب رابطیه دوسیویه احسیاس تنهیایی و
نگرش به فرزندآوری است .ایب پژوهش از نوع پیعایشی است و اطالعات تحقیق با اسافاده از تکنیک پرسشینامه،
توأم با مصاحنه گردآوری شده است .عالوه بر ایب ،با اسافاده از فرمو نعونهگیری کیوکران ،حجین نعونیه تعیییب
شده و با مد نظر قرار دادن شاخصههای جععیت شناخای جامعه هدف و ویژگیهای بافای ساکنان پهنه جغرافیایی
شهر تهران 550 ،تب به عنوان نعونه به روش نعونهگیری تصادفی اناخاب شیدند .نایای پیژوهش حا،یر ،بییانگر
رابطه معکوس و معنادار میان ماغیرهای احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری است .بیه عنیارت دیگیر ،افیرادی
احساس تنهایی کعاری دارند که نگرش مثنتتری به فرزندآوری دارنید و ماقیابال ،،افیرادی کیه نگیرش مثنایی بیه
فرزندآوری دارند ،احساس تنهایی کعاری میکنند .ایب رابطه دوسویه ،عالوه بر تأیید به وسیله ،یری

هعنسیاگی

پیرسون ،در مد معادنه ساخااری نیز مورد تأیید قرار گرفت و خروجی مد بازگشیای معادنیه سیاخااری ،بییانگر
رابطه ماقابل یا دوسویه ماغیرهای بیان شده است.
کلیدواژهها :نگرش به فرزندآوری ،احساس تنهایی ،فرزندآوری ،مد بازگشای معادالت ساخااری.
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در بسیاری از نقاط جهان با گسترش فرایندههای دهرنیتده و ندوگرایی ،ندوعی ت ییدر اساسدی در
نگرش افراد به دوضوع ازدواج و فرزنهآوری صورت گرفته اسد .در اید ارتاداط ،رویدردهدای
گوناگون اجتماعی ،اقتصادی و روانشناختی به هزینهها و دزایای وجود فرزنه در خانواده پرداختده
و اهمی .آنها را برای اههاف و رفتارهای فرزنهآوری نشان دیدهه
در ای زدینه ،نظرات داتنی بر انتخاب عقالنی و ساختاری با تأکیه بر عوادل اقتصادی دعتقهنده
ت ییر در ساختارهای اقتصادی با ت ییدر در آگداهی و ایدهههدا از رریدت ت ییدر در نهادهدای سیاسدی،
دذهای و اجتماعی صورت دی گیرد بر ای اساس در تایی رفتارهای درتاط با فرزنهآوری ،بایه بده
دجموع عوادل نهادی دؤثر بر شدلگیری رفتارهای باروری توجده شدود بعااسدی شدوازی:1392 ،
)19
نظریههای هنجاری -فرهنگی با استناد به ارتااط ضعیف دیان ساختار اقتصادی و باروری بر ای
باورنه که عوادل فرهنگی  -و نه ساختاری  -نحوه نگرش افراد بده فرزندهآوری را ت ییدر ددیدهده
بکاوه فیروز و دیگران )123 :1396 ،در ای دیان ،رویدردهای جادعهشناختی بر انگیزهها و سلیقه-
های فردی به عنوان عادل دهمتری در تایی رفتارهای باروری تأکیه دیکننه ،زیرا در ای دیهگاه،
فرزنهآوری صرفاً یک پهیهه فیزیدی نیس .و ذهنی .و تفدرات فردی در آن نقش دهمی ایفا دی-
کننه بحسینی)55 :1381 ،
ادروزه زنان و دردان ،فرزنهان را بیشتر برای لذات فردی به دنیا دیآورنه بسرایی،)45 :1385 ،
چرا که بچهها بیش از هر چیز ،ابژهای برای دصرف عارفی هستنه؛ ابژههای دصرفی که در خهد.
نیازها ،ادیال یا خواستههای دصرفکننهه هستنه
والهی بچهها را برای شادیهای حاصل از لذات خود دیخواهنه اندواعی از شدادی کده هدی
دورد دصرفی دیگری قادر به ایجاد آنها نیسد .ببداود  )78 :1384 ،در اید راسدتا ،نظریده ارزش
فرزنهان ،همه انگیزههای دثا .و دنفی را در تصمیمگیری درتاط با فرزندهآوری در نظدر ددیگیدرد
بفاوک)215 :1978 ،1.
ای نظریه با تأکیه ویژه بر ارزشها ،یعنی فوایهی که افدراد تمایدل دارنده از کدودی دریافد.
کننه ،نه تنها سهم قابل توجهی به دری فراینههای فرزنهآوری دارد ،بلده توضیحاتی ارائه دیدهه
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در دورد اینده چرا دردم در جوادع دهرن هنوز خواهدان فرزنهنده بندای2007 ،1؛ هدافم :1979 ،2
در ای نظریه ،جناه اصلی ارزشهای تأدی شهه توسدط کودکدان ،حاصدل روابدط بدی فدردی
هستنه والهی به دلیل روابط دستقیم با فرزنهانشان ،از شادی ،رضای ،.پشدتیاانی و ادنید .در همده
دوران زنهگی  -به ویژه دوره سالمنهی  -برخدوردار ددی شدونه عدالوه بدر اید  ،کودکدان روابدط
والهی خود را با بستگان یا سایر اعضای اجتماع ت ییر ددیدهنده؛ بده گوندهای کده آنهدا وضدعی.
اجتماعی والهی خود را بهاود دیبخشنه یا دسترسی آنها بده دندابع حمدایتی را سدادهتدر ددیکننده
ببوهلر )570 :2008 ،3در ای دیان ،احساس تنهایی دسأله دیگری اسد .کده انسدان اددروزی بدا آن
دواجه اس .و رشه پرشتاب فناوری و فشردگی و پیچیهگیهای روابط بدی فدردی بده اید بحدران
داد زده اس.
در واقع ،احساس تنهایی نوعی هیجان دنفی اس .که از تعارضات ارتااری یا فقهان روابط بدی
فردی ناشی دیشود و در نتیجه آن ،افراد احساس عهم صمیمی .با دیگران دیکننه بساکلفسددی
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یاکلی ) 899 :1986 ،5به بیان دیگر ،احساس تنهایی تجربه ذهندی دنفدی اسد .کده ناشدی از خدارج
شهن روابط اجتماعی بی اشخاص از چارچوب تماس های انسانی داتندی بدر نیداز بده ادنید .روان-
شناختی اس .بکالنتری و حسینیزاده)90 :1394 ،
در ای ارتااط ،دازلو 6دعتقه اس .تعهادی نیاز وجود دارد که رفتار هدر فدرد را فعدال کدرده و
نگرش و انگیزه آنها را ههای .ددی کنده جلدوگیری یدا رهدایی از احسداس تنهدایی ،یددی از اید
نیازهای اساسی انسان اس .بکاوه فیدروز ،زارع ،جهداناخش گنجده )131 :1396 ،از سدوی دیگدر،
پیهایش بعضی نیازها ،انگیزه فرزنهآوری را در افراد ایجاد دیکنه ،چرا که فرزنه عادلی اسد .کده
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)48

