
  
  
  

هاي جنسیتی بر قصد   ثیر دینداري و نگرشأاي ت بررسی مقایسه
 1به تفکیک جنسیت در شهر تهرانفرزندآوري 

 *فاطمه مدیري

  29/7/1396: تاریخ پذیرش  21/12/1395: تاریخ دریافت

  

  چکیده
هاي   با توجه به مطالعات متعدد که نشان از تاثیر متفاوت دینداري و نگرش

هاي جنسیتی در این حوزه دارد، این   جنسیتی بر فرزندآوري و وجود تفاوت
هاي جنسیتی بر   ایسه تأثیر دینداري و نگرشتحقیق با هدف بررسی و مق

جامعه آماري . تعداد فرزندان قصد شده، به تفکیک جنسیت انجام شده است
پیمایش، متاهلین شهر تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران و اثر طرح 

 سال 49 تا 15 مرد و زن متاهل که سن زن در خانواده ایشان 1272مطلوب، 
اي و ابزار  اي چند مرحله گیري خوشه شیوه نمونه. ه استبود، انتخاب شد

هاي همبستگی   ها از آزمون  مورد استفاده پرسشنامه بوده و در تحلیل داده
                                                

- کیفیت عنوان با کشور جمعیت تخصصی و جامع مدیریت و مطالعات موسسه مصوب طرح از مستخرج مقاله این 
 و متـاهلین  زنـدگی  بکسـ  پیمایش از برگرفته مقاله هاي  داده. است فرزندآوري قصد بر آن تاثیر و زناشویی زندگی
 .است شده اجرا جمهوري ریاست خانواده و زنان معاونت مالی حمایت با که باشد می آن هاي کننده تعیین

  .شناسی، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، گروه مطالعات خانواده  استادیار جامعه*
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دهد، گرایش افراد  ها نشان می  یافته. پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شده است
 دیده هاي جنسیتی برابرطلبانه در سطح وسیعی  و نگرش به دین نسبتا باالست

تري  هاي جنسیتی برابرطلبانه  زنان دیندارتر از مردان بوده و نگرش. شود می
 درصد از زنان دینداري 70 درصد از مردان و 60که حدود  طوري به. دارند

هاي    درصد زنان نگرش70 درصد مردان و 50متوسط و باالتر و حدود 
 مسیر نشان  ایج تحلیلنت. اند جنسیتی برابرطلبانه در سطح باال را گزارش کرده

دهد تعداد فرزندان قصد شده در هر دو جنس متأثر از دینداري و  می
هاي جنسیتی بر تعداد   هاي جنسیتی بوده و دینداري بیش از نگرش  نگرش

الگوي تقریبا مشابهی در تاثیر دینداري و . فرزندان قصد شده اثرگذار است
ن و زنان وجود داشته، اما هاي جنسیتی بر قصد فرزندآوري در مردا  نگرش
دهد اتخاذ  نتایج تحقیق نشان می. هاي جنسیتی نیز مشهود است  تفاوت

  . کننده باشد تواند در رسیدن به جمعیت مطلوب کمک هاي مناسب می  سیاست
هاي جنسیتی،   قصد فرزندآوري، دینداري، نگرش :هاي کلیدي واژه

 . نسلیهاي نظریه گذار دوم جمعیتی، نظریه تغییر ارزش

 
  بیان مسئله

لحاظ سطح توسعه اقتصادي   هاي غربی که به هاي اخیر در بسیاري از کشور  در دهه
رغم وجود باروري پایین در  به. وضعیت مشابهی دارند، باروري پایین گزارش شده است

که در چند کشور  طوري هاي آن یکسان نبوده، به  ها، روند تغییرات و تعیین کننده این کشور
الر و برابرطلب با نرخ مشارکت باالي زنان در بازار کار باروري باالتر نیز گزارش سکو

؛ 2004، 3؛ داال زانا؛ میشلی2003، 2نقل از کاستل  به2015 و همکاران، 1گتو(شده است 
هاي با سطح توسعه  عبارت دیگر در کشور به). 2002؛ 2000، 1؛ مک دونالد2004، 4کلمن
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هاي جنسیتی بر رفتار باروري وجود  اري در تاثیر دینداري و نگرشهاي معناد برابر، تفاوت
کلمن، (شده است  هاي خرد و کالن در حوزه تاثیر فرهنگ بر باروري دیده   دارد و تناقض

هاي   تواند حاکی از وجود تفاوت ها می  این تفاوت). 2002؛ 2000؛ مک دونالد، 2004
  . فراد در جوامع مختلف باشدفرهنگی و تاثیر متفاوت فرهنگ بر رفتار ا

لحاظ سطح توسعه متفاوت از  ها که به از طرف دیگر باروري پایین در برخی کشور
  هاي فرهنگی تبیین  تواند نظریه هاي توسعه یافته هستند، نیز گزارش شده که می کشور

در  2هاي نسلی اینگلهارت بر اساس نظریه تغییر ارزش. کننده باروري پایین را تایید کند
 4دکا و ون) 2010 (3هاق و نظریه گذار دوم جمعیتی لست) 1373(جوامع پیشرفته صنعتی 

هاي جدید در خانواده از قبیل  ها، موجب وقوع رفتار  ها و نگرش ، تغییر ارزش)1997(
بر این اساس تغییرات . ، انحالل روابط همسران و باروري پایین شده است5همزیستی

اینگلهارت؛ (هاي جنسیتی    فرهنگ یعنی دینداري و نگرشایجاد شده در دو بعد اصلی
  . گیري باروري پایین نقش اساسی ایفا کرده است در تصمیم) 1387 6نوریس،

ها در جوامع غربی  ها با رفتار سرعت تغییرات اقتصادي اجتماعی و رابطه ارزش
 رابطه میان متفاوت است و بنابراین نتایج همه تحقیقات مشابه نبوده و برخی معتقدند،

هاي نظریه گذار دوم جمعیتی   هاي پسامادي و تصمیم باروري بر پیشگو کننده ارزش
طور مداوم با کاهش باروري کل  هاي پسامادي به استوار نیست و مشخصا گسترش ارزش

هاي مطرح شده، در پی   این محققان با توجه به تناقضات خرد و کالن نظریه. مرتبط نیست
سمت   تغییرات فرهنگی بهاین کهسئواالت هستند که با توجه به پاسخگویی به این 

هاي جنسیتی برابرطلبانه، با نرخ باروري ارتباط دارد، چرا باروري پایین در برخی   نگرش
هاي برابرطلب و سکوالر  شود و چرا در برخی کشور هاي حداقل پسامدرن دیده می کشور

