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چکیده
به بررسی   باروری زیر سطح جانشینی و لزوم بررسی عوامل مرتبط، در این مقاله  به تداوم   تأثیر با توجه 

و قصد شده و همچنین قصد داشتن فرزند دیگر  آلایده احسا  امنّیت بر تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، 
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نتایج تحقیق نشان    اند. تحلیل نهایی به کار گرفته شده و و در تجزیه   (سال و بارور بوده  50زن کمتر از  ه ) شد 
 1/ 91(، تعداد فرزندان قصد شده  2/ 13در پاسخگویان بیش از دو فرزند )   آلایده داد میانگین تعداد فرزندان  

درصد از پاسخگویان  36/ 9( بوده و 1/ 41، تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده کمتر از سطح جانشینی ) فرزند
اند. رابطه مستقیم معنادار میان احسا  امنّیت با تعداد فرزندان زنده به دنیا  قصد داشتن فرزند دیگر را داشته 
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موقعیت  کاهش  راستای  در  مناسب  بسترسازی  بر  مبتنی  فرزندآوری،  افزایش  و  های مخاطره راستای  آمیز 
ابعاد مختلف اقتصادی، عمومی  و  افزایش احسا  امنّیت در  ، قضایی و سیاسی از جمله امنّیت شغلی 
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 . مقدمه 1
سال  درحال در  کشورهای  جمله  از  جهان  کشورهای  از  بسیاری  اخیر  کاهش  های  توسعه، 

کنند  اند و امروزه بیش از نیمی از مردم جهان در کشورهایی زندگی می باروری را تجربه کرده 
زیر سطح جانشینی   آنها  باروری  ویلسون است که  و  باروری و  2004،  1)پیسون  کاهش   .)

و   اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  مختلف  پیامدهای  و  جمعیت  سّنی  ساختار  بر  آن  اثرات 
مداران به این مقوله شده  از آن، منجر به توّجه بسیاری از محققان و سیاست   بهداشتی حاصل

سال  در  تبیینو  شناخت  برای  متعددی  مطالعات  اخیر،  در  کنندههای  پایین  باروری  های 
 کشورهای مختلف صورت گرفته است.   

 ایپدیده احسا  امنیت    .باروری پایین، احسا  امنّیت است  هایکنندهتبیین از جمله  
های و ابعاد گوناگونی دارد. این احسا ، ناشی از تجربهاست  اجتماعی  و    ختیشنا روان

های و افراد مختلف به صورتبوده مستقیم و غیرمستقیم افراد از وضعیت محیط پیرامونی  
تجربه می را  آن  تأمین گوناگون  منابع  برای گروه کنند.  امنّیت  مختلف کننده احسا   های 

از امنیت احسا  و در سطوح مختلف اثرگذارند. با توجه به اینکه بوده  متفاوت  نیز جامعه  
زمانی است،  انسان  اساسی  یا  نیازهای  و  اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط  افراد  زندگی که 

به  آینده  که  برسند  نتیجه  این  به  یا  و  کنند  ارزیابی  نامساعد  را  اقتصادی، شخصی  لحاظ 
است،   نامطمئن  شخصی  زندگی  و  خود  اجتماعی  امنیت  حس  تردید  در  شوند میدچار 

همکاران   )کوهلر از 2001، 2و  نقل  به  نصرآباد  :،  رازقی  شوازی،  حسینی   ،عباسی  و 
از 212،  1399،  چاووشی ناشی  نگرانی  شرایط  بروز  و  امنّیت  در  اختالل  هرگونه   .)
ساز عینی و ذهنی در جامعه، هزینه تعامالت اجتماعی آمیز و دغدغه های مخاطره موقعیت

با مراجعه به   کنشگران دهد. در این شرایط،  های اجتماعی را افزایش میو بسیاری از کنش 
ذهنیت   یا  و  کنونی  وضعیت  تاریخی،  کنش شنا روانتجارب  ارزیابی  به  خود  ختی 

گیری و انجام کنش ها و بررسی فضای کنش فرد، مبنای تصمیم پردازند. نتایج ارزیابیمی
  (.1387  خواهد بود )بیات،
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که  های فردی، تصمیم برای فرزندآوری است. درصورتی ها و کنش از جمله این تصمیم
احسا  امنّیت نداشته باشند، فرزندآوری خود را کاهش داده و یا به  در ابعاد مختلف  افراد  

تشکیل خانواده جزء    ، (2008)  1درلیپ کنند. طبق گفته برناردی، کالرنر و ون آینده موکول می 
که آینده ناامن درک شود، این  شّدت نیازمند منابع است و زمانی تعهدات بلندمدت بوده و به 

احسا  ناامنی و عدم   ،گیرد. بنابراینپوشی قرار می ترتیبات به آینده موکول شده یا مورد چشم
در تشکیل خانواده و  قطعیت در مورد آینده، محّرکی برای تغییر در رفتارهای باروری و تأخیر  

 کند.  فراهم می  را  فرزندآوری 
که   امنّیت  ابعاد احسا   از  قرار گرفته،    اغلب یکی  کید  تأ مورد  پایین  باروری  تبیین  در 

سطح کالن، منجر به نااطمینانی  در  های اقتصادی  ثباتی بی احسا  ناامنی اقتصادی است.  
از کشورهای با باروری پایین،  شود. عنصر اساسی و مشترک بسیاری  مالی در سطح فردی می 

در  عدم قطعیت اقتصادی در اوایل بزرگسالی است. این عدم قطعیت، محّرکی برای تأخیر  
مقابل سرمایه  در  و  فرزندآوری  برای  فراهم  تصمیم  را  انسانی  در تحصیل و سرمایه  گذاری 

ی جوانان  کند. در بسیاری از کشورهای اروپای جنوبی، عدم قطعیت، اساسًا نتیجه بیکارمی 
ثباتی شغلی است. ریسک بیکاری باال باعث شده که افراد تحصیالت را برای افزایش  و یا بی 
های شغلی باال ببرند و تحصیالت باالتر، مسیری برای افزایش شانس پیدا کردن شغل  فرصت 

کنند با اتخاذ های مالی تالش می ثابت با دستمزد کافی شده است. این افراد با محدودیت 
عباسی  انداز آینده را کاهش دهند )اتژی تأخیر، در طول زمان عدم قطعیت در مورد چشماستر

 (.  1399، شوازی و همکاران 
گیری تجربه کرده و  ایران از جمله کشورهایی است که کاهش باروری را با سرعت چشم

تواند خود  باروری آن زیر سطح جانشینی است. این بدان معناست که جمعیت موجود نمی 
بازتولید کند و با گذشت زمان از سرعت رشد جمعیت کاسته شده و درآینده نیز با کاهش    را

اثر   و  گرفته  صورت  باروری  کاهش  علل  زمینه  در  متعّددی  مطالعات  بود.  خواهد  مواجه 
)سفالچین تأثیر تحصیالت  از جمله  مختلف  عینی متغّیرهای  و  (،  1398زیناب،  لنگرودی 

شوازی   )عباسی  اجتماعی  دراهکی،  شبکه  نصرآباد،  1396و  رازقی  و  )مدیری  دینداری   ،)
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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و    (، اشتغال زنان )سعادتی، باقری 1394انگیزان،  (، درآمد )گلی، محمودیانی و دل 1394
 باروری مورد بررسی قرار گرفته است.   هایآلایده( بر رفتار و 1394رازقی نصرآباد، 

وضعیت احسا   اغلب پیرامون  زمینه احسا  امنّیت  گرفته در  مطالعات صورت در ایران  
است.   بوده  اقتصادی  اجتماعی  متغّیرهای  سایر  با  آن  رابطه  و  آن،  بر  مؤّثر  عوامل  امنّیت، 
مطالعات مذکور نشان داده، احسا  امنّیت در جامعه ما در سطح مطلوبی نبوده و پیامدهای 