دنجر به ت ییر روابط اجتماعی والهی خود و بده دنادال آن ،تسدهیل برخدورداری آنهدا از حماید.
اجتماعی و کاهش احساس تنهایی دیشود بنابرای  ،رهایی از احساس تنهایی و نگرش دثا .نسا.
به فرزنهآوری ،در رابطهای دوسویه قرار دیگیرنه
1. Nauck , B
2. Hoffman, A
3. Boher,P
4. Saklofske , D. H
5.Yackulic, R. A
6. mazelo,A
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شایان ذکر اس .ههف اساسی ای دطالعه ،تایی رابطه دوسدویه احسداس تنهدایی و نگدرش بده
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فرزنهآوری دیان شهرونهان دنارت دختلف تهران دیباشه
نگرشها به افراد کمک دیکننه تا دیهگاه دشخصی از جهانی که در آن قرار گرفتدهانده ارائده
کننه و فرد ،گروه و جادعه دیداننه کجا هستنه و چه ددیکننده بکداوه فیدروز و همدداران:1396 ،
 )213نگرش ها از عوادل درونی و شخصیتی داننه :باورها و تمایالت فدردی سرچشدمه ددیگیرنده
بچالمی  ) 260 :2003 ،1و گاهی از عوادل بیروندی داننده :درآدده ،تأثیرگدذاران خدارجی و عواددل
اقتصادی دتأثر دیشونه بسالود )127 :2000 ،2
در واقع نگرش یک فرد ،بیانگر شیوه تفدر ،احساس و واکنشهایی اس .که نسا .بده دحدیط
ارراف خود [نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفدر ،احساس و واکنشهایی اس .کده نسدا .بده اددور
دختلف ،از جمله فرزنهآوری دارد] دارد بصنایعی و شافعی)155 :1391 ،
بر ای اساس ،نگرش یدی از دهم تری عوادلی اس .که در خصوص فرزنهآوری نقش دؤثری
ایفا دی کنه نگرش به فرزنهآوری دوضوعی اس .که دی توانه بده واسدطه سداک زندهگی افدراد و
دحیطی که در آن زنهگی دیکننه ،تح .تأثیر قرار گرفته باشده در اید رابطده ،هاگسدته و کدال
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ب )2007دعتقهنه پهیهه فرزنهآوری عالوه بر عوادل درونی و فردی ،دتأثر از دوانع بیرونی دختلف،
از جمله :دسائل دالی ،ش لی و ت ییر در نگدرشهدا و اولوید.هدای زندهگی افدراد اسد .ببداعزت و
دیگران )38 :1396
عالوه بر ای  ،نگرش به فرزنهآوری دفهودی اس .که دیتوانه تح.تأثیر تحدوتت اقتصدادی،
اجتمداعی و فرهنگددی هددر جادعدده ت ییددر کنده بهاشددمینیددا و دیگددران )65 :1396 ،در اید ارتادداط،
نظریههای دتعهدی در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی به ای دوضوع پرداختهانه
بر اساس تئوری های اقتصادی باروری ،فرزنهان نوع خاصی از کات تلقی ددیشدونه کده دارای
هزیندده هددای خدداص بددرای تولیدده یددا نگهددهاری و همچنددی  ،سددود و فایددهه خدداص هسددتنه بدددر 4از
نظریه پردازان ای نظریه بر ای باور اس .که تح .شرایطی از نوسازی ،هزینههدای خدالد داشدت
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فرزنه افزایش دییابه بر ای اساس درآده ،تعیی کنندهه تعدهاد فرزندهان خدانواده خواهده بدود؛ بده
نظریه ارزش کودکان نیز با تأکیه بر تأدی نیازهای والهی توسط کودکان ،باروری را به عنوان
نتیجه تصمیمگیری ههفمنه دورد توجده قدرار ددیدهده ببوتتدائو 1و آرنولده1977:105 ،؛ هدافم ،
 )87 :1973گرچدده اید نظریدده ریشدده در روانشناسددی دارد ،ادددا شددادل ریددف گسددتردهای از ابعدداد
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دی شود بر همی اساس ،ای یک دیهگاه یدپارچه در دورد عواددل
تعیی کننهه انگیزه فرزنهآوری ،با در نظر گرفت عادلید .کنشدگر فدردی و سداختارهای اجتمداعی
اس .بنای2005 ،؛ هافم )324 :1973 ،
بر اساس ای نظریه ،کودکان ریف گسترده ای از نیازهای رواندی و اقتصدادی والدهی خدود را
برآورده دیکننه بهافم  ) 1973 ،حضور فرزنهان در خدانواده ،دوجدب تقوید .جایگداه و هوید.
اجتماعی والهی شهه و بیانگر تحقت احدام اخالقدی فرهنگدی اسد .وجدود فرزنده ،روابدط درون
خانواده را تقوی .کرده ،به والهی فرص .ت ییر و تجربیات جهیه دیدهه و حیثی .و دقام والهی
را بات دیبرد ببوهلر)571 :2008 ،
بوهلر ب )2008با ارائه ای نظریه بیدان ددی داردکده ازدواج دنجدر بده ت ییدر در شداده ارتااردات
زوجی دیشود در واقع ای کار نه تنها زن و شوهر را به شداده ارتاداری یددهیگر وارد ددیکنده،
بلده باعث گسترش شاده ارتااری آنان با اعضای خانواده و دوستان دیشود چنی دوقعیتی با توله
فرزنه نیز رخ دیدهه کودی به عضوی از شادههای جهیه و بسیار دهم تاهیل دیشدود و روابدط
شخصی والهی و دحیطهای اجتماعی را ت ییر دیدهه
در واقع ،فرزنه در عی حال که روابط شخصی والهی را تح.تأثیر قرار دیدهه ،روابط آنها
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گونهای که انتظار دیرود خانوادههای دتمول صاحب فرزنه بیشتری باشنه بجهانگیری )88 :1393