                                                                                                                 
1. McDonald 
2. Inglehart 
3. Lesthaeghe 
4. Van de Kaa 
5. Cohabitation 
6. Norris  
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رکت زنان در بازار کار و نرخ باالتر باروري نرخ باالي مشا. نرخ باروري باالتر رفته است
کلمن، (  است هایی را به نظریه گذار دوم جمعیتی وارد کرده در برخی جوامع، انتقاد

  ). 2002؛ 2000دونالد،  ؛ مک2004
ساختار و  در بنیادین هاي اخیر، تغییرات  زمان با تغییرات جهانی در دهه هم

باروري از  سطح کاهش. است ایجاد شده مختلفایرانی در ابعاد  خانواده هاي  ویژگی
 1390که میزان باروري کل در کشور در سال  طوري تجربیات مهم خانواده ایرانی بوده، به

تر از حد  هاي کشور باروري پایین   برآورد گردیده و در حال حاضر اکثر استان8/1حدود 
  ). 1392عباسی شوازي؛ حسینی چاووشی، (جانشینی دارند 

هاي اخیر مستثنی   ف دیگر حوزه دین نیز از تغییرات اقتصادي اجتماعی دهه از طر
آزادارمکی؛ (نبوده و گزارشات متعدد مبنی بر خصوصی شدن دین و کاهش مناسک دینی 

؛ سراج زاده؛ پویافر، 1385 ؛ توسلی؛ مرشدي1388؛ روحانی؛ معنوي پور، 1390مدیري 
هاي   و تفاوت) 1385؛ موحد؛ عنایت 1388، ؛ سودانی و همکاران1385آبادي،  ؛ زین1387

 تغییراتی همچنین). 1392مدیري و آزادارمکی، (شود  جنسیتی در این حوزه مشاهده می
  ازتر  سنتیمرداندر  جنسیتی هاي  نگرش هموارهایجاد شده ولیکن  جنسیتی هاي  در نگرش

؛ 1382فر،  ومین؛ ه1385زاده؛ جواهري،  ؛ سراج1392سروش؛ بحرانی، (بوده است  زنان
  ). 1394؛ مدیري، 1386اي،  ؛ خمسه1386نوري،  ؛ خواجه1386ریاحی، 

زمانی تغییرات مذکور توجه محققین این حوزه را به رابطه میان   گفتیم هم کهچنان
 تاثیر عوامل فرهنگی در این کهرغم  هاي فرهنگی و کاهش باروري  جلب کرده و به  مولفه
ات داخلی نیز تا حدودي مدنظر بوده، اما تاثیر دینداري و هاي باروري در مطالع رفتار

زمان این دو متغیر با  ویژه حضور هم هاي جنسیتی بر رفتار و نیات باروري و به  نگرش
  . هاي جنسیتی مغفول مانده است  لحاظ کردن تفاوت
ها یکسان  هاي آن در همه کشور ها و پیامد  فرآیند تغییر ارزشاین کهبا توجه به 

تر که باروري پایین نیز دارند، دینداري و  ست و از طرف دیگر در جوامع سنتینی
گتو و (تري براي باروري زنان است  هاي قوي  بینی کننده هاي جنسیتی پیش  نگرش
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هاي اجتماعی و   هاي جنسیتی در پدیده  دلیل وجود تفاوت  بههمچنین، )2015همکاران، 
اند،  هاي باروري عمدتا نادیده گرفته شده ها و رفتار  شها در نگر  در مطالعات ما مرداین که

هاي باروري را نشان دهد بیشتر  ها و رفتار هاي نظریه که روابط میان ارزش  نیاز به مدل
هاي جنسیتی   بر این اساس این مقاله به بررسی تاثیر دینداري و نگرش. شود احساس می

در این مقاله تالش خواهیم کرد به . بر قصد فرزندآوري به تفکیک جنسیت پرداخته است
هاي جنسیتی بر قصد فرزندآوري   آیا دینداري و نگرش: چند سئوال اساسی پاسخ دهیم

هاي    برخی مطالعات نشان داده که دینداري نسبت به نگرشاین کهاثرگذارند؟ با توجه به 
، 1برگامر(ی است هاي خانوادگ  ال ه ها و اید تري براي رفتار جنسیتی پیشگویی کننده قوي

 تحقیقات متعدد این کهو با توجه به ) 2007 برگامر، 3؛ فیلیپاو؛2006، 2؛ درساز؛ پاپل2012
نشان از تاثیر دینداري بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی در جامعه ما دارد، مقایسه تاثیر 

شتر هاي جنسیتی بر تعداد فرزندان قصد شده، اثرگذاري کدامیک را بی  دینداري و نگرش
 تحقیقات پیشین ما نشان داده زنان از مردان این که با توجه به همچنیندهد؟  نشان می

؛ 1385زاده؛ جواهري،  ؛ سراج1392سروش؛ بحرانی، (تر هستند  دیندارتر و برابرطلب
؛ 1394؛ مدیري، 1386اي،  ؛ خمسه1386نوري،  ؛ خواجه1386؛ ریاحی، 1382فر،  هومین

هاي جنسیتی بر قصد    آیا الگوي تاثیر دینداري و نگرش)1392مدیري؛ آزادارمکی، 
  فرزندآوري در مردان و زنان مشابه است یا متفاوت؟ 

  
  پیشینه تحقیق
در پژوهش خود بر اساس نظریه گذار دوم جمعیتی و با تاکید بر ) 2015(گتو و همکاران 

ان در بازار تغییرات فرهنگی و نگرشی براي تبیین باروري پایین و افزایش مشارکت زن
 به 2008، 1999، 1990هاي   هاي اروپایی در سال کار، با استفاده از سه موج بررسی ارزش

                                                
1. Berghammer 
2. Derosas& Poppel 
3. Philipav 
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تحقیق . هاي جنسیتی در چند کشور اروپایی پرداختند  مقایسه تاثیر دینداري و نگرش
حال که در برخی جوامع نظریه گذار دوم جمعیتی را تایید کرده؛ اما از  ایشان در عین

ها به این نظریه نیز حمایت کرده و تفاوت میان جوامع مختلف را نشان داده  ادبرخی انتق
هاي  ها بر رفتار هاي کالن و خرد در رابطه با نقش ارزش  ایشان با اشاره به تناقض. است