به  اگوناگون را  )دنبال داشته  باپیری، کمربیگی و درویشی  مثال،  به عنوان  ( در  1394ست. 
درصد پاسخگویان در سطح   43/ 2های استان ایالم نشان داد که احسا  امنیت در دانشگاه 

درصد در سطح باال گزارش شده    10درصد در سطح متوّسط، و در حدود    46/ 6پایین، در  
داده 1392است. موّحدی و عرف ) نشان  در  ت امنیّ اند احسا (  بین نخبگان  در  سیاسي 

درصد از پاسخگویان در سطح زیاد و خیلی زیاد گزارش شده است. رضایی،    46حدود  
 اند. ( نیز نتایج مشابهی گزارش کرده1394مظلوم خراسانی و مجدی )

در زمینه تأثیر امنّیت بر باروری مطالعات اندکی انجام شده که عمدتًا محدود به امنّیت  
با فرزندآوری  اقتصادی و  امن بوده و رابطه آن  شوازی و  شده است )عباسی   تأییدّیت شغلی 

است   (. این در حالی 1399؛  عبدالهی و فرجادی،  1393؛ میرزایی و شمس،  1393خانی،  
های مختلف احسا  امنّیت امنّیت ابعاد مختلف داشته و در تعریف آن باید جنبه که احسا 

ثیر آن بر باروری، حاصل شود. این مطالعه با درنظر گرفتن  تری از تألحاظ شود تا تبیین جامع
باشد.  دنبال بررسی تأثیر احسا  امنّیت به معنای جامع آن بر باروری می ها به این محدودیت 

است شهرهایی وجزحاضردرحال ودارد باروری پایینکهاست دههدوازبیشتهران شهر
 از تواندمی فرهنگی خاصشرایطدلیلبهکند. تهران می تجربه راپایینخیلی باروریکه

باشد. در این مقاله تالش خواهیم کرد به این سؤال پاسخ دهیم  پیشگامان تغییرات اجتماعی 
و قصد فرزندآوری در زنان و مردان متأهل شهر    آلایده که احسا  امنّیت چه تأثیری بر رفتار،  

دارد؟   مطالعه  تهران  شناخت می این  و  جامع   تواند  رفتار  بر  امنّیت  احسا   تأثیر  از  تری 
ادبیات آلایده غنای  به  متغّیر،  دو  این  میان  رابطه  بررسی  با  و  کرده  ایجاد  فرزندآوری  های 

 موجود در زمینه تبیین باروری در کشور بیفزاید.   
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 مبانی نظری . 2
برخی   باروری  بر  امنّیت  تأثیر احسا   بررسی  از خطرها  نظریه در  و  1از جمله »اجتناب   »

آنها پرداخته   به توضیح مختصر  ادامه  دارند که در  بیشتری  »کاهش عدم قطعیت«، کاربرد 
دانند که افراد  ناامنی و عدم اطمینان نسبت به آینده را نکات منفی می   هر دو نظریهشود.  می 

دو استراتژی مخالف   نظریهناب یا کاهش آنها خواهند بود. با این وجود، این دو به دنبال اجت
انداز آینده خود  کنند که افراد ممکن است برای مقابله با عدم اطمینان به چشمرا مطرح می 

 کار گیرند.به 
شود  »اجتناب از خطر« از نظریه انتخاب منطقی و اقتصاد جدید خانواده ناشی می   نظریه

داشتن فرزند، این محاسبه  درخصوص  گیری  (. طبق این نظریه، افراد در تصمیم 1960  ،2)بکر 
ها باشد. نظریه اجتناب از  گیرند که مزایای داشتن فرزند، باید بیشتر از هزینه را در نظر می 

کند. در واقع، افراد ممکن است  گیری اضافه می خطر، سپس عدم اطمینان را به روند تصمیم 
هایشان، درک درستی نداشته  های مربوط به انتخابها و هزینه آینده، از فرصت هنگام ارزیابی  

اندازهای اقتصادی، اجتماعی یا شخصی یک فرد غیرقطعی  باشند. بنابراین، هنگامی که چشم
گیرندگان ممکن است تمایل داشته باشند که در سمت امن باقی بمانند  شود، تصمیمتلقی می 

دام کنند. در شرایط ناامنی، تئوری اجتناب از خطر، به جای ایجاد  و برای جلوگیری از خطر اق
سرمایه  معنای  به  فرزند،  داشتن  با  زندگی  در  آموزش،  امنیت  طریق  )از  امنیت  در  گذاری 

انداز( است. در نتیجه در این نظریه فرض بر این است که رفتار  وابستگی به نیروی کار، پس 
 یابد. ط عدم اطمینان کاهش می های باروری افراد در شرایآلایدهو 

( حتی در شرایط  1994،  3»کاهش عدم قطعیت« )فریدمن، هچر و کانازاوا براسا  نظریه  
شوند. این فرضیه مدل مخالف نظریه  می   صاحب فرزندعدم اطمینان زیاد، افراد همچنان  

هایی را در دوره زندگی انجام دهد. بر این اسا ، افراد انتخاب اجتناب از خطر را پیشنهاد می 
دهند که به کاهش عدم اطمینان آنها کمک کند. در زمینه باروری، ممکن است والدگری  می 

شرایط اقتصادی و اجتماعی    عنوان نیرویی دیده شود که توسط آن عدم امنّیت حاصل ازبه 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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که از داشتن فرزند ناشی    ا  خنثی شود و موجب شود که زوجین به سمت یک امنّیت نسبی 
کند که داشتن فرزند ممکن است به عنوان یک  حرکت کنند. این فرضیه بیان می   ا   شودمی 

وند  تحت تأثیر عدم اطمینان ناشی از ر  اغلب هدف جایگزین در زندگی در نظر گرفته شود که  
که ممکن است افراد با داشتن فرزند به دنبال کاهش عدم    ، شدن قرار دارد. این ایدهجهانی 

و  امنیت  بین  رابطه  به  که  اخیر  مطالعات  از  تعدادی  در  باشند،  خود  زندگی  کّلی  اطمینان 
و   2؛ ماتیسون 2016؛ سیر و همکاران،  2015،  1اند، ارائه شده است )سیر باروری پرداخته 

(. اینکه چرا افراد با وجود احسا  ناامنی تمایل به داشتن فرزند بیشتر دارند،  2018همکاران،  
شناسی تکاملی بتوان به آن پاسخ داد.  تواند از جمله سؤاالتی باشد که با رویکرد جمعیت می 

جمعیت  در  تکاملی  رویکرد  می از  استفاده  مواردی  در  مدل شناسی  که  علمی  شود  های 
توضی به  قادر  برسد  اجتماعی،  نظر  به  است  ممکن  گرچه  نیستند.  انسانی  رفتار  کامل  ح 

اما   نیست؛فرزندآوری در افرادی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی پایین هستند عقالنی  
با شرایط اقتصادی و اجتماعی   باور است که فرزندآوری در افراد  بر این  تحقیقات تکاملی 

 ده و فرد برای جبران آنچه در جامعه ندارد های فالکت بوپایین، پاسخی استراتژیک به شاخص 
زند تا جایگزینی  دست به فرزندآوری می   ا   از جمله عدم احسا  امنّیت اقتصادی و سیاسی   ا

ها داشته باشد. بر اسا  رویکرد تکاملی، باروری یک فرد در وضعیت ناامنی برای نداشته 
 (. 15، 2015د )سیر، تواند عقالنی و منطقی نیز تعبیر شو اقتصادی و اجتماعی می 

اند که رابطه بین ناامنی و احتمال داشتن فرزند ممکن است  پیشنهاد کرده   ان برخی محقق
یک جهان  و  متقارن«شمول  »کنش  نظریه  نباشد.  همکاران،  4هنکس -)جانسون   3طرفه  و 
های ها و تفاوت تواند ارزشمند باشد. بر اسا  این نظریه، شباهت ( در این زمینه می 2011