را با خویشاونهان ،دوستان و سایر افراد جادعه نیز دستخوش ت ییر دیکنه گذشته از اید  ،کدودی
دحافل اجتماعی والهی خود را اصالح دیکنه؛ به روری که والهی پس از توله فرزنده خدود ،در
پاریها ،دههکودیها یا دهارس با افرادی تعادل پیها دیکننهکه احتماتً در غیر ای حال ،.آنها
را دالقات نمیکردنه
والهی در راستای تربی ،.آدوزش و ت ذیه کدودی ،دقدادیر زیدادی از وقد ،.پدول ،اندر ی و
دنابع ذهنی را در انتظار دریاف .عشت ،دحا ،.سرگردی ،رضدای .و پشدتیاانی در دوران سدالمنهی

1. Bvlatayv ,C
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صرف دیکننه بهالشتای و برایا ،1لی ویلیس1997 ،2؛ کاکس )3گرچه بعضی ارزشهای ذاتدی -
فصلنامه فرهنگی ی تربیای زنان و خانواده ،سا شانزدهن ،شعاره  ،54بهار 1400

داننه :سرگردی ،لذت و رضای - .در درجه اول توسدط خدود والدهی تدأدی ددیشدونه ،اددا بایده
دانس .که آنها بهون قرار گرفت در تعادل و تاادل با کودی به وجود نمیآینه
عالوه بر ای  ،به واسطه روابط نزدیک و عارفی والهی و فرزنهان ،والهی درگیدر فرایندههای
داادله ای هستنه که در روابط دیگدر تجربده نمدیکننده ببدوهلر )573 :2008 ،ازدواج فرزندهان نیدز
شاده های ارتااری والهی را تقوی .دیکنه و فرص .های جهیدهی را بدرای تادادل بدی فدردی بدا
اعضای خانواده جهیه بعروس یا داداد) و همچنی  ،دیگر اعضای جادعه ایجاد دیکنده بهایدهی،4
2007؛ لوی استراوس)1993 ،5
تحقیقاتی پیرادون ارزیابی افراد از کودکان به عنوان عادلی بدرای بهادود شدادههدای اجتمداعی
آنها ،با استفاده از داده های کشور ادریدا انجام شهه اسد .باسددوه و همدداران )56:1997 ،در
ای د رابطدده ،نتددای تحقیقددات دحققددانی چددون :و دونتگددودری کاسددترلی  ،1996 6کددوهلر،2001 7
کاسترلی  ،2001 8اسدوه توفیس2003 ،9؛ فیلیپو 2006 10و فراتزای 2007 11نیز بیان شهه که هدر
یک بیانگر ای ادر اس .که اههاف یا رفتارهای باروری تح.تأثیر شادههای اجتماعی قرار دارد
با توجه به ای دسأله که درگیری افراد در شادههای دختلف  -اعم از خدانوادگی و دوسدتی –
دوجب ایجاد دنابع حمایتی دیشود؛ حمای .هایی کده فقدهان یدا تضدعیف آن ،باعدث ایجداد حدس
تنهایی دیشود بکالنتری و حسینیزاده ،)99 :1394 ،چرا که در احساس تنهدایی ،فقدهان وابسدتگی
شخد با اشخاص دیگر برجستگی دارد و در احساس تنهایی اجتماعی ،فقهان تعاددل در روابدط و
شادههای اجتماعی دطرح اس.
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در واقع ،احساس تنهایی اجتماعی با نقد در شاده ارتاارات اجتماعی یا تجربه عدهم پدذیرش
و شخصی .افراد و عوادل فرهنگی و دوقعیتی اشاره دارد
در ای دیهگاه ،افراد به صورت ذهنی احساس تنهدایی اجتمداعی و خدانوادگی خدود را از نظدر
کیفی و کمی دورد ارزیابی قرار دیدهنه ،چرا که نقد در دلاستگی بده افدراد دهدم و نادود شداده
ارتااری دناسب ،دنجر به احساس تنهایی دیشود برستمی 35 :1392 ،و )36
بهی ترتیب دی توان گف .در ارتااری دوسویه ،از یدسو ،فرار از احساس تنهایی به عندوان نیداز
دری شهه در ارتااط با فرزنهآوری دوجب نگرش دثا .آنان نسا .به فرزنهآوری ددیشدود و از
سوی دیگر ،گسترش شاده های ارتااری والهی به واسطه حضدور فرزندهان ،شداده حمدایتی قدوی
ایجاد دیکنه که نقطه دقابل احساس تنهایی تلقی دیشود
در واقع نگرش دثا .یا دنفی درباره فرزنهآوری ،به صورت تصادفی شددل نمدیگیدرد ،بلدده
دانای آن ،رفع یا کاهش یدسری نیازهای دری شهه از جملده رهدایی از احسداس تنهدایی اسد .و
دتقابالً ،به نگرش فرد درباره پیادههای داشت فرزنه بگسترش شادههدای ارتاداری و جلدوگیری از
احساس تنهایی) و هنجارهای دری شهه آنها در ای باره بستگی دارد بکاودی)512 :1392 ،
بهی سان ،افرادی که نگرش دثاتی نسا .به فرزنهآوری دارنه ،کمتر احساس تنهایی دیکننده؛
چرا که آنها دتقاعه شههانه که فرزنه آوری بر کاهش احساس تنهایی دؤثر اس.
در دجموع ،ای واقعی .که با عنوان «ارزش ساختاری کودکان» دورد بررسی قرار گرفد ،.بدا
توجه به استهتلهای دطرح شهه ،با جناههای دهم تأدی دزایای دربوط به کدودی بدر ت ییدرات در
شادههای شخصی والهی و روابط داادلهای که از بهو توله کودی ایجاد دیشود ،وابسته اس.
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همساتن درتاط اس .عالوه بر ای  ،رویدرد تعادلی در تایی احساس تنهایی به برهم کنشدی ددنش