هاي اروپایی  اند، سرعت روند تغییرات اجتماعی فرهنگی در کشور خانوادگی نشان داده
ار دوم جمعیتی در حال حاضر نرخ باالي مشارکت بازار کار یکسان نبوده و پیشگامان گذ

داري زنان رابطه مثبت  دینداري با باروري و خانه. زنان و باروري باالتر را دارا هستند
گیري مشارکت زنان در بازار کار  هاي جنسیتی فقط با تصمیم  که نگرش داشته در حالی

تر است حتی اگر باروري کل  تر قوي هاي سنتی این همبستگی در کشور. مرتبط بوده است
هایی میان   در تعداد فرزندان است؛ اما تفاوت دینداري پیشگو کننده مهمی . تر باشد پایین
 همچنینهاي اسکاندیناوي، آلمان شرقی و  که در کشور طوري به. ها وجود دارد کشور

هلند رابطه قوي برقرار ایرلند تاثیر معنادار مستقیم مشاهده نشده و در ایتالیا، اسپانیا و 
هاي جمعیتی  هاي جنسیتی با پیامد  ها با انتظارات ایشان که دینداري و نگرش  داده. است

  . هاي کاتولیک و بیشتر سنتی مطابق بوده است رابطه دارد در کشور
باروري زیر جانشینی، تغییر : نیز در مقاله خود با عنوان جهان وارونه) 2003(کاستل 

 گذشته  در طول دو دهه: دار خانواده آورده است دوست می  هاي عمو   سیاستها و   اولویت
هاي سنتی و افزایش مشارکت زنان در بازار کار با کاهش نرخ باروري در   کاهش نگرش

او در این مقاله . کلی دگرگون شده است جوامع صنعتی همراه بوده؛ اما حاال این رابطه به
هاي اجتماعی رابطه   ی، ساختار اقتصادي و سیاستهاي فرهنگ تالش کرده میان ارزش

او پیوند به ظاهر غیر عادي میان سنت فرهنگی و ساختار شغلی را نتیجه تغییر . برقرار کند
می  هاي عمو  ها در سیاست هاي زنان در کار و خانواده و تفاوت میان کشور  اولویت

هاي فرهنگی  شان داده که فاکتورنیز ن ،)2005 نیلز،(دار خانواده معرفی کرده است  دوست 
وسیله  در تغییرات جمعیتی دارد، اما این فرض که تاخیر در باروري به نقش مهمی 

  . تري داردگیرد؛ نیاز به شواهد متقنهاي فرهنگی شکل می فاکتور
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سوي سکوالریسم در حال  اند تغییرات فرهنگی به  برخی مطالعات نشان دادههمچنین
با ) 1387اینگلهارت و نوریس، (هاي سنتی خانواده    در مقابل مدلرشد و واکنش فرهنگی

نگرش مطلوب زنان به اشتغال و مشارکت ایشان در بازار کار در دو سطح خرد و کالن 
؛ 2009، 3فرناندز؛ فوگلی(و با انتقال نسلی ) 2012، 2هاس  ؛ استیبر؛ 2005، 1فورتین(

دهد  اما شواهد در برخی مطالعات نشان می. همراه بوده است) 2004فرناندز و همکاران، 
عنوان مثال  به. تر و ترکیبی است که اثرات آن بر باروري در سطح فردي در هم آمیخته

هاي سنتی و برابرطلبانه مردان در فنالند با   دریافتند که نگرش) 2011( و همکاران 4متینن
که در زنان تاثیر  الیدر ح. هاي بینابینی همراه است  باروري باالتر نسبت به نگرش

ها نشان داده، در  ها و رفتار رابطه ارزش. هاي جنسیتی بر باروري جزئی است  نگرش
که مشارکت زنان در بازار کار در جوامع کمتر سنتی باالتر بوده اما الگوي نرخ  حالی

  ). 2002؛ 2000؛ مک دونالد، 2004؛ کلمن، 2003کاستل، (تر است  باروري نامشخص
رستگار . هاي جنسیتی اندك است  اخلی در حوزه تاثیر دینداري و نگرشتحقیقات د

فردگرایی،  هاي متغیر میان معناداري رابطه که دادند نشان) 1394(خالد و محمدي 
. دارد وجود ها  استان در باروري هاي  نرخ با خانوادگی هاي ارزش و دینداري، سکوالریسم

 کمتر، میزان فردگرایی و سکوالریسم شتر، سطوحبی میزان دینداري چه هر که معنا این به
  . برعکس و است بیشتر باروري باشد، نرخ بیشتر خانوادگی هاي ارزش به توجه

 به ساخته   محققامه پرسشنوبا استفاده از روش پیمایش ) 1392(سروش و بحرانی 
نتیجه این . اند هاي جنسیتی در زنان متاهل شیراز پرداخته  بررسی تاثیر دینداري و نگرش

نداري رابطۀ معناداري با تعداد واقعی فرزندان دارد، دربارة دیگرچه تحقیق نشان داده ا
الِ فرزند وفاق چشمگیري بـین زنـان متأهـل وجـود دارد و ایـن امـر ارتباطی  ه تعداد اید

                                                
1. Fortin 
2. Steiber& Haas 
3. Fernandes& Fogli  
4. Mietinen 
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د هاي جنسیتی رابطۀ معناداري با تعدا  نگرش به نقش. ها نداشته است ینداري آندبا میزان 
. بوده است معنادار نیزهاي  هاي زمین نترل متغیرک رابطه با و اینال فرزنـد داشته  ه اید

 دینداري سهم ناچیزي در تبیین تعداد فرزند دادهمتغیره نشان  هاي چنـد  نتـایج تحلیـل
تنهایی   تحصیالت بهکه  در حالی. را تبیین کرده استدرصد از واریانس  4/1داشته و فقط 

و  )1390(همکاران  و عنایت.  درصد از واریانس تعـداد فرزنـدان اسـت40ندة کن تعیین
متفاوت باروري   و سطوحخانواده بعد کاهشنیز نشان دادند ) 1390 (نقیان علی و فاضلی

  . متاثر از عوامل فرهنگی است
  

 چارچوب نظري 

ا و گذار دوم ه در تاثیر عوامل فرهنگی بر رفتار و نیات باروري، دو نظریه تغییر ارزش
دکا با ادبیاتی تقریبا مشابه مطرح شده و  هاق و ون جمعیتی از اینگلهارت و لست

بر اساس این دو نظریه، تغییر . هاست  چارچوب نظري این مقاله نیز برگرفته از این نظریه
هاي جدید در خانواده از جمله باروري پایین  ها، موجب وقوع رفتار  ها و نگرش ارزش