تواند نتیجه ساختارهای مشابه یا متفاوت باشد که منجر به تجارب مختلف آنها  ار افراد می رفت
و راه  نشان دهد.  شده  متفاوت  با ساختار  افراد  برای  و تفسیر مسائل مختلف را  مقابله  های 

ها و مجامعی که افراد در دوره زندگی ممکن است با  همچنین ممکن است ساختارها بر گروه 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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های اجتماعی و فضاهای  توزیع نابرابر آنها در گروه  ، شوند، اثر بگذارد و در نتیجهرو  آن روبه 
اتخاذ رفتار اجتناب از خطر یا کاهش عدم اطمینان، بستگی   ،دهد. بنابرایناجتماعی رخ می 

عدم میزان  و  نوع  ویژگی به  و  واقعاطمینان  در  دارد.  افراد  اجتماعی  اقتصادی  رفتار    ،های 
افراد در وضعیت عدم اطمینان می  تأثیر ویژگی فرزندآوری  هایی همچون سن،  تواند تحت 

مدت یا تواند در کوتاه و این پاسخ می   جنسّیت، تحصیالت و شرایط اقتصادی خانوار باشد
 بلندمدت با توجه به شّدت و میزان و نوع عدم امنّیت متفاوت باشد. 

های آلایده دهند که احسا  امنّیت بر رفتار و  برخی مطالعات داخلی و خارجی نشان می 
مطالعه   است.  همراه  فرزندان  تعداد  افزایش  با  و  گذاشته  تأثیر  زوجین  فرزندآوری 

در  2010)1یانیس هوندر  منفی   27(  تأثیر  اقتصادی،  ناامنی  که  داد  نشان  اروپایی  کشور 
دارد قابل  باروری  به  تصمیم  بر  کومولی براسا   .  توجهی  عدم2013)2مطالعه  و  (  اطمینان 

امنّیت اقتصادی پایین حّتی با وجود نبود بیکاری منجر به کاهش باروری کل در دوران رکود  
در   اوال اقتصادی  و  فالن  مطالعه  است.  شده  اروپایی  در  2013)  3کشورهای  کشور    10( 

یابد اما  اروپایی نشان داد که با افزایش ناامنی اقتصادی تعداد فرزندان قصد شده کاهش می 
خودمطالعهدر 4این رابطه با توجه به جنس، سن و تعداد فرزندان متفاوت است. پرلیهریس 

که  اوکرایندرپایینباروریمورد در داشت  کید  بهمنجرکه،  سیاسی هایثباتی بی تأ
کاهش اساسی از عوامل ، شده اجتماعی هنجارهایدر شکست واجتماعی هایناهنجاری 

 (.  1399، عباسی شوازی و همکاران به نقل از  ؛2006هریس،  است )پرلی باروری
صادی و باروری:  ناامنی اقت»با عنوان  ( در مطالعه خود  1393عباسی شوازی و خانی ) 

سنندج شهرستان  همسر  دارای  زنان  موردی  ناامنی   دریافتند «  مطالعه  با  خانوارهایی  که 
آنها نیز کمتر است. میرزایی و    آلایدهاقتصادی باالتر، فرزندان کمتری دارند و تعداد فرزندان  

باروری  های شغلی زنان بر احتمال  اهمیت ویژگی در مقاله خود با عنوان »(  1393شمس )
نشان دادند، زنانی که در مشاغل رسمی  در شهر اصفهان    «1389-1393طی دوره پنج ساله  
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کنند، در مقایسه با زنانی که در مشاغل غیررسمی  فعالیت دارند و امنّیت شغلی را احسا  می 
رسند. عبداللهی و  هستند و امنیت شغلی ندارند، به احتمال بیشتری به فرزند اول و دوم می 

عقالنیت اقتصادی و اجتماعی و کنش فرزندآوری  »  عنوان در مقاله خود با  (  1396ی )فرجاد
اند که شانس فرزندآوری با افزایش احسا  ناامنی اقتصادی در بین  نشان داده «  در شهر تهران 

با عنوان  (  1399)  و همکاران عباسی شوازییابد. مطالعه  زنان و مردان شهر تهران کاهش می 
نشان داده که میزان پایین امنّیت   «  در شهر تهران   اجتماعی و قصد باروری  -اقتصادیامنّیت  »

 شود.  می  آلایده ذهنی و عینی منجر به کاهش باروری و تعداد فرزندان 
در جوامعی که زوجین تمایل به والدگری دارند، احسا  ناامنی بیشتر منجر به کاهش  

( در کشور استونی  0201)   2( و کلسمنت و پور 2011)1شود. بگالانتقال به فرزند دوم می 
اند که عدم امنّیت اقتصادی و اجتماعی در شرایط گذار اجتماعی منجر به کاهش  نشان داده 

تأثیر تحصیالت آنان است. شود و این کاهش به میزان زیادی تحت انتقال به فرزند دوم می 
که مردان در شرایط ناامنی اقتصادی،    ( در آلمان نشان داده2003)  3مطالعه تولک و دیوالد 

اندازند و مردانی که پیشرفت شغلی و امنّیت شغلی دارند،  انتقال به پدر شدن را به تأخیر می 
 تمایل بیشتری به داشتن فرزند دارند.  

امنّیت 2018)  4منصور  و  درآمدی  نوسانات  که  داده  نشان  آمریکا  متحده  ایاالت  در   )
شتن فرزند دوم مادرانی که در طبقات پایین توزیع درآمدی قرار  اقتصادی بر روی احتمال دا 

لپینتر و  کالرک  مطالعه  نتایج  است.  اثرگذار  که  2020)   5دارند  داده  نشان  نیز  فرانسه  در   )
گذارد اما بر احتمال داشتن فرزندان  امنّیت شغلی و اقتصادی بر احتمال والدگری اثر نمی عدم

 ر است. بیشتر و اندازه خانواده اثرگذا
ثباتی  ( در کشور ایتالیا نشان داده که بی 2012)   6مطالعه مودنا، راندنیلی و ساباتینی و همکاران 

اندازد و رابطه  توجهی به تأخیر می گیری برای داشتن فرزند اول را به میزان قابل شغلی زنان، تصمیم 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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عدم  بین  معناداری  تعداد  منفی  و  خانوار  اقتصادی  غالب  امنیت  گرچه  دارد.  وجود  فرزندان 
( در کشور آلمان  2010) 1مطالعات از اثر منفی ناامنی بر باروری حکایت دارد، مطالعه کرینفلد 

اطمینان اقتصادی تأثیری بر تمایل به تولد فرزند ندارد و همچنین زنانی که سطح  نشان داده که عدم 
 دهند. نان پاسخ می اطمی تری دارند با مادرشدن به این عدم تحصیالت پایین 

می  نشان  مطالعات  از  به  بخشی  توجه  با  افراد  باروری  بر  امنّیت  احسا   اثر  که  دهد 
اجتماعی افراد از جمله سن، تحصیالت و وضعیت درآمد اهای جمعیتی و اقتصادی ویژگی 

اطمینانی اقتصادی  اند که بی ( در اروپا نشان داده 8200و همکاران )  2متفاوت است. برناردی 
بی   و و  اقتصادهای درحال تغییرات سیاسی  در  آن  از  تأخیر  اطمینانی حاصل  به  منجر  گذار 

ازدواج و افزایش سن ازدواج شده و در نهایت تأخیر در فرزندآوری در اقشار اجتماعی باال و  
اطمینانی  توسعه، اثر بی ( دریافت که در کشورهای درحال2010)  3شود. سوبوتکا پایین می 

رف  بر  و  اقتصادی  به   قصدتار  اجتماعی  جایگاه  به  توجه  با  تحصیالت، باروری  سطح  ویژه 
قوی منفی  اثر  پایین،  اقتصادی  امنّیت  و  بوده  افراد  متفاوت  و  مردان  باروری  روی  بر  تر 