بر اساس ای نظریه ،کودکان ریف گستردهای از نیازهای رواندی و اقتصدادی والدهی خدود را
برآورده دیکننه بهافم  )23:1973 ،در ای دیان ،احساس تنهایی را دیتوان حاصل دحروم دانهن
بشر از نیاز اساسی به ارتاارات اجتماعی و صمیمی .دانس .بسولیوان)78:1953 ،1
با ای وجود ،جای سؤال دارد که ای دالحظات تدا چده اندهازه و چگونده در جواددع دختلدف،
بخصوص جوادعی چون کالن شهر تهران اعمال ددی شدود در کالنشدهرهدایی داننده تهدران ،ورود
فرهنگ دهرن و بستر چالش دهرنیته با سن .از تحوتت ناشی از دهرنیته تدأثیر پذیرفتده و آنهدا را

1. Sullivan
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بازتولیه کرده اس .ادا با علدم بده ایندده اصدول دهرنیتده در شدهر تهدران همده دندارت و پهندههدای
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ج رافیایی ای شهر را به رور یدسان تح.تأثیر قرار ندهاده اسد .و دندارت 22گانده تهدران از نظدر
دستیابی به شاخد های اجتمداعی دهرنیتده در سده پهنده ددهرن ،در حدال گدذر و سدنتی قدرار دارد
بپوراحمه و همداران ،)2 :1392 ،در ای پژوهش ضم بررسی تفاوت دیزان احساس تنهایی و نوع
نگرش به فرزنهآوری بر دانای پهنههای ج رافیایی فوق ،به تایی رابطه دیالدتیدی احساس تنهدایی
و نگرش به فرزنهآوری در دیان شهرونهان تهرانی پرداخته شه
دروری بر تحقیقات صورت گرفته بیانگر ای ادر اس .کده هدی تحقیقدی بده ردور دسدتقیم بده
بررسی ر ابطه احساس تنهایی و نگرش به فرزنهآوری نپرداخته اس .اکثر تحقیقات ایراندی دربدوط
به فررزنهآوری به عوادل دؤثر بر نگرش دنفی به فرزنهآوری و دتیل کاهش باروری پرداختهانده
بنابرای با توجه به کاهش جمعی .در ایران ،فرزنهآوری عالوه بر افزایش جمعید .جدوان کشدور،
دیتوانه سالد .اجتماعی و روانی والهی را دهیا کنه
بوهلر ب )2008در پژوهش خود با عنوان «ارزش سداختاری کودکدان و دتلد .آن بدر بداروری
ههفمنه در بل ارستان» نشان داد خانوادهها با ارزشی کده بدرای کودکدان بده عندوان بهادود دهندهه و
تقوی.کننهه شادههای اجتماعی والهی قائل هستنه ،اقهام به فرزنهآوری دیکننه
هافم ب )1973نیز در تحقیقی درباره خدانواده هدای دارای فرزنده نتیجده گرفد .کده فرزنده بدر
فرآینه اجتماعی شهن و جادعهپذیری والهی تأثیر دیگذارد همچنی کودکدان بدا حضدور خدود،
وضعی .بزرگساتن ،بخصوص زنان را تأییه نموده و به آنها هوی .اجتماعی دیبخشنه کودکدان
از رریت فعالی.های خود در دهرسه و دراکز تفریحات سالم و دحیط همسایگی ،والهی خود را با
جادعه پیونه دیدهنه ،به آنها اعتاار بخشیهه و آنها را از تنهایی نجات دیدهنه عالوه بر ای  ،بده
زنهگی خانوادگی نشاط و سرور بخشیهه و آن را لذت بخش دیکننه
با توجه به اصول اجتماعی شهن نیز دیتوان گف .کده والدهی در فراینده تربید .فرزنهانشدان،
شایستگی و صالحی.هایی کسب کرده و رشه دیکننه و حتی ای اصول اجتماعی شهن ،آندان را
به درز خودکفایی دیرسانه
لهرر 1ب )1996نیز در پژوهش خود به ای ادر اشاره دیکنه که داشدت فرزنده در خدانوادههدای
ساک در جوادع صنعتی و توسدعهیافتده ،هزیندههدای زیدادی دربدر دارد فرزندهآوری بدرای آنهدا،
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انگیزهی بهتر،گسترش ابعاد وجود ی  ،دقابله با عهم قطعی ،.خالقی .و دیل به کمال ،فرصتی بدرای
کالس 1و همداران ب ) 2007نیز با دطالعه فرزنهآوری در فلسطی و ترکیه نشان دادنه که در هر
دوکشور ،فرزنهان برای تأدی نیازهای عدارفی و لدذت زندهگی اهمید .دارنده سداکو 2و کدالس
ب )2002نیز در پژوهش خود ،فرزنهآوری را تح.تدأثیر دجموعدهای از شدرایط ،از جملده :شدرایط
نهادی خاص ،ساختارهای فرص ،.شاده اجتمداعی و خویشداونهی و ویژگدیهدای فدردی والدهی
دانستهانه
در نتای تحقیت کلی واکهارد 3ب )2007نیز دری ارزش غیردادی فرزنهان ،عادل اساسی برای
فرزنهآوری اس .در واقع ،ارزش روانی واله شهن ،تصمیمگیری برای تشددیل خدانواده را ایجداد
دیکنه نتای پژوهش دییر 4ب )2007در بررسی ارزش فرزنهان در کشورهای آفریقایی نیدز حداکی
از آن اس .که از فرزنهآوری دوجب شادی آفرینی و ایجاد رفاه والهی اس.
حضور فرزنهان برای حفظ قوام بخشیهن به ازدواج و روابط زوجی و ایجداد ادنید .اجتمداعی
برای والهی در دوران پیری ضروری هستنه آن ها به عنوان نیروی کار و ایجاد دوقعی .اجتماعی،
حفظ اصل و نسب و نام ،وارث ثروت ،تأدی نیازهدای عدارفی و احساسدی و کداهش اضدطراب و
احساس پوچی در نظر گرفته دیشونه
در پژوهش دایر وترادسهورف 5ب )2010نیز ارزش روانی و عارفی فرزنه بده عندوان دهدمتدری
بُعه ارزشی بیان شهه اس .برجای و هاشدمینیدا )145 :1392 ،نتدای تحقیدت هاشدمینیدا ،رجادی و
یاراحمهی ب )1396با عنوان «نگرش زنان به ارزش فرزنهان در شهر شیراز» بیانگر ای اس .کده در
جادعه دهرن ادروزی ،ت ییدر دؤلفده هدای ارزش فرزندهان از دفهدوم سدنتی آن وجدود دارد و زندان،
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ههای ،.آدوزش و اعمال کنترل ایجاد دیکنه