هاي جنسیتی ایجاد شده   غییر در دو بعد اصلی فرهنگ یعنی دینداري و نگرشت. شده است
ها تغییر   بر اساس این نظریه. گیري باروري پایین نقش اساسی ایفا کرده است که در تصمیم

  . و تاثیر آن بر نرخ باروري از مشترکات جوامع غربی است1پسامادي
 پیشرفته صنعتی به تغییر هاي اینگلهارت در جوامع نظریه تغییر نسلی ارزش

بخشی هاي پسامادي و تاکید بر استقالل فردي و خود تحقق هاي سنتی به ارزش ارزش
این نظریه به افزایش مشارکت زنان . متعاقب افزایش امنیت فیزیکی و اقتصادي اشاره دارد

نوبه  که بهها تاکید دارد  عنوان پیامد تغییر ارزش هاي جدید جمعیتی به در بازار کار و رفتار
ویژه افزایش سطح تحصیالت بعد از جنگ  خود متاثر از توسعه اقتصادي اجتماعی به

                                                
1. Post-materialist shift 
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در پیمایش جهانی ) 1387(اینگلهارت و نوریس ). 1373اینگلهارت، (جهانی دوم است 
پذیري و  افتد که آسیب دهند که مدرنیزاسیون در شرایطی اتفاق می ها توضیح می ارزش

در جوامع کمتر توسعه یافته، احساس امنیت . ر حال کاهش باشدناپذیر د خطرات اجتناب
هاي  با صنعتی شدن جوامع، ارزش. تر هستند هاي مذهبی با اهمیت تر و ارزش پایین

هاي ابراز وجود بر  هاي سنتی و با فراصنعتی شدن، ارزش سکوالر عقالنی بر ارزش
شوند،  گراتر می ندتر عقلاي که جوامع ثروتم گونه به. گیرند هاي بقا پیشی می ارزش

. شود رود و رشد جمعیت و باروري کم می کند، فردگرایی باال می موقعیت زنان تغییر می
وجود دارد،  هاي فقیرتر که مدرنیزاسیون شکل نگرفته و امنیت نسبتا کمی  در کشور

  . باروري و رشد جمعیت باالتر است
عنوان هدایت کننده  ها به رزشهاي فرهنگی و ا در نظریه گذار دوم جمعیتی فاکتور

اصلی مشارکت زنان در بازار کار و باروري و فرض الگوي کلی تغییر فرهنگی در جوامع 
هاي خرد و کالن حاکی است که سطوح   بر اساس این نظریه یافته. پیشرفته مطرح است

وع پسامادي با احتمال بیشتر تاخیر در تشکیل خانواده، همزیستی، انحالل زناشویی و وق
هاي مذهبی جزو  و اعتقادات و رفتار1سکوالریسم. دنبال دارد هاي فرازناشویی را به تولد
هاي اساسی  بررسی   عنوان مولفه هاي ارزشی هستند که در انتقال دوم جمعیتی به  آیتم
  ). 2001دکا،  ؛ ون2004هاق،   لست2سوروکین؛(شود  می

هاي جنسیتی با   نداري و نگرشطور که مطالعات پیشین نشان داده رابطه دی همان
رفتار و نیات باروري در تحقیقات مختلف یکسان نبوده و نتایج متفاوتی گزارش شده 

زمان این دو متغیر بر رفتار   دیدیم تحقیقات داخلی اندکی تاثیر هم کهچنان همچنین. است
پرداخته اند و تحقیقی که به این مهم به تفکیک جنسیت  و نیات باروري را مدنظر داشته

  . باشد، مشاهده نشد

                                                
1. Secularism 
2. Surkyn 
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هاي اخیر،   ها و پیشینه مطالعات انجام شده، روند مدرنیته در دهه  با توجه به نظریه
زمانی تغییرات این دو حوزه با  هاي جنسیتی، هم  تغییرات گسترده در حوزه دین و نگرش

ظریه گذار ها و ن تغییرات باروري، چارچوب نظري این تحقیق مبتنی بر نظریه تغییر ارزش
هاي جنسیتی بر قصد فرزندآوري در   دوم جمعیتی بوده و بنابراین تاثیر دینداري و نگرش

ها در  ها و رفتار  از آنجا که ارتباط میان ارزشهمچنین. زنان و مردان مفروض است
تر است و با توجه  خصوص رابطه میان دینداري و باروري قوي هاي بیشتر سنتی به کشور

یقات متعدد نشان از تاثیر دینداري بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی در  تحقاین کهبه 
هاي جنسیتی نیز اثرگذار بوده و مفروض است   جامعه ما دارد، بنابراین دینداري بر نگرش

هاي   که تاثیر دینداري بر تعداد فرزندان قصد شده در مردان و در زنان بیش از تاثیر نگرش
شود،  هاي جنسیتی در حوزه خانواده به وفور مشاهده می  وتاز آنجا که تفا. جنسیتی است
هاي جنسیتی بر تعداد   هاي دینداري و نگرش  هاي جنسیتی در تاثیر مولفه  وجود تفاوت

فرزندان قصد شده مفروض است؛ اما به جهت اندك بودن مطالعات در این حوزه فرضیه 
توان از تاثیرگذاري  صورتی میالزم به ذکر است که در . آن بدون جهت مطرح خواهد شد

هاي  ها بر تعداد فرزندان قصد شده با اطمینان بیشتري سخن گفت که متغیر این متغیر
ها و   بنابراین فرضیه. اقتصادي اجتماعی اثرگذار کنترل شده باشد و در مدل لحاظ گردد

  : شرح زیر مطرح است مدل نظري تحقیق به
ی در مردان و زنان بر تعداد فرزندان قصد هاي جنسیت  دینداري و نگرش: 1فرضیه 

هاي جنسیتی سنتی با افزایش   که افزایش دینداري و نگرش طوري به. شده اثرگذار است
  . تعداد فرزندان قصد شده همراه است

تاثیر دینداري بر تعداد فرزندان قصد شده در مردان و زنان بیش از تاثیر : 2فرضیه 
  . هاي جنسیتی است  نگرش

هاي جنسیتی بر تعداد فرزندان قصد شده   در تاثیر دینداري و نگرش: 3فرضیه 
  . تفاوت جنسیتی وجود دارد
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  مدل نظري تحقیق  
  
  
  

  
  

 
 
 

  
 روش پژوهش    

و جامعه آماري آن افراد در مقیاس لیکرت این پژوهش، پیمایشی مقطعی با ابزار پرسشنامه 
 بر اساس اطالعات مرکز آمار 1390ان در سال جمعیت تهر. متاهل شهر تهران بوده است