 کرده داشته است.  تحصیل
ثباتی شغلی زنان و  ( در کشور ایتالیا به این نتیجه رسیدند که بی 2012مودنا و همکاران )

داری بر فرزندآوری و تأخیر فرزند اول تأثیر دارد. مطالعه  طور معنادرآمدی خانوار، به   ناامنی 
اطمینان اقتصادی و تولد اول با  ( در کشور آلمان نشان داد که رابطه بین عدم2009کرینفلد )

صورت   در  باالتر  تحصیالت  سطح  با  زنان  و  است  متفاوت  تحصیالت  سطح  به  توجه 
( در اروپا نشان داد که  2019)4اندازند. آیلون اطمینان اقتصادی، والدگری را به تأخیر می عدم
دهد اما این کاهش با توجه به سن، جنس  امنیت اقتصادی، تعداد فرزندان را کاهش می عدم

( در  1395و وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد متفاوت است. مطالعه عبداللهی و فرجادی )
شان داده که عقالنّیت اقتصادی در بین طبقات پایین و متوّسط جامعه و عقالنّیت  شهر تهران ن

فرزندآوری است. نتایج مطالعه    هایآلایدهکننده رفتار و  اجتماعی در طبقه باالی جامعه تبیین
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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امنّیت شغلی و اقتصاد پایین اثر منفی بر باروری  ( نشان داده که عدم2020کالرک و لپینتور )
 سطح تحصیالت پایین و کارگران کم درآمد ندارد.   افراد با 

های مطرح شده و پیشینه تحقیق، چارچوب تئوریک این مقاله، اجتناب با توجه به تئوری
احسا  امنّیت با تعداد فرزندان  (  1  است:شرح  بدیناز خطر بوده و بر این اسا  فرضیات  

آمده،   دنیا  به  معناداری    آلایدهزنده  رابطه  به طوری که هر چه احسا  و قصد شده  دارد. 
آمده،   به دنیا  زنده  باشد، تعداد فرزندان  بیشتر  بیشتر است   آلایدهامنّیت  (  2؛  و قصد شده 

احسا  امنّیت با قصد داشتن فرزند دیگر رابطه معناداری دارد. به طوری که هر چه احسا   
است  بیشتر  نیز  دیگر  فرزند  داشتن  قصد  باشد،  بیشتر  قصد  احسا  (3؛  امنّیت  با  امنّیت    

های تولد رابطه معناداری دارد. به طوری که هر چه احسا  امنّیت  داشتن فرزند دیگر در رتبه 
 بیشتر باشد، احتمال گذار به فرزند بعدی بیشتر است.

 
 تحقیقروش. 3

های آن در شهر تهران  کنندههای مقاله برگرفته از پیمایش سبک زندگی متأهلین و تعیینداده
انجام شده است. جامعه آماری این پیمایش افراد متأهل    1395و  1394که در سال    است 

سال   در  تهران  جمعّیت  است.  تهران  ایران    1390شهر  آمار  مرکز  اطالعات  اسا   بر 
از این تعداد متأهل  نفر    4262047حوزه سکونت داشته و    4336نفر بوده که در    8153974

)نبوده سرشماری،  اند  نمونه1390تایج  حجم  نمونه (.  خطای  اسا   سطح  بر  در  گیری 
نفر در نظر    384  ،بر اسا  فرمول کوکران   05/0گیری  درصد و با خطای نمونه   95اطمینان  

نمونه  فرمول  کوکران  فرمول  اینکه  به  توجه  با  و  شده  با  گرفته  است،  ساده  تصادفی  گیری 
در نظر    1728حجم نمونه    25/0پاسخی  عدیل بی و ضریب ت  2برابر با    1احتساب اثر طرح 

، متناسب با این  15/0برابر   گرفته شد و با احتساب ریزش احتمالی خانوارهای نمونه )تقریباً 
گیری، نفر افزایش یافته است. شیوه نمونه   2000نرخ در آمارگیری خانواده مرکز آمار ایران( به  

اند. با توجه به  حوزه شهر تهران انتخاب شده  50ها از  ای بوده و نمونهای چند مرحله خوشه 
های انتخاب شده در آن منطقه و همچنین جمعّیت هر حوزه، تعداد  جمعّیت هر منطقه و حوزه 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 



 

 

تأثیر احساس امنیت بر رفتار  
 ... و قصد   آل ایده 

 در علوم انسانی ای  شته ر ن میا   مطالعات 

103 

های انتخاب شده، در عمل  ها در هر حوزه مشخص شده و به این ترتیب پراکندگی حوزه نمونه 
گیری از درب  کند. نمونه تأمین می   ایمالحظهقابل پراکنش متغّیرهای تحت مطالعه را تا حد

ها توسط مجری  اند. پرسشنامهمنازل بوده و از هر خانوار مرد یا زن برای مصاحبه دعوت شده
پاسخی باال و نامعتبر کنار گذاشته شد و در نهایت  های با بی طرح بررسی شده، پرسشنامه

نفر( و افرادی    21راد نازا )نمونه این پیمایش، اف  1736پرسشنامه انتخاب شده است. از    1736
زن و مرد متأهل در  1189نفر( حذف شدند و در نهایت    526که در سنین باروری نبودند )

از اعتبار صوری مبتنی بر داوری و    کار گرفته شدند. جهت اعتبار متغّیرهاتحلیل به وتجزیه
.  های پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است قضاوت متخصصان و در پایایی گویه

   تعاریف مفهومی و عملیاتی متغّیرهای تحقیق به شرح زیر است:
چنانکه گفتیم متغّیرهای وابسته تحقیق، تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، تعداد فرزندان  

بوده است. متغّیرهای مستقل  آلایده ،تعداد فرزندان قصد شده و قصد داشتن فرزند دیگر، 
تحقیق عالوه بر متغّیر احسا  امنّیت، با توجه به مطالعات پیشین سن، سطح تحصیالت،  

های ارائه شده  میزان درآمد خانوار و وضعیت اشتغال بوده است. متغیر جنسّیت نیز در مدل 
چند فرزند زنده  »های مستقیم  رهای وابسته، کّمی گسسته بوده و با پرسشمتغیّ اند.  کنترل شده 

قصد دارید چند  »  ،؟«چندتاست   آلایده به نظر شما تعداد فرزندان  »،  «؟به دنیا آمده دارید
پرسیده شده است. از  ؟«آیا قصد دارید فرزند دیگری داشته باشید»، و ؟«فرزند داشته باشید

و تعداد    آلایده دنیا آمده، تعداد فرزندان  سازی متغّیر تعداد فرزندان زنده به برای مدلآنجا که 
 فرزندان قصد شده، ماهیت شمارشی گسسته دارند، از رگرسیون پوآسن استفاده شده است.  