فرزنهان را کاتیی اجتماعی ،فرهنگی و روانشناختی دیپنهارنه که داشدت آن احسداس دطلوبید.
برای فرد ایجاد دیکنه ،به گونه ای که والهی حاضرنه با وجود کاهش دنافع عیندی و کدارکردی،
داشت فرزنه را تجربه کننه

1. Klaus ,S
2. Suckow ,L
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5. Trommsdorff , M
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عددالوه بددر ای د نتددای تحقیددت شاهنوشددی و سددادی ب )1388نشددان دددیدهدده ارزش فرزنددهان در
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خانوارهای روستایی و شهری یدسان نادوده و دت یرهدای ارزش اقتصدادی -ادنیتدی و ددالی فرزنده،
کسب هوی .از فرزنه و پیوستگی و تهاوم خانواده در تفاوت ارزش فرزندهان در دندارت شدهری و
روستایی دؤثر اس.
نتای پژوهش قربانی ب ) 1388نیز بیانگر ای ادر اس .که دتیل فرزندهخواهی ،بیشدتر بدا ذوق و
احساسات زوجی در ارتااط بوده و در ای دیان ،دهمتری دتیل خواست فرزنه ،عشت و عالقده بده
فرزنه و افتخار در آینهه اس .داشت فرزنه دیتوانه عدالوه بدر افدزایش ادیدهواری بدرای والدهی ،
زنهگی را برای آنها دعنادار کنه و باعث کاهش احساس تنهایی والهی شود ،چدرا کده زندهگی بدا
وجود فرزنهان گرم دی شود بر همی اساس در پدژوهش حاضدر ،ارتاداط دسدتقیمی دیدان احسداس
تنهایی و نگرش به فرزنهآوری وجود دارد

روش پژوهش
ای دطالعه از نوع پیمایشی بوده و جادعه آداری آن ،شادل شهرونهان تهرانی اس .حجم نمونه
بر اساس نرمافزار سمال پاور 550 1ت برآورد گردیهه اس .با توجه به گسدتردگی یدا پراکندهگی
شهر تهران بر اساس شاخدهای اجتماعی -جمعیتی که گویای تفاوت در انطااقپذیری دندارت بدا
اصول دهرنیته اس ،.سه پهنه دهرن واقع در شمال و غرب تهران ،در حال گذر در درکز و شدرق و
پهنه سنتی واقع در جنوب تهدران شناسدایی گردیده و دادههدای پدژوهش بده صدورت نموندهگیدری
خوشهای دیان شهرونهان تهرانی ساک در پهنههای ج رافیایی فوق به شرح ذیل جمعآوری شه
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سنتی
در حال گذار
(%نفر (118 5 .21
مدرن
 192نفر ()%35
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نمودار  .1پراکندگی مناطق  22گانه تهران
1

در ای دطالعه جه .سنجش دیزان احساس تنهایی از فرم کوتاه شهه سلسا بدیتاداسو ،بدران
و بس )2004 ،2.استفاده شهه اس .ای دقیاس بر اساس نظریه ویدس 3ب )1973رراحدی شدهه و بده
همی لحاظ دو نوع احساس تنهایی خانوادگی و اجتماعی را ددورد سدنجش قدرار ددیدهده ب نقدل
ازجوکار و سلیمی)42 :1390 ،
نگرش شهرونهان نسا .به فرزنهآوری با نگدرش بده فرزندهآوری نیدز بدا اسدتفاده از پرسشدناده
ساخته شهه توسط تورنجی پور ب )1393دورد سنجش قرار گرفد .اید پرسشدناده از  11گویده در
قالب ریف لیدرت استفاده نموده اس .نتای ضریب آلفای کرونااخ برابر هر دو دقیداس احسداس
تنهایی و نگرش به فرزنهآوری ،به ترتیب با  0/701و  α=0/884حداکی از همسدانی دروندی بداتی
دقیاسها اس.
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 239نفر ()%5 .43

30

یافاهها
بر اساس یافتههای پژوهش 52 ،درصه از گروه نمونده را ددردان و  48درصده را زندان تشددیل
دادهانه سطح تحصیالت  19/9درصه از پاسخگویان دیپلم و زیدر دیدپلم 5/3 ،درصده فدوقدیدپلم،
 44/4درصه لیسانس و  30/3درصه فوقلیسدانس و دکتدری ددیباشدنه همچندی  76/7 ،درصده از
پاسخگویان شاغل و  23/3درصه غیر شاغل بودهانه
1 SELSA-S
2. DiTommasso, Brannen & Best.
3. Weiss.
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متغیرهای پژوهش
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در جهول زیر توزیع پراکنهگی دت یرهای دیزان احساس تنهایی بخانوادگی و اجتماعی) و
نگرش به فرزنهآوری ارائه گردیهه اس.
جدول  .1توزیع پراکندگی پژوهش
شاخص
مفهوم