  از این تعداد 4262047 حوزه سکونت دارند و 6014 نفر بوده که در 8153974ایران 
با توجه به حجم باالي جامعه آماري و ). 1390مرکز آمار ایران، (باشند  متاهل می

. نجام شداي معرف و متناسب با شرایط ا محدودیت زمان و بودجه، پژوهش، در نمونه
و با خطاي   درصد95گیري در سطح اطمینان  بر اساس خطاي نمونه حجم نمونه

با توجه به .  نفر در نظر گرفته شده است384 بر اساس فرمول کوکران 05/0گیري  نمونه
 برابر 1گیري تصادفی ساده است و با احتساب اثر طرح  فرمول کوکران فرمول نمونهاین که

 در نظر گرفته شد و با احتساب 1728 حجم نمونه 25/0اسخی پ  و ضریب تعدیل بی2با 
، متناسب با این نرخ در آمارگیري 15/0تقریبا برابر (هاي نمونه  ریزش احتمالی خانوار
ها متاهل بوده و از هر خانوار   نمونه.  نفر افزایش یافت2000به ) خانواده مرکز آمار ایران

                                                
1. Design effect 

 ینداريد

متغیرهاي اقتصادي اجتماعی 
 )تحصیالت، درآمد خانواده، سن(

تعداد فرزندان 
 قصد شده

 هاي جنسیتی گرشن
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PPSاي  اي چند مرحله گیري، خوشه  نمونهشیوه. مرد یا زن براي مصاحبه دعوت شدند
 

را )  نفر4262047(گانه شهر تهران    22 به این منظور ابتدا تعداد متاهلین مناطق. بوده است
در نظر گرفتیم و سپس با توجه به جمعیت هر منطقه تعداد نمونه هر منطقه را مشخص 

فرهنگی اجتماعی هاي   ه تفاوتتوجه بها در هر منطقه، با   یابی به نمونه براي دست. کردیم
 مناطقاي معرف از این  نمونهمنظور انتخاب  بهمناطق شهر تهران و موجود بین و اقتصادي 

 48. 163079 حوزه فاصله انتخاب 50بر) 8153974(از تقسیم جمعیت شهر تهران 
 با اضافه کردن فاصله انتخاب به. شکل تصادفی انتخاب شد اولین حوزه به. آمد دست  به

سپس با توجه به جمعیت هر منطقه و . هاي بعدي انتخاب شدند  اولین حوزه، حوزه
ها در هر    جمعیت هر حوزه، تعداد نمونههمچنینهاي انتخاب شده در آن منطقه و   حوزه

 . حوزه مشخص شد

گیري،  نمونهجهت . هاي منتخب از مرکز آمار ایران تهیه شد  هاي حوزه  نقشه
اقدام به گیري و درب منازل افراد،  هاي منتخب نمونه  به حوزهبا مراجعه  پرسشگران

آزمون مقدماتی و بعد از تهیه پرسشنامه مقدماتی ي پرسشنامه نهایی که ها  آوري داده جمع
 پرسشگر در آبان، آذر و دي 10گیري با همکاري بیش از  نمونه. تایید شده بود، نمودندآن 

هاي با   سط مجري طرح بررسی شد، پرسشنامهها تو  پرسشنامه.  انجام شد1394ماه 
جهت .  پرسشنامه انتخاب شد1736پاسخی باال و نامعتبر کنار گذاشته شد و در نهایت  بی

استفاده شد مبتنی بر داوري و قضاوت متخصصان ها از اعتبار صوري  متغیرپایایی و  اعتبار
از آنجا که این مقاله . شده استکرونباخ استفاده  هاي پرسشنامه از آلفاي  یی گویهو در پایا

هاي جنسیتی مردان و زنان بر قصد فرزندآوري متمرکز   به بررسی تاثیر دینداري و نگرش
بر .  سال باشد مد نظر بوده است49 تا  15هایی که سن زن در خانواده   است، تنها نمونه

افزار   نرم19از نسخه .  نمونه انتخاب و تجزیه تحلیل انجام شده است1272این اساس 
SPSSها از تحلیل عامل اکتشافی، همبستگی پیرسون   ها و در تحلیل داده   در توصیف داده

  . و تحلیل مسیر استفاده شده است
                                                

1. Probability proportional to size 
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  هاي تحقیق و عملیاتی متغیر می  تعاریف مفهو
با یک گویه قصد دارید چه تعداد فرزند داشته باشید؟ : 1متغیر وابسته قصد فرزندآوري

از دید دورکیم دین : دینداريهاي مستقل  متغیر. باشد می  متغیر کمی سنجیده شده که
 همه کسانی را  و ها و اعمال مربوط به امور الهوتی بسته از باور عبارتست از دستگاهی هم

: 1381همیلتون، (کند  نام امت متحد می واحد بهکه پیرو آن هستند در یک اجتماع اخالقی 
که  نحوي دینی بهینداري به بیانی کلی یعنی داشتن اهتمام د) 1386نقل از دورکیم،  به 97

نقل از هیمل  به؛ 41: 1384شجاعی زند،  (ي فرد را متاثر سازدها  گرایش و کنشنگرش، 
 و فرم کوتاه شده دینداري 2بر اساس مطالعه هوبر و هوبردر این پژوهش . )1977فارب، 

هوبر؛ هوبر، (گیرد   دین را در بر میکه ابعاد فکري، اعتقادي، مناسکی، عاطفی و پیامدي
خواهد رسیدگی ما به اعمال وجود دارد و قیامت  گویه بعد از مرگ 5، دینداري با )2012

باید با قاطعیت ، هدف است ام پوچ و بی  زندگیکنم میبدون اعتقادات دینی احساس ، شد
تا چه ، آورید  میجاههاي یومیه واجب خود را تا چه حد ب نماز، با بدحجابی مبارزه کرد

، در سطح لیکرت سنجیده شده کنید  شرکت میها  حد در مراسم اعیاد مذهبی و عزاداري
 904/0 گویه در تحلیل عاملی در یک عامل قرار گرفته و آلفاي کرونباخ آن 5این . است
  . است

هاي در صورت عدم نیاز مالی زنان نباید بیرون از خانه   با گویه: 3هاي جنسیتی  نگرش
طورکلی مردان نسبت به زنان رهبران سیاسی بهتري هستند، تحصیالت  کار کنند، به