امنّیت بیرونی    .احساس  عوامل  به  نبود تر  نسبت  و  تهدید  و  از خطر  رهایی  امنیت، 
در سنجش متغیر احسا  امنّیت برگرفته از مطالعه یاری و هزارجریبی    مقالهاست. در این  

شده  1391) لحاظ  قضایی  و  عمومی  سیاسی،  اقتصادی،  امنّیت  احسا   مختلف  ابعاد   )
عبارت  اقتصادی،  امنّیت  احسا   ب  ازاست است.  تهیه  از  اساسی،  روابط  بین  نظم  رقراری 

که نیازهای ضروری تأمین شود. احسا  امنّیت طوری مایحتاج معیشتی، و داشتن درآمد به 
مندی از درآمد کافی،  گذاری، بهره اقتصادی در این تحقیق با امنیت شغلی، تمایل به سرمایه 

ام  احسا   است.  شده  سنجیده  اقتصادی  بهبود  به  نسبت  امید  و  به  نگرانی  عمومی  نّیت 
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های حاکمیت است که توسط  های اجتماعی و باالخص جرایم نظر دارد و تابع ارزش آسیب 
تثبیت   مزاحمت شودمی دولت  نظیر .  مخاطراتی  از  نگرانی  احسا   اوباش،  و  اراذل  های 

های احسا  امنّیت عمومی است. بندوباری و تعّرض در شهر از شاخص سرقت و میزان بی 
معنای احسا  ایمنی و مصون ماندن فرد از هرگونه تعّرض، تجاوز،  ایی بهاحسا  امنّیت قض

طورکلی تمامی حقوق قانونی  ارعاب و تهدید نسبت به جان، مال، نامو ، آزادی و شرف و به 
و مشروع است. وجود قوانین عادالنه، مجازات و برخورد با متخلفان و احسا  مسئولیت 

شاخص  از  قضا  دستگاه  و  ایقضات  می های  بعد  نوعی  ن  سیاسی،  امنّیت  احسا   باشد. 
جهت  و  عدمذهنیت  به  نسبت  شهروندان  مثبت  روانی  توسط  گیری  بیان  آزادی  حق  تضییع 
های سیاسی  توانند آزادانه در فعالیت های سیاسی و اینکه احسا  کنند می دولت و سازمان 

ت سیاسی در کشور،  های مدنی، هماهنگی مسئولین کشور، ثبامشارکت داشته باشند. آزادی 
های ها و نیازهای مردم از سوی مسئولین از شاخص انتقادپذیری حکومت، توجه به خواسته 

گویه متغّیر احسا  امنّیت با لحاظ کردن ابعاد    12باشد. از ترکیب این  امنیت سیاسی می 
 ساخته شده است.     783/0اقتصادی، عمومی، سیاسی و قضایی و با آلفای کرونباخ  

سواد، ابتدایی و نهصت، راهنمایی، متوسطه، دیپلم  قسمتی بی   11فرد، با یک گویه    تحصیالت 
کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی، دکترای تخصصی و  دانشگاهی، کاردانی، و پیش 

های آماری به چهار سطح  ال شده است. سپس متغّیر تحصیالت در آزمون ؤ تحصیالت حوزوی س 
ها  بندی شده است. در تحلیل یافته ایی، متوسطه و دیپلم، و دانشگاهی طبقه سواد، ابتدایی و راهنم بی 

 ها کنار گذاشته شده است.  نفر( است، از تحلیل   6سواد خیلی کم ) از آنجا که تعداد افراد بی 
سطح درآمد ندارم یا    5متغیر درآمد زن و مرد در خانواده با یک پرسش در  .  درآمد خانوار
هزار    3750تا    2250هزار تومان، از    2250تا  750هزار تومان، از    750از  فقط یارانه، کمتر  

تومان سنجیده شده است. با توجه    5250هزار تومان و باالتر از    5250تا    3750تومان، از  
  3750به آخرین پیمایش هزینه و درآمد مرکز آمار که متوسط درآمد خانوار شهر تهران را  

غّیر درآمد خانوار از ترکیب درآمد مرد و زن ساخته شده و در  هزار تومان اعالم کرده بود، مت 
، بیش از  3750تا    2250، درآمد از 2250تر از  های آماری به سه سطح درآمد پایین آزمون 

 بندی شد. هزار تومان طبقه  3750
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 های تحقیق یافته. 4
سال و    62تا    19زن و مرد متأهل با دامنه سنی    1189مشتمل بر  آماری در مقاله حاضر  نمونه  

بیشترین فراوانی متعّلق به سطح  بوده است. به لحاظ وضعیت تحصیلی    37/ 73میانگین سن 
پیش  ) تحصیلی  دیپلم  و  )   35/ 4دانشگاهی  کارشناسی  سپس  و  بوده    28/ 8درصد(  درصد( 

درصد از خانوارها    31/ 2درصد از افراد نمونه شاغل بودند، و تنها    60/ 6است. به لحاظ شغلی  
 تر از متوسط بوده است.  باالتر از متوّسط داشتند. میانگین احسا  امنّیت پاییندرآمد  
 

یع درصدی برحسب ویژگی  .1جدول   های اقتصادی اجتماعی پاسخگویان توز
 تعداد  درصد معتبر  ویژگی  

 577 5/48 مرد جنس
 612 5/51 زن

 تحصیالت 

 6 5/0 بیسواد
 39 3/3 نهضت/ابتدایی 

 122 3/10 راهنمایی 
 83 7 متوسطه 

 421 4/35 دیپلم و پیش دانشگاهی 
 98 2/8 کاردانی 

 342 8/28 کارشناسی 
 66 6/5 کارشناسی ارشد 

 3 3/0 دکترای عمومی 
 9 8/0 دکترای تخصصی 

وضعیت درآمد خانوار 
 546 3/46 تومان  2250کمتر از  

 265 5/22 تومان  3750تا  2250از 
 368 2/31 تومان 3750باالتر از  

 وضعیت اشتغال 

 721 6/60 شاغل 
 426 8/35 دانشجو 

 14 2/1 بازنشسته 
 14 2/1 بیکار 

 10 8/0 دارای درآمد بدون کار 
 4 3/0 سایر

 56/ 38واریانس   73/37  میانگین سن  
 19-62 ماکزیمم    -مینیمم 51/7انحراف استاندارد

 53/ 53واریانس 25/19میانگین احسا  امنیت  
 0-47/ 5 ماکزیمم    -مینیمم32/7انحراف استاندارد
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و قصد شده را نشان    آل ایده توزیع فراوانی تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده،    ( 2شماره )   جدول 
توجهی  بدون فرزند و درصد قابل درصد از افراد    23/ 9بینیم  که در جدول فوق می داده است. چنان 

درصد از پاسخگویان قصد دارند که بدون    4که تنها  اند. درحالی درصد( بوده   28/ 8نیز تک فرزند ) 
درصد قصد دارند دو فرزند    52دانسته و    آل ایده درصد داشتن دو فرزند را    59/ 8فرزند باقی بمانند.   

 اند.   اسخگویان دو فرزند زنده به دنیا آورده از پ   33/ 8داشته باشند و این در حالی است که تنها  
 

یع فراوانی تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، اید  .2 جدول  ل و قصدشده  ئاتوز
 تعداد فرزندان قصد شده  ل ئاتعداد فرزندان اید تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده  

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 
 4 48 4/2 29 9/23 284 فرزند  0
 1/25 298 7/16 199 8/28 342 فرزند  1
 52 618 8/59 711 8/33 402 فرزند  2
 3/14 170 3/9 110 8/9 116 فرزند  3
 7/4 55 8/11 140 9/3 45 فرزند و باالتر 4

 91/1 13/2 41/1 میانگین 

قصد داشتن فرزند دیگر را در کل نمونه و در افرادی که فرزند ندارند،    ( 3شماره )   جدول
دهد. چنانکه  فرزند، در افراد با دو فرزند و در افراد با سه فرزند و بیشتر نشان می در افراد تک 
درصد    8فرزند،  درصد از افراد تک   7/49درصد از افراد بدون فرزند،    1/83شود،  مشاهده می 

درصد از کل    9/36درصد از افراد دارای سه فرزند و بیشتر، و    2/1فرزند،    از افراد دارای دو 
 اند. پاسخگویان قصد داشتن فرزند دیگر را گزارش کرده 

 

یع فراوانی قصد داشتن فرزند دیگر در کل نمونه و در رتبه .۳جدول   تا سه فرزند و بیشتر  0های تولد توز
 ندارد  را دیگر فرزند قصد دارد  را دیگر فرزند داشتن قصد تعداد/درصد  فرزندان  وضعیت