حداقل

حداکثر

دامنه تغییر

میانگین

انحراف
استاندارد

چولگی

نگرش به فرزندآوری

11

54

43

32/89

6/08

-0/432

احساس تنهایی خانوادگی

6

30

24

15/11

4/83

0/224

احساس تنهایی اجتماعی

5

24

19

11/78

4/15

0/072

احساس تنهایی

11

54

43

26/87

8/17

0/110

دطابت یافتهها ،دیانگی نمرات افدراد گدروه نمونده در دت یدر نگدرش بده فرزندهآوری  32/89بدا
انحراف استانهارد  6/08اس .همچنی  ،دیانگی نمرات افراد در دت یر احساس تنهایی خانوادگی و
اجتماعی به ترتیدب  15/11 ± 4/8و  11/78 ± 1 4اسد .در دجمدوع ،دیدانگی احسداس تنهدایی
شهرونهان  26/87 ± 8/1در بازه ب 11تا  )54بوده اس.
دثا .بودن دقهار چولگی در دت یر احساس تنهایی و ابعاد آن نشاندهنهه آن اسد .کده دیدزان
احساس تنهایی در دیان شهرونهان تهرانی در حه دتوسط به پایی دیباشده همچندی  ،دنفدی بدودن
د قهار نگرش به فرزنهآوری بیانگر آن اس .که نگرش شدهرونهان تهراندی نسدا .بده فرزندهآوری
دتمایل به دثا .دیباشه
در ای بخش جه .آزدون فرضیه پژوهش دانی بر وجود رابطه دیالدتیدی بی احساس تنهایی
و نگرش به فرزنهآوری از ضریب هماستگی پیرسون در قالب داتریس زیر استفاده شهه اس.

1

 .1ضریب هماستگی پیرسون یک ضریب دتقارن اس ،.یعنی در هنگام اجرا یا آزدون تفداوتی نمدیکنده کدهامیدک از
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دت یرها را دستقل و کهامیک را وابسته فرض کنیم به عاارتی ،جابهجایی دت یرهای دستقل و وابسته با یدهیگر ،تدأثیری
بر دیزان رابطه نهارد به عنوان دثال ،در هماستگی گشتاور یپیرسون  ryx=rxyبسرده و همداران)222 :1398 ،

نگرش به فرزندآوری
**-0/289

تنهایی خانوادگی
** 0/932

تنهایی اجاعاعی احساس تنهایی
** 0/906

0/000

0/01

0/01

**-0/241

**0/690

1

0/01

0/01

**-0/297

1

سطح معناداری
** 0/906

،ری

0/01
*0/690

** 0/932

0/01

0/01

**-0/297

**-0/241

**-0/289

0/01

0/01

0/01

0/01
1

1

،ری

هعنساگی پیرسون

هعنساگی پیرسون
سطح معناداری

،ری

هعنساگی پیرسون
سطح معناداری

،ری

هعنساگی پیرسون
سطح معناداری

احساس تنهایی

تنهایی اجاعاعی
تنهایی خانوادگی

نگرش به فرزندآوری

** هعنساگی در سطح  0/01معنادار است ( 2دم)

بر اساس یافته های جهول فوق ،دیزان هماسدتگی دیدان احسداس تنهدایی و ابعداد آن بدا نگدرش
شهرونهان به فرزنهآوری با دقهار ب r= -0/28و  )sig=0/01دعدوس و دعنادار اس.؛ یعنی افرادی
که نگرش دثا.تری به فرزنهآوری دارنه ،احساس تنهایی کمتری دیکننه و دتقدابالً ،افدرادی کده
نگرش دثاتی به فرزنهآوری دارنه ،احساس تنهایی کمتری دیکننه در ای دیان ،شهت هماسدتگی
احساس تنهایی خانوادگی و نگرش بده فرزندهآوری ،بیشدتر از شدهت هماسدتگی احسداس تنهدایی
اجتماعی و نگرش به فرزنهآوری اس .ب r= -0/29در دقابل )r=-0/24
با توجه به اینده دانای نمونه گیری پژوهش حاضر سه پهنه ج رافیایی جهیده ،در حدال گدذر و
سنتی شهر تهران بوده اس .و ای دت یر دی توانه بر دیزان احساس تنهایی و نگرش بده فرزندهآوری

رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری :پژوهشی منانی بر مد معادالت ساخااری

جدول  .2نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری

دؤثر باشه ،تزم اس .دت یر پهنههای ج رافیایی را به عنوان دت یر کنترل در رابطه بی ای دو دت یدر
در نظر گرف .تا با انجام هماستگی تفدیدی /جزئی و حذف تدأثیر دت یدر کنتدرل ،رابطده خدالد و
دستقل دیان دو دت یر اولیه را دورد بررسی قرار داد بر ای اساس نتای شاخد گادای تفدیددی در
جهول ذیل ارائه شهه اس.

81

جدو  .3ناای ،ری

هعنساگی گامای تفکیکی رابطه میان احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری با در

فصلنامه فرهنگی ی تربیای زنان و خانواده ،سا شانزدهن ،شعاره  ،54بهار 1400

نظر گرفاب ماغیر کنار پهنه جغرافیایی
تعداد

سطح معناداری

مقدار ،ری

پهنه جغرافیایی

گاما

186

0/003

-0/174

پهنه مدرن

115

0/01

-0/438

پهنه درحا گذر

231

0/01

-0/225

پهنه سنای

0/01

-0/261

هعنساگی بدون ماغیر کنار

0/01

-0/235

هعنساگی تفکیکی با ماغیر کنار

532

کل

یافته های جهول فوق بیانگر رابطه بی احساس تنهایی و نگرش به فرزنهآوری اس .بدر اسداس
نتای گادای تفدیدی ،شهت هماستگی دو دت یر در پهنه در حال گذر بیشتر از دو پهنده ج رافیدایی
دیگر اس ،.ادا در دجموع ،سدطح دعنداداری =1ب )sig=0/01در هماسدتگی بدهون دت یدر کنتدرل و
همچنی  ،هماستگی تفدیدی با حضور دت یر کنترل پهنه ج رافیایی بیانگر رابطه بی احساس تنهایی
و نگرش به فرزنهآوری دیباشه ،چرا که علیرغم وجود دت یر ،کنترل هماسدتگی بده دسد .آددهه
همچنان دعنادار اس.
معادله ساختاری رابطه دوسویه متغیرها
در ای بخش ،با توجه به دااحث نظری دانی بر رابطه دوررفه احساس تنهایی و نگرش به
فرزنهآوری ،به بررسی ای رابطه دوررفه  -یا به زبان دهل سازی دعادله ساختاری رابطه بازگشتی