داري است، مرد  داري و بچه تر از زنان است، وظیفه زن خانه دانشگاهی براي مردان مناسب
باید تصمیم گیرنده اصلی در خانواده باشد، اگر در خانواده درآمد زن بیشتر از مرد باشد 

 نیست، سرپرست بودن زنان در محیط کار قابل قبول است ها خوب براي رابطه آن
هاي متعددي مورد استفاده    گویه که در پیمایش7این . پرسیده شده است)  معکوس گویه(

                                                
1. Childbearing intention 
2. Huber 
3. Gender Attitudes 
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باشد، برگرفته از مطالعات اسپنس و  قرار گرفته و روایی و پایایی آن مورد تایید می
بوده و در ) 1996(فیسک  و 3؛ گلیک)1995( و همکاران 2؛ سوییم)1972 (1هلمریچ

 گویه که در تحلیل عامل اکتشافی بر 7از ترکیب این . مقیاس لیکرت پرسیده شده است
 جنسیتی ساخته شد   است، متغیر نگرش890/0یک عامل قرار گرفته و آلفاي کرونباخ آن 

  . تر است تر نشان دهنده نگرش جنسیتی سنتی و اعداد بزرگ
  . ه چند سال دارید، سنجیده شده استاي که با گوی متغیر فاصله: سن

سواد،   قسمتی بی11در این تحقیق متغیر تحصیالت فرد، در گویه  : تحصیالت
ابتدایی و نهصت، راهنمایی، متوسطه، دیپلم و پیش دانشگاهی، فوق دیپلم، لیسانس، فوق 
. لیسانس، دکتراي عمومی، دکتراي تخصصی و تحصیالت حوزوي سئوال شده است

تر، دیپلم و  سپس متغیر تحصیالت به سه سطح متوسطه و پایین). تا بی: ر ایرانمرکز آما(
  . پیش دانشگاهی و باالتر از دیپلم تقلیل یافت

متغیر درآمد خانوار مجموع درآمد فرد پاسخگو و درآمد همسرش : درآمد خانوار
  سطح با هم جمع شده و سپس با توجه به آخرین پیمایش5دو متغیر فوق در . است

 اعالم کرده بود 3750هزینه و درآمد مرکز آمار که متوسط درآمد خانوار شهر تهران را 
 تا 2250، درآمد متوسط از 2250، به سه سطح درآمد پایین تا )1391مرکز آمار ایران، (

  . بندي شد هزار تومان تقسیم3750، درآمد باال بیش از 3750

 ها  یافته
.  درصد زن بودند4/51 درصد مرد و 6/48پژوهش آمده این  دست   نمونه به1272از 

لحاظ وضعیت  به.  سال بوده است2/36 و میانگین سنی زنان، 9/39میانگین سنی مردان، 
دانشگاهی و دیپلم،   درصد پیش4/35تر،   درصد از این افراد متوسطه و پایین3/22تحصیلی

 درصد 8/39د افراد شاغل و  درص2/60لحاظ شغلی  به. اند  درصد باالتر از دیپلم بوده3/42
                                                

1. Spence& Helmreich 
2. Swim 
3. Glick& Fiske 
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اي معرف  آمده نمونه دست  دهد نمونه به ترکیب جنسی و سنی نشان می. اند غیرشاغل بوده
   .جامعه آماري است

 6/35تر،   درصد متوسطه و پایین4/25لحاظ وضعیت تحصیلی در مردان   بههمچنین
 درصد 4/19 درصد باالتر از دیپلم و در زنان 39دانشگاهی و دیپلم،  درصد پیش

 درصد باالتر از 4/45دانشگاهی و دیپلم،   درصد پیش2/35تر،  تحصیالت متوسطه و پایین
 درصد از زنان 1/27 از ایشان غیر شاغل و 7/4 درصد مردان شاغل، 3/95. اند دیپلم بوده

 درصد زیر 59لحاظ وضعیت درآمد در مردان  به. اند  از ایشان غیر شاغل بوده9/72شاغل، 
 3750 درصد باالتر از 5/15 تومان، 3750 تا 2250 درصد از ایشان از 5/25ان،  توم2250

 2250 درصد از ایشان از 7/3 تومان، 2250 درصد زیر 1/95تومان درآمد دارند و در زنان 
هاي توصیفی   شاخص.  تومان درآمد دارند3750 درصد باالتر از 2/1 تومان، 3750تا 

 .  داده شده است نشان1هاي پژوهش در جدول  متغیر

 هاي پژوهش به تفکیک جنسیت هاي توصیفی متغیر   شاخص-1جدول 

  متغیر  زنان  مردان
انحراف   میانگین

  استاندارد
 -مینیمم  واریانس

  ماکزیمم
انحراف   میانگین

  استاندارد
 -مینیمم  واریانس

  ماکزیمم
  19 - 49  26/51  16/7  17/36  24 - 67  76/59  73/7  93/39  سن

  0 – 25  52/46  82/6  47/15  0 – 25  77/54  40/7  16/13  دینداري 
هاي   نگرش

  جنسیتی
66/14  33/9  14/87  35 - 0  60/10  08/8  31/65  35 - 0  

تعداد فرزندان 
  قصد شده

89/1  84/0  709/0  4 – 0  93/1  88/0  78/0  5 – 0  

 
دهد تعداد فرزندان قصد شده براي مردان کمتر از زنان بوده و  جدول فوق نشان می

عبارت دیگر تعداد فرزندان قصد شده در مردان کمتر از  به. نس آن نیز کمتر استواریا
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از طرف دیگر مردان . اند زنان بوده و در این موضوع بیش از زنان به توافق نیز رسیده
و زنان با ) 60/10 در برابر 66/14(تر از زنان هستند  لحاظ نگرش جنسیتی سنتی به

 دینداري نزد همچنین. اند یانس کمتري را نیز گزارش کردهتر، وار هاي برابرطلبانه  نگرش
 2جدول . زنان بیش از مردان بوده و واریانس دینداري نیز در زنان کمتر از مردان است

  . کند هاي دینداري در مردان و زنان را توصیف می  توزیع درصدي گویه

  هاي دینداري در زنان و مردان  توزیع درصدي گویه: 2جدول 
هاي   گویه

  دینداري
  مردان

  زنان

  