 48 236 تعداد  فرزند  بدون
 9/16 1/83 درصد

 172 170 تعداد  فرزند تک
 3/50 7/49 درصد

 370 32 تعداد  فرزند  دو دارای
 92 8 درصد

 159 2 تعداد  بیشتر  و فرزند سه دارای
 8/98 2/1 درصد

 750 439 تعداد  نمونه  کل
 1/63 9/36 درصد
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و قصد    آل ایده نتایج برازش مدل رگرسیون تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده،    ( 4شماره ) جدول  
شرط استفاده از رگرسیون پواسن برابری  دهد. پیش بین نشان می شده را با استفاده از متغّیرهای پیش 

  انحراف بر درجه آزادی به میانگین و واریانس متغّیر مورد بررسی است و اگر حاصل تقسیم آماره  
نشان   1  عدد  باشد،  پیش نزدیک  این  وجود  مشاهده  دهنده  جدول  این  در  چنانکه  است.  شرط 
  1شود حاصل تقسیم آماره انحراف بر درجه آزادی در تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده به مقدار  می 

در مدل تعداد   ، ارد. بنابراین فاصله زیادی د  1و قصد شده از  آل ایده تر و در تعداد فرزندان نزدیک 
و تعداد فرزندان قصد شده    آل ایده فرزندان زنده به دنیا آمده از رگرسیون پواسن و در تعداد فرزندان  

ها  ایم. همچنین معناداری آزمون نیکویی برازش مدل ای منفی استفاده کرده از رگرسیون دو جمله 
لی بوده و متغّیرهای مستقل تحقیق در  قبو های قابل های طراحی شده مدل دهد، مدل نشان می 

چندمتغّیره نشان    های سطح معناداری توان تبیین متغّیرهای وابسته را دارند. نتایج مربوط به مدل 
و تعداد فرزندان    آل ایده دهد احسا  امنّیت با تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، تعداد فرزندان  می 

و این رابطه در حضور متغّیرهای اقتصادی اجتماعی    معنادار داشته و  قصد شده رابطه مستقیم  
مبنی بر وجود رابطه میان احسا  امنّیت با تعداد فرزندان    1فرضیه    ، همچنان برقرار است. بنابراین 

چه    که هر طوری شود. به و قصد شده در سطح معناداری پذیرفته می   آل ایده دنیا آمده ،  زنده به 
و قصدشده بیشتر است.    آل ایده احسا  امنّیت بیشتر باشد، تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده،  

تر از دانشگاهی دارند، بیش از  و فرزندآوری افرادی که تحصیالت پایین  آل ایده قصد،   ، همچنین 
. با افزایش  افراد دانشگاهی و کسانی که درآمد پایین و متوّسط دارند بیش از افراد با درآمد باالست 

 و فرزندآوری افزایش داشته است.    آل ایده سن نیز  قصد،  
 

بین و قصد شده با استفاده از متغیرهای پیش آلایدهعوامل موثر بر تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده،  .4 جدول

 متغیرها 
 فرزندان قصد شده تعداد   آل ایده تعداد فرزندان زنده   تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده  

 طبقه 
 نسبت خطر  نسبت خطر  1نسبت خطر  

 2مدل  1مدل  2مدل  1مدل  2مدل  1مدل 
 0/ 694 * 455/1 200/1 * 404/1 2٭ 0/ 880 046/1  عرض از مبدا 

 0/ 903  0/ 893  ٭ 0/ 667   جنس )مرجع: زن( 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 )ß ( 
    است.   نشده   مشاهده   قبول   قابل   معناداری   عالمت   بدون   اعداد   در   و   است   0  / 05  از   کمتر   معناداری   سطح   دهنده نشان   ستاره   عالمت . 2
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 متغیرها 
 فرزندان قصد شده تعداد   آل ایده تعداد فرزندان زنده   تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده  

 طبقه 
 نسبت خطر  نسبت خطر  1نسبت خطر  

 2مدل  1مدل  2مدل  1مدل  2مدل  1مدل 

  تحصیالت
 )مرجع دانشگاهی(

 ٭ 316/1  220/1  ٭ 579/1  ابتدایی و راهنمایی 

 ٭ 213/1  075/1  ٭ 427/1  متوسطه و دیپلم 

 درآمد خانوار 
 ( 3750)مرجع: باالتر از 

 ٭ 333/1  ٭ 222/1  ٭ 413/1  2250تر از پایین

 171/1  077/1  ٭ 243/1  3750تا  2250از 
 0/ 948  0/ 975  913/0   اشتغال )مرجع: شاغل( 

 ٭ 012/1  006/1  ٭ 060/1   سن
 ٭ 013/1 *012/1 ٭ 010/1 * 009/1 ٭011/1 *013/1  احسا  امنیت 

 153/0 181/0 150/0 161/0 0/ 637 029/1  1آماره انحراف/ درجه آزادی 

Omnibus Test 

 38/ 883 5/ 862 529/189 3/ 428 471/ 406 961/14 دو خی
 8 1 8 1 8 1 درجه آزادی 

 0/ 000 015/0 011/0 0/ 064 0/ 000 0/ 000 سطح معناداری 

های رگرسیون اسمی دووجهی لجستیک با استفاده  نتایج برازش مدل  (5شماره )  جدول
دهد،  ها نشان می دهد. معناداری آزمون نیکویی برازش مدلبین را نشان میاز متغّیرهای پیش

های قابل قبولی بوده و متغّیرهای مستقل  مدل  3و    2،  1های  کل نمونه و همچنین مدل  مدل
معناداری توان تبیین متغّیر وابسته قصد داشتن فرزند دیگر را دارند. از آنجا  تحقیق در سطح  

نفر قصد داشتن فرزند دیگر را   2پاسخگو که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، تنها   161که از 
دهد، هر چه احسا  امنّیت  ها نشان می ها تا دو فرزند آورده شده است. این مدلدارند، مدل 

کسانی که فرزند ندارند، در کسانی که یک فرزند دارند    ر باشد، در کل نمونه، دردر افراد باالت
و در کسانی که دو فرزند دارند، قصد داشتن فرزند دیگر باالتر است و این تأثیر معنادار، در  
افراد   در  مذکور  متغّیرهای  است.  برقرار  اثرگذار،  اجتماعی  اقتصادی  متغّیرهای  حضور 

فرزند    درصد،  2/29فرزند  بی  یک  دارای  افراد  فرزند    1/37در  دو  دارای  افراد  در  درصد، 
نمونه  25 کل  در  و  تبیین   3/50درصد  را  دیگر  فرزند  داشتن  قصد  وابسته  متغّیر  درصد، 
بنابراینمی  اثرگذاری  ، کنند.  عامل  امنّیت،  احسا   بی داشتن  از  خروج  فرزندی،  در 
این اسا  فرضیه  تک بر  فرزندی است.  و دو  میان   2فرزندی  معنادار  رابطه  بر وجود  مبنی 

قابل  دیگر در سطح  فرزند  داشتن  قصد  با  امنّیت  می احسا   پذیرفته  شود. همچنین  قبولی 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

.  
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فرزند دیگر در    3فرضیه   داشتن  با قصد  امنّیت  میان احسا   معنادار  بر وجود رابطه  مبنی 
   شود.پذیرفته می  2و   1،  0های  قبولی در رتبهسطح قابل 

امنّیت   احسا   و  کمتر  سن  باالتر،  تحصیالت  با  افراد  مردان،  نمونه  کل  در  همچنین 
تر، بیشتر، قصد دارند فرزند دیگری داشته باشند. در افراد بدون فرزند، کسانی که درآمد پایین

در   باشند.  داشته  دیگری  فرزند  دارند،  قصد  دارند،  بیشتری  امنّیت  احسا   و  کمتر  سن 
تر، سن کمتر و احسا  امنّیت بیشتر قصد داشتن فرزند  شاغل، درآمد پایینفرزندها، افراد  تک

دیگر دارند. در افراد با دو فرزند، مردها، غیرشاغلین، سن کمتر و احسا  امنّیت بیشتر قصد  
 داشتن فرزند دیگر را دارند.  