1

 پرداخته شهه اس.همانرور که جهول زیر نشان دیدهه ،ضریب هماستگی به دس .آددهه دیدان همده دت یرهدای
پژوهش دعنادار دیباشه
جدو  .4مقادیر برآورد اسااندارد بیب ماغیرهای پژوهش
P

.C. R

.S. E

Estimate

0/048

-1/978

0/185

-0/366

0/035

متغیرها
میزان اسافاده از تلگرام

<---

احساس تنهایی

2/103

0/037

0/077

سالمت اجاعاعی

<---

نگرش به فرزندآوری

***

-3/534

0/308

-1/089

نگرش به فرزندآوری

<---

احساس تنهایی

0/023

-1/198

0/221

-0/265

احساس تنهایی

<---

نگرش به فرزندآوری
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1. Non-recursive Model

تأکیه اصلی در دهل دفهودی فوق ،توجه به تأثیرات غیردسدتقیم دت یرهدای احسداس تنهدایی و
دتقابل یا دوسویه 1دو دت یر دیباشه
جدو  .5تأثیرات مساقین ،غیرمساقین کل ماغیرها بر یکدیگر

0/406

-1/143

-0/168

-0/168

-0/355

0/000

0/147

0/000

0/000

-0/813

0/000

-0/100

-0/144

0/406

0/060

0/083

0/406

-0/330

-0/168

-0/068

فرزندآوری

کل

-0/499

-0/406

0/207

0/083

نگرش به
احساس تنهایی
نگرش به
فرزندآوری

مستقیم

تنهایی

فرزندآوری

اجتماعی

تلگرام

احساس تنهایی
نگرش به
فرزندآوری
احساس تنهایی

غیرمستقیم

احساس

نگرش به

سالمت

میزان استفاده از

متغیرها

اثرات

همانرور که کاپالن ،هریک وهاچیدس 2ب )2001تأکیه کردهانه با توجه به ایندده ردرحهدای
دقطعی تنها یک تصویر دنفرد از فرآینه پویای در حال حرک .هستنه ،بدرآورد اثدرات دوسدویه بدا
دادههای دقطعی نیازدنه برقرار بودن دفروضه تعادل 3یا شاخد ثاات 4اس.
ای دفروضه به دعنای آن اس .که برآورد پارادترهای اثرگدذاری دوسدویه دت یرهدا وابسدته بده
زدان خاص گردآوری دادهها نیس .بنقل از قاسمی)336 :1392 ،

رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری :پژوهشی منانی بر مد معادالت ساخااری

نگرش به فرزنهآوری بر یدهیگر اس .که نتای خروجی دهل بازگشتی در جهول زیدر بیدانگر اثدر

شاخد ثاات در رابطه با دهل فوق برابدر بدا  0.289ددیباشده کمتدر از  1بدودن اید شداخد،
حاکی از شاههی دثا .برای برقراری دفروضه تعادل اس.