اصال 
  )هرگز(

  خیلی کم
)ندرت به(

  کم
تا حدودي 

از  نیمی (
  )اوقات

زیاد 
بسیاري از (

  )اوقات

خیلی 
  زیاد

)همیشه(

اصال 
  )هرگز(

  خیلی کم
به (

  )ندرت
  کم

حدودي  تا
از  نیمی (

  )اوقات
  

  زیاد
بسیاري از (

  )اوقات

خیلی 
  زیاد

)همیشه(

  دینداري باال  متوسط  دینداري پایین  باالدینداري   متوسط  دینداري پایین  

گ 
 مر

د از
بع

ت 
قیام

 و 
ارد

د د
جو

و
ال 

عم
ه ا

ب
ما 

ی 
دگ

رسی
شد

هد 
خوا

  
3/12  6/4  6/3  1/23  30  4/26  5/5  8/2  2/4  1/25  6/30  8/31  

 با 
ت

طعی
ا قا

د ب
بای

 کر
رزه

 مبا
ابی

حج
بد

  د

2/29  1/11  5/15  3/18  14  9/11  8/19 4/16 1/162/19 5/9 19  
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ات
قاد

 اعت
ون

بد
ی 

 دین
س 

سا
اح

 می
کنم

گی
زند

 
ام  

 بی
چ و

پو
 

ت
 اس

دف
ه

  

7/18  2/7  2/10  6/22  5/21  8/19  5/7 5/5 7/7 30 1/23 2/26  

ماز
ن

 
ب 

واج
یه 

یوم
ي 

ها
د ب

ه ح
ا چ

را ت
ود 

خ
ه

جا 
 می

رید
آو

  

27  1/9  2/7  3/9  7/12  7/34  4/14 2/9 4/8 8/8 9/13 3/45  

اد 
 اعی

سم
مرا

در 
حد 

چه 
تا 

ري
زادا

و ع
ی 

ذهب
م

ها  
ت 

شرک
 

 می
نید

ک
  

5/23  6/16  5/15  4/22  9/11  1/10  7/13  5/12  10  9/29  2/20  7/13  

  14/22  72/9  4/10  14/19  02/18  58/2018/12  28/9  28/96/22  46/19  2/27  

ویه
ل گ

عد
م

  ها  

26/42  14/19  6/38  74/30  6/22  66/46  

 

 درصد از 30 درصد از مردان و حدود 42بینیم حدود   در این جدول می کهچنان 
 درصد از مردان و  58 در حدود  همچنین. اند  دینداري در سطح پایین را گزارش کردهزنان

این یافته گرایش .  درصد از زنان دینداري متوسط و باالتر از متوسط دارند70حدود 
 توزیع درصدي 3جدول . دهد هاي دینی نشان می متاهلین شهر تهران را به ارزش

 . دهد ن و مردان را نشان میهاي جنسیتی در زنا  هاي نگرش  گویه
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  هاي جنسیتی در زنان و مردان   هاي نگرش   توزیع درصدي گویه-3جدول 
  زنان  مردان

  اصال
خیلی 

  کم
  کم

تا 
  حدودي

  زیاد
خیلی 
  زیاد

  اصال
خیلی 

  کم
  کم

تا 
  حدودي

  زیاد
خیلی 
  زیاد

  
هاي   گویه

هاي   نگرش
  جنسیتی

  سنتی  نابینیبی  برابرطلبانه  سنتی  بینابینی  برابرطلبانه

در 
ان 

ن زن
بود

ت 
رس

سرپ
ت 

 اس
ول

ل قب
 قاب

کار
ط 

محی )
ویه

س گ
کو

مع
 (  

3/3  9/25  2/33  1/7  1/8  4/22  7/22  7/39  23  7/3  3/4  6/6  

ی 
 مال

یاز
دم ن

ت ع
ور

 ص
در

انه 
ز خ

ن ا
رو

د بی
نبای

ان 
زن

نند
ر ک

کا
  

45  5/7  3/8  17  3/15  9/6  8/50  8/14  2/10  5/14  2/5  5/4  

 به
ه ز

ت ب
نسب

ان 
مرد

ی 
رکل

طو
ان 

ن تند
هس

ي 
هتر

ی ب
یاس

ن س
هبرا

ر
  

4/35  8/1  6/4  7/13  4/34  1/10  4/37  7/3  9  1/31  3/125/6  

ي 
 برا

هی
شگا

 دان
الت

صی
تح

ب
ناس

ن م
ردا

م
 

ت
 اس

نان
ز ز

ر ا
ت

  

4/51  2/6  9/10  9/15  2/12  4/3  5/51 9/4  8/8  2/27  1/5  5/2  
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خانه
زن 

فه 
وظی

 
 و 

ري
دا

چه
ب

 
ت

 اس
ري

دا
  

3/49  7  3/10  5/15  8/13  1/4  5/55 7/10  9/12  4/16  1/3  4/1  

ده 
گیرن

یم 
صم

د ت
 بای

مرد
شد

ه با
واد

خان
در 

ی 
صل

ا
  

9/33  3/3  9/4  2/23  2/26  5/8  4/47 9/4  5/9  1/27  3/8  8/2  

ي 
 برا

زن
تر 

بیش
مد 

درآ
 آن

طه
راب

 
ت

نیس
ب 

خو
ها 

  

5/19  4/4  4/5  1/33  2/26  4/11  4/32  5/11  7/7  29  6/128/6  

97/3301/8  09/1193/17  46/1954/9  53/4289/12  59/1128/21  27/7  44/4  
  ها  معدل گویه

07/53  93/17  29  01/67  28/21    71/11  

  
 درصد از مردان شهر تهران که زنان 53بینیم در حدود   در این جدول می کهچنان

. هاي جنسیتی برابرطلبانه هستند   سال هستند، داراي نگرش49 -15ایشان در دامنه سنی 
هاي    درصد از ایشان نیز نگرش29ی بینابینی دارند و هاي جنسیت   درصد نگرش18حدود 

 ساله شهر تهران داراي 49 تا 15 درصد از زنان 67 همچنین. جنسیتی سنتی دارند
 12هاي جنسیتی بینابینی و حدود    درصد نگرش21هاي جنسیتی برابرطلبانه، حدود   نگرش

از  بینیم بیش از نیمی  می  کهچنان. هاي جنسیتی سنتی دارند  درصد از ایشان نیز نگرش
از مردان و  هاي برابرطلبانه هستند و نزدیک به نیمی   زنان و مردان شهر تهران داراي نگرش

 4جدول . هاي جنسیتی سنتی به میزان متوسط و باال دارند  حدود یک سوم از زنان نگرش
  . دهد توزیع فراوانی تعداد فرزندان قصد شده را به تفکیک جنسیت نشان می
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   تعداد فرزندان قصد شده به تفکیک جنسیت توزیع فراوانی-4 جدول
تعداد فرزندان 