 جستیک دو وجهی های رگرسیون ل عوامل موثر بر قصد داشتن فرزند دیگر،  با استفاده از مدل .5 جدول

 طبقه متغیرها
 1مدل 

فرزند(   0)
 2مدل 

فرزند(   1)
 ۳مدل 

فرزند(   2)
کل نمونه

نسبت بخت نسبت بخت نسبت بخت نسبت بخت 

 ٭ 2/ 450 ٭ 242/15 0/ 575 750/1 مرد  جنس )مرجع:زن( 

 631/0 ٭ 5/ 638 ٭ 0/ 274 0/ 498 غیرشاغل  شغلی)مرجع شاغل(وضعیت 

 دانشگاهی( تحصیالت )مرجع 
 ٭ 0/ 470 851/0 124/1 334/1 ابتدایی و راهنمایی 

 ٭ 0/ 498 0/ 762 0/ 677 398/1 متوسطه و دیپلم 

 ( 3750درآمد )مرجع باالتر از 
 123/1 327/1 ٭ 5/ 405 1٭ 5/ 529 2250کمتر از 

 063/1 812/0 ٭ 3/ 236 380/1 3750تا  2250از 

 ٭ 0/ 767 ٭ 0/ 837 ٭ 841/0 ٭ 841/0 سن
 ٭ 039/1 ٭ 051/1 ٭ 083/1 ٭114/1 احسا  امنیت  

 ٭ 814/3739 2/ 888 ٭ 62/ 076 ٭ 790/101 عرض از مبدأ 

 

 540/ 645 43/ 684 804/110 54/ 362 خی دو 
 8888 درجه آزادی 

 0/ 0000/ 0000/ 0000/ 000 مقدار  
291/0 372 /0 242 /0 504 /0 

 
 گیری نتیجهبحث و . 5

اند و مطالعات  های اخیر بسیاری از کشورهای جهان کاهش باروری را تجربه کرده در سال 
های های باروری پایین صورت گرفته است. از جمله تبیینکنندهمتعّددی برای شناخت تبیین

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

   است. نشده مشاهده قبول قابل معناداری صورتاین  غیر  در و است 0  /05 از کمتر   معناداری سطح دهندهنشان ستاره عالمت .1
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یافتگی  های توسعه باروری پایین، احسا  خطر و ناامنی است. احسا  امنّیت از شاخص 
رهایی از خطر و تهدید و نبود تر  نسبت به عوامل    امنیت،روری است. منظور از  و امری ض 

سلسله  در  و  است  و  بیرونی  اساسی  نیازهای  از  پس  امنّیت  به  نیاز  مازلو،  نیازهای  مراتب 
ارکان   بر  مطلوب  در سطح  امنیت  یقین عدم وجود احسا   به  و  مطرح شده  فیزیولوژیک 

 وبی خواهد داشت.   مختلف زندگی اجتماعی اثرات نامطل
گیری تجربه کرده  ایران نیز از جمله کشورهایی است که کاهش باروری را با سرعت چشم

و باروری آن زیر سطح جانشینی است. با توجه به باروری پایین در ایران و از آنجا که برخی  
مطالعات نشان داده احسا  امنیت در جامعه ما در سطح مطلوبی نبوده است )موحدی و  

در این مقاله به بررسی تأثیر احسا  امنّیت بر    . (1394ن،  ا ؛ رضایی و همکار1392ف،  عر
نتایج تحقیق نشان داد که میان تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده و  شد  فرزندآوری پرداخته  .

دهد در صورتی که  نشان می   هاتوجهی وجود دارد. یافته فرزندآوری فاصله قابل   آلایده قصد و  
دارنده فرزندآوری مرتفع شوند، قصد فرزندآوری محقق شده و باروری حداقل در  عوامل باز

حدود سطح جانشینی و یا باالتر خواهد بود.  احسا  امنّیت در شهر تهران در سطح مطلوبی  
امنّیت مطلوب  فقدان احسا   پیامدهای    ،نبوده است.  از ضروریات هر جامعه است،  که 

زم است وضعیت احسا  امنّیت و عوامل مرتبط با آن در  متفاوتی به دنبال خواهد داشت و ال
های کارآمد وضع  های مختلف اجتماعی شناسایی شده و در راستای افزایش آن سیاست گروه

. در این راستا، عامه  است پذیر  گردد. افزایش احسا  امنّیت توسط دولت و آحاد مردم امکان 
تشکل با  هسته مردم  ایجاد  و  مردمی  همیارهای  و  های  قوانین  بروزرسانی  با  دولت  و  ی 

های قضایی، مقابله با مفاسد اقتصادی  آمیز، تسریع در پرونده مقررات، کاهش قوانین تبعیض 
توانند اثرگذار باشند.و عمومی می 

و تعداد فرزندان    آلایدهاحسا  امنّیت با تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، تعداد فرزندان   
قصد شده رابطه معنادار داشته و این رابطه در حضور متغّیرهای اقتصادی اجتماعی، همچنان  

چه احسا  امنّیت بیشتر باشد، تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده،    که هر طوری برقرار است. به 
اثرگذاری  و قصد شده بیشتر است. رابطه معنادار احسا  امنّیت در حضور عوامل    آلایده

مانند سن، تحصیالت و درآمد خانوار نشان از اهمّیت این مؤلفه در فرزندآوری دارد و نشان  
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کارآمدی است. این    نظریهدهد اجتناب از خطر، در تبیین باروری پایین در شهر تهران  می 
با  یافته هم  مطالعات هوندریانیس،  نظریه  راستا  نتایج  و  از خطر  کومولی،  2010اجتناب  ؛ 

؛  2019؛ آیلون،  2012و همکاران،  ؛ مودنا2006؛ پرلیهریس،  2013؛ فالن و اوال،  2013
لپینتر،   و  خانی،  2020کالرک  و  شوازی  عباسی  شمس،  1393؛  و  میرزایی  ؛  1393؛ 

  و متفاوت با یافته کرینفلد،   1399عباسی شوازی و همکاران، ؛ 1396عبداللهی و فرجادی، 

فراد باالتر باشد، احتمال گذر به فرزند )بعدی( در  . هر چه احسا  امنّیت در ااست   2009
کسانی که فرزند ندارند، یک فرزند دارند و کسانی که دو فرزند دارند، باالتر    کل نمونه، در 

است.   برقرار  اثرگذار،  اجتماعی  اقتصادی  متغّیرهای  حضور  در  معنادار،  تأثیر  این  و  است 
اثرگذاری  ،بنابراین عامل  امنّیت،  احسا   بی   داشتن  از  خروج  و  شدن  والد  فرزندی،  در 

فرزندی و دو فرزندی است. تأثیر معنادار احسا  امنّیت حتی در خروج از دو فرزندی  تک
یافته بسیار ارزشمندی بوده و نشان از اهمّیت تأثیر احسا  امنّیت بر فرزندآوری دارد. اگر  

افزایش احسا  امنّیت در  سیاست مبتنی بر داشتن بیش از دو فرزند است، یکی از راهکارها  
ابعاد مختلف اقتصادی، عمومی، قضایی و سیاسی است. این یافته در انتقال به پدر شدن با  

دیوالد ) و  مودنا و همکاران )2003مطالعات تولک  با  2012(،  دوم  به فرزند  انتقال  در  (؛ 
) مطالعات   )   (،2011بگال  پور  و  )2010کلسمنت  منصور  احتمال  2018(،  در  داشتن  (؛ 

لپینتر ) با مطالعه کالرک و  بیشتر  با مطالعه  کالرک و  ( هم 2020فرزندان  راستا و متفاوت 
( عدم2020لپینتر  داده  نشان  که  است  فرانسه  در  احتمال    (  بر  اقتصادی  و  شغلی  امنّیت 