1. Reciprocal / Bidirectional.
2. Kaplan,J, Harik & Hotchkiss ,H
3. Assumption of Equilibrium
4. Stability Index
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بحث و نتیجهگیری
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ای پژوهش با ههف بررسی رابطه دتقابل احسداس تنهدایی و نگدرش بده فرزندهآوری صدورت
گرفد .احسدداس تنهددایی ،حددالتی روانشددناختی ناشددی از نارسدداییهددای کمددی و کیفددی در روابددط
اجتماعی اس .ای احساس در دوقعی.هایی که روابط هیجانانگیز کمتر از دیزان دلخواه فرد باشه
یا صمیمی .دورد نیاز او تحقت نیابه ،بروز دیکنه برحیمزاده و همداران)124 :1390 ،
در واقع احساس تنهایی ،تجربه ای دنفی اس .که عهم وجود روابط اجتماعی دناسب را به فدرد
گوشزد دیکنه در ای دیان خانواده و فقهان روابط خانوادگی ،از جمله عوادلی اس .که دنجر بده
بروز احساس تنهایی دی شود و دتقابالً ای احساس ،دنشأیی خواهه بود برای آنده فرد برای رهدایی
از آن به خانواده پناه برد
بهی ترتیب ،ارزش فرزنه جلوهگر دیشود و به کارکردهایی اشاره دیکنده کده دنجدر بده رفدع
نیازهای والهی دیگدردد از نظدر فاوسد 1.ب )1972ارزشهدای خداص در نیازهدای روانشدناختی
خاص قرار گرفته انه؛ نیازهایی که به ساختارهای اجتماعی دتصل شههانه و بدا تنوعدات فرهنگدی و
ت ییرات اجتماعی درتاط ،تدمیلکننهه بعضی جناههای پهر و دادر شهن هستنه
با توجه به اینده یدی از نیازهای اساسی انسان برقراری ارتااط و تعادل اجتماعی و بده تادع آن،
رهایی از احساس تنهایی اس ،.ارزش فرزنهان را دی توان بر دانای ارزش ساختاری فرزنهان بدوهلر
ب ) 2008که در آن فرزنه را بهاود دهندهه شداده اجتمداعی والدهی ددیدانده ،تایدی نمدود از یدک
دیهگاه ،ای نظریه تنها تصویری یک ررفه از پیادههای دورد انتظار فرزنه داشت دیدهه ،چرا کده
صرفاً به دزایای ساختاری حاصل از فرزنهآوری دیپردازد
با ای حال ،شواهه زیادی از ادبیات پژوهشی دانی بر اینده کودکان دمدد اسد .شدادههدای
فردی را نیز خراب کننه ،وجود دارد ببوهلر )575 :2008 ،در بسیاری دوارد ،دادران در دقایسده بدا
پهران نسا .به فرزنهان خود احساس دسئولی .بیشتری دارنه و به تاع آن ،روابط شخصی خدود را
با نیاز فرزنهانشان نزدیکتر دیکننه
ای ادر باعث کاهش تماس با دوستان و آشنایان دی شود و در نتیجه ،تعهاد و شهت روابدط بدا
خویشاونهان و خانوادهها کاهش دییابه عالوه بر ای  ،اگدر زندان بدرای دراقاد .از فرزندهان خدود
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دجاور به تری ش ل یا کاهش اشت ال شونه ،در دعرض خطر تضعیف یا از بی رفت روابط شد لی
با ای حال ،پهرانی که دسئول تأدی دخارج خانواده هستنه ،تمایل دارنده زددان بیشدتری را در
اشت ال و روابط ش لی سردایه گذاری کننه و ای ادر حتدی دمدد اسد .باعدث ایجداد تدنش دیدان
والهی شود ببوهلر)575 :2008 ،
نتای پژوهش حاضر ،بیانگر رابطه دعدوس و دعنادار احساس تنهایی و نگرش بده فرزندهآوری
اس .در واقع ،افرادی که نگرش دثا.تری به فرزنهآوری دارنه ،احساس تنهایی کمتری دیکننده
و دتقابالً ،افرادی که نگرش دثاتی به فرزنهآوری دارنه ،احساس تنهایی کمتری دیکننه ای رابطه
دوسویه عالوه بر تأییه به وسیله ضریب هماستگی پیرسون ،در دهل دعادله ساختاری نیز دورد تأییه
قرار گرف .و نتای خروجی دهل بازگشتی دعادله ساختاری ،بیانگر اثر دتقابل یا دوسویه 1دو دت یدر
فوق دیباشه
بر ای اساس دی توان چنی تایی نمود که احساس تنهایی عادلی اس .که انسان جهد .رهدایی
از آن  -به ویژه در دوره سالمنهی  -به فرزنه روی دیآورد و بده ارزش فرزنده نگداه ددیکنده در
نتیجه نگرش وی به فرزنهآوری دثا .دیشود از سوی دیگر ،نگدرش بده ارزشدمنه بدودن فرزنده،
بیشتر در دیان افرادی دشاههه شه که احساس تنهایی کمتری دارنه ،چرا که فرزنه به عنوان واسطه-
ای عمل دی کنه که شاده اجتماعی والدهی و ارتااردات و تعدادالت اجتمداعی آنهدا را گسدترش
دیدهه

ای یافتهها با نتای تحقیقات برنداردی و همدداران ب ،)2007بدوهلر و فراتدزای ب،)2007
فیلیپددو و همددداران ب ،)2006بددوهلر و فیلیپددو ب ،)2005بددوهلر و کددوهلر ب ،)2004برندداردی

رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری :پژوهشی منانی بر مد معادالت ساخااری

خود در دحل کار هستنه

ب ،)2003کاسددترلی ب ،)2001کددوهلر ب ،)2001کددوهلر و همددداران ب )2001و دونتگددودی و
کاسترلی ب )1996دانی بر اینده اههاف یا رفتارهای باروری تح.تأثیر شادههای اجتمداعی
قرار دارد ،همسو اس.
عالوه بر ای  ،نتای تحقیت بوهلر ب )2008تأییهکننهه رابطه دو دت یر فوق بوده اسد .در اید
تحقیت بیان شهه خانوادههایی که کودکان را بده عندوان بهادود دهندهه و تقوید.کنندهه شدادههدای
اجتماعی والهی دیداننه ،اقهام به فرزنهآوری دیکننه
1. Reciprocal / Bidirectional
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نتای پژوهش هافم ب )1973نیز نشان دیدهه کودکان از رریت فعالی.های خود در دهرسه و
فصلنامه فرهنگی ی تربیای زنان و خانواده ،سا شانزدهن ،شعاره  ،54بهار 1400

دراکز تفریحات سالم و دحیط همسایگی ،والهی خود را با جادعه پیونه دیدهنه ،بده آنهدا اعتادار
بخشیهه و آنها را از تنهایی نجات دیدهنه
در دجموع ،یافتههای تحقیت حاضر در تأییه یافتدههدای تحقیقدات کلهدر و همدداران ب،)1996
کلی و اکهارد ب ،)2007دییر ب ،)2007دایر و ترادسهورف ب ،)2010هاشمینیا ب ،)1396شاه نوشدی
و سادی ب )1388و قربانی ب )1388اس.؛ یافته هدایی داندی بدر ایندده فرزندهان بدرای تدأدی نیازهدای
عارفی و لذت بخشی اهمی .دارنه و برای ارضای نیازهای عارفی و احساسی و کاهش اضدطراب
و احساس تنهایی در نظر گرفته دیشونه
در واقع ،ای یافتهها نشان دیدهه فرزنهان را دیتوان اجتماعی ،فرهنگی و روانشناختی در نظر
گرف .که داشت آن احساس دطلوبی برای فرد ایجاد ددی کنده بدر اید اسداس ،نگدرش نسدا .بده
فرزنهآوری به صورت تصادفی شدل نمیگیرد ،بلده دانای آن ،رفع یدا کداهش یدسدری نیازهدای
دری شهه از جمله رهایی از احساس تنهایی اس .و دتقابالً ،به نگرش فرد درباره پیادههای داشت
فرزنه بگسترش شاده های ارتااری و جلوگیری از احساس تنهایی) و هنجارهای دری شهه آنهدا
در ای باره بستگی دارد
در واقع ،افرادی که نگرش دثا .بیشتری نسا .به فرزنهآوری دارنده ،کمتدر احسداس تنهدایی
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