نمی  اثر  رگرسیون والدگری  به گذارد.  لجستیک  احسا  های  که  داده  نشان  شده،  کارگرفته 
در د با یک  امنّیت  افراد  فرزند، در  افراد بدون  )بعدی( در کل پاسخگویان، در  فرزند  اشتن 

بر فرزندآوری   فرزند و در افراد با دو فرزند، در حضور دیگر متغّیرهای اقتصادی اجتماعی 
تأثیر مثبت دارد. با توجه به تغییرات اقتصادی اجتماعی از جمله افزایش تحصیالت، افزایش  

ها گذاریوری از این یافته در سیاست کنند، بهرهه جوامع ناگزیر طی می درآمد، اشتغال زنان ک
بسیار کارآمد خواهد بود. رابطه احسا  امنّیت در مردان با گذر به فرزند دیگر و گذر از دو  

(  2010فرزندی به طور معناداری بیش از زنان است. این یافته همراستا با مطالعه سوبوتکا ) 
داد احسا  که نشان  قوی  است  منفی  اثر  یافته نشان ناامنی  این  دارد.  باروری مردان  بر  تر 
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فرزند  می  دو  از  بیشتر  حتی  و  بیشتر  فرزند  باشند  داشته  امنّیت  احسا   مردان  اگر  دهد 
 خواهند. می 

چنانکه گفتیم، طرفداران نظریه اجتناب از خطر، تأخیر فرزندآوری را مکانیسم مدیریت  
به   با توجه  انتظارات خود می رفتاری افراد  یا  توان با قطعّیت  دانند. از آنجا که نمی شرایط و 

نحوی تصمیم  افراد به بنابراین،    ،رو خواهد بود ها و منافعی پیشتشخیص داد که چه هزینه 
ای که فرزندآوری هدف عمده گیرند که جریان آینده زندگی خود را تغییر دهند. درحالی می 

د ایران است، در شرایط محدود بودن منابع، این تمایل کاهش  برای اکثر مردم در جوامعی مانن
تر از ترجیحات و امیال یافته و بعد خانواده محدود خواهد شد. در نتیجه، باروری واقعی پایین

برای است.  افرادازاجتنابفرزندآوری  رافرزند  داشتنخطر،  محول  آیندهبه دیگر( 
آیندهزمانی واست منابع نیازمندوبلندمدتتّعهداتجزءزیرا والدگری سازند،می  که 

  ، گیرند. بنابراینمی قرارپوشی چشممورد یاشدهموکول آیندهبهترتیباتاینشود،درک ناامن
بهینه در افزایش احسا    گذاریسیاست دو فرزند و بیشتر، در گروسطحبهباروریافزایش

ی و سیاسی است. بررسی احسا  امنّیت امنّیت از ابعاد مختلف اقتصادی، عمومی، قضای
گروه احسا  در  بر  اثرگذار  عوامل  کمی  و  کیفی  بررسی  جنسّیتی،  و  نسلی  مختلف  های 

کیفی   و  و شناسایی کّمی  ابعاد  تفکیک  به  باروری  بر  امنّیت  تأثیر احسا   بررسی  امنّیت، 
 گردد.  های بهینه پیشنهاد می سیاست 
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  منابع
(. بررساای میزان احسااا  امنّیت اجتماعی و 1394باپیری، امید علی؛ خلیل، کمربیگی؛ و درویشاای، فرزاد )

هاا و مراکز آموزش عاالی اسااتاان ایالم(.  برخی عوامال مرتبط باا آن )مورد مطاالعاه: دانشااجویاان دانشااگااه
 .90-75(، 47و  46)16، رهنگ ایالمفصلنام  علمی ف

تبیین جامعه شناختی احسا  امنّیت در بین شهروندان تهرانی )با تأکید بر نقش پرداخت  (1387بیات، بهرام )
.115-132(، 35)16، اجهماعینام  علوم ای و سرمایه اجتماعی(. رسانه

(. مطالعه تأثیر احساا  امنّیت اجتماعی  1394اکبر )رضاایی، امید؛ محمد، مظلوم خراساانی؛ و مجدی، علی
 .139-162(، 44)6، فصلنام  علمی مطالعات امّنیت اجهماعیبر سالمت اجتماعی شهروندان مشهد. 

(. زماان وقوع تولاد اولین فرزناد و 1394بی )بیمهساااا؛ آرزو، بااقری؛ و رزاقی نصاارآبااد، حجیاهسااعاادتی،  
، شتتنا تتی ایراننام  انجمن جمعّیتهای آن در اسااتان ساامنان با اسااتفاده از مدل پارامتری بقا. کنندهتعیین

10(19 ،)87-63.   

(. بررسای چند متغّیره تغییرات باروری ویژه ساّنی  1398ساوفالچین لنگرودی، عاطفه؛  و عینی زیناب، حسان )
  .45-67(، 28)14، شنا ی ایراننام  انجمن جمعّیتمقطعی در ایران. 

(. ناامنی اقتصاادی و باروری: مطالعه موردی زنان دارای  1393انی، ساعید )عباسای شاوازی، محمد جالل؛ و خ
  .37-76(، 17)9، شنا ی ایراننام  انجمن جمعّیتهمسر شهرستان سنندج. 

های اجتماعی بر قصاد های متفاوت شابکهسانخ(. تأثیر 1396عباسای شاوازی، محمد جالل؛ و دراهکی، احمد )
شتنا تی  نام  انجمن جمعّیتباروری: مطالعه زنان حداقل یک بار ازدواج کرده مناطق شاهری اساتان بوشاهر.  

   .7-41(، 23)12، ایران

  - (. امنّیت اقتصاادی 1399چاووشای، میمنت ) بی؛ حساینی بی نصارآباد، حجیه عباسای شاوازی، محمدجالل؛ رازقی 
 . 211- 238(،  29) 15شناسی ایران، نامه انجمن جمعّیت اجتماعی و قصد باروری در شهر تهران. 

اقتصااادی و اجتمااعی و کنش فرزندآوری در شااهر  (. عقالنیّات 1395عبادالهی، عادل؛ و فرجادی، غالمعلی )
 .101-131(، 2)2، مجل  مطالعات جمعّیهیتهران: نتایج یک مطالعه کیفی. 

- جمعّیتی و اقتصاادی های (. تأثیر مشاخصاه 1394انگیزان، ساهراب ) الدین؛ و دل گلی، یونس؛ محمودیانی، ساراج 
  . 188- 211(،  20) 10، شنا ی نام  انجمن جمعّیت جتماعی خانوار بر میزان باروری زنان در ایران. ا 

(. بررسای رابطه دینداری و قصاد باروری در شاهر تهران. 1394بی )مدیری، فاطمه؛ و رازقی نصارآباد ،حجیه بی
  .128-163(، 20) 10، شنا ی ایراننام  انجمن جمعّیت

 . برگرفته از1390(. نتایج سرشماری 1390مرکز آمار ایران )
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 . برگرفته از1390(. هزینه و درآمد خانوارهای شهری 1390مرکز آمار ایران )

(. عوامل اجتماعی مؤثر بر احسااا  امنّیت ساایاساای نخبگان  1392و عرف، جمال )ابراهیم؛موّحدی، محمد
 .53-89(، 59)16، فصلنام  مطالعات راهبردیسیاسی کشور. 

های شااغلی زنان بر احتمال باروری طی  (. اهمیت ویژگی1393میرزایی، محمد؛ و شاامس قهفرخی، مهری )  
(، 17)9، شتنا تی ایراننام  انجمن جمعّیت)مطالعه موردی شاهر اصافهان(.  1389-1393دوره پنج سااله  

139-113.  

(. بررسی رابطه احسا  امنّیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان  1391جریبی، جعفر )یاری، حامد؛ و هزار
 .39-58(، 4)1، های راهبردی مسائل اجهماعی ایرانپژوهش)مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه(. 
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