  قصد شده
  مردان

  زنان

 
  درصد  فراوانی

درصد 
  معتبر

درصد 
  تجمعی

 درصد یفراوان
  درصد
 معتبر

درصد 
 یتجمع

  2/4 2/4 4 26 8/3 8/3 6/3 22  فرزند0
  3/28 1/24 8/22 149 7/29 9/25 4/24 151  فرزند1

  9/79 6/51 8/48 319 82 2/52 2/49 304 د فرزن2
  1/95 2/15 4/14 94 7/95 7/13 9/12 80  فرزند 3

  5/99 4/4 1/4 27 100 3/4 4 25  فرزند4
  100 5/0 5/0 3          فرزند 5

    100 5/94 618   100 2/94 582 کل
      5/5 36     8/5 36 بی پاسخ

    100 654     100 618 کل

 
 درصد از مردان و زنان متاهل شهر تهران قصد 70بیش از دهد  جدول فوق نشان می

حال سئوال اینجاست که آیا . دارند در سطح جانشینی و بیش از آن صاحب فرزند شوند
  آزمون 5هاي جنسیتی با تعداد فرزندان قصد شده، رابطه دارد؟ جدول   دینداري و نگرش

فرزندان قصد شده را نشان هاي جنسیتی با تعداد   همبستگی پیرسون دینداري و نگرش
  . دهد می
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  هاي جنسیتی با تعداد فرزندان قصد شده    آزمون همبستگی پیرسون دینداري و نگرش-5جدول 
    زنان  مردان 

همبستگی 
 پیرسون

P 
 مقدار

همبستگی 
 پیرسون

P مقدار  

تعداد فرزندان   000/0 498/0 000/0 398/0 دینداري 
 000/0 341/0 000/0 342/0 جنسیتی  هاي  نگرش قصد شده  

  
هاي جنسیتی با تعداد فرزندان   دهد دینداري و نگرش  جدول فوق نشان می کهچنان

هاي   قصد شده در مردان و زنان رابطه معنادار دارد و الگوي رابطه میان دینداري و نگرش
که با  طوري به. باشد جنسیتی با تعداد فرزندان قصد شده در زنان و مردان مشابه هم می

یابد و رابطه  هاي جنسیتی تعداد فرزندان قصد شده افزایش می  افزایش دینداري و نگرش
 نتایج تحلیل 6جدول . تر از مردان است دینداري با تعداد فرزندان قصد شده در زنان قوي

هاي مستقل بر متغیر وابسته تعداد  مسیر و میزان تاثیر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیر
  . دهد صد شده در مردان و زنان را نشان میفرزندان ق

هاي مستقل بر متغیر وابسته تعداد   میزان تاثیر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیر-6جدول 
  فرزندان قصد شده در مردان و زنان

  ها متغیر  تاثیر در زنان   تاثیر در مردان 
  کل غیرمستقیم مستقیم کل غیر مستقیم مستقیم

  221/0 0073/0 214/0 188/0 -019/0 207/0 سن 
  -177/0 -028/0 -149/0 -203/0 -050/0 -153/0 تحصیالت 

  -035/0 -035/0 - -160/0 -062/0 -098/0 درآمد خانواده 
  108/0 - 108/0 170/0 - 170/0 جنسیتی  هاي  نگرش

  376/0 031/0 345/0 284/0 032/0 252/0 دینداري 
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هاي مستقل دینداري و  ي تاثیرگذاري متغیردهد الگو  نشان می6 جدول  کهچنان 
هاي جنسیتی بر تعداد فرزندان قصد شده در زنان و مردان تقریبا مشابه یکدیگر   نگرش
هاي جنسیتی سنتی با افزایش تعداد فرزندان   در هر دو جنس دینداري و نگرش. است

هاي جنسیتی با    مبنی بر تاثیر دینداري و نگرش1بنابراین فرضیه . قصد شده همراه است
در هر دو جنس دینداري بیشترین تاثیر را بر تعداد . شود تعداد فرزندان قصد شده تایید می

فرزندان قصد شده دارد و تاثیر دینداري بر تعداد فرزندان قصد شده در هر دو جنس بیش 
 تعداد بر دینداري  مبنی بر تاثیر2بنابراین فرضیه . هاي جنسیتی است  از تاثیر نگرش

تاثیر . شود جنسیتی، تایید می هاي  نگرش تاثیر از بیش زنان و مردان در شده قصد فرزندان
. هاي جنسیتی در مردان بیش از زنان است  دینداري در زنان بیش از مردان و تاثیر نگرش

هاي   هاي جنسیتی در تاثیر دینداري و نگرش   مبنی بر وجود تفاوت3بنابراین فرضیه 
 . شود فرزندان قصد شده نیز پذیرفته میجنسیتی بر تعداد 

  گیري نتیجه
هاي اخیر در بسیاري از جوامع تغییراتی در حوزه دین ایجاد شده، موقعیت زنان   در دهه

زمانی این  هم. هاي جنسیتی سنتی به چالش کشیده شده است  بهبود نسبی یافته و نگرش
ها جلب کرده،    این مولفهتغییرات با کاهش باروري توجه محققین را به رابطه میان

ویژه دینداري و  طوري که برخی کاهش باروري را متاثر از تغییرات حوزه فرهنگ و به به
بر این اساس این مقاله در پی پاسخگویی به این سئواالت . اند هاي جنسیتی دانسته  نگرش

اري هاي جنسیتی بر قصد فرزندآوري اثرگذارند؟ اثرگذ  است که آیا دینداري و نگرش
 تحقیقات پیشین ما نشان داده این کهکدامیک از این دو مولفه بیشتر است؟ و با توجه به 

هاي   تر هستند، آیا الگوي تاثیر دینداري و نگرش زنان از مردان دیندارتر و برابرطلب
  هایی وجود دارد؟   جنسیتی بر قصد فرزندآوري در مردان و زنان مشابه است یا تفاوت

قیق نشان داد، اگرچه قرار گرفتن در مسیر توسعه، افزایش سطح هاي تح  یافته 
تحصیالت و درآمد در جوامع با کاهش فرزندآوري همراه است و الجرم جامعه ما نیز در 
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 2 درصد زنان و مردان شهر متاهل تهران قصد دارند 70این مسیر قرار دارد؛ اما بیش از 
رزندآوري در سطح دو فرزند در شهر تهران بنابراین قصد ف. فرزند یا بیشتر داشته باشند

تقریبا مورد پذیرش همگان است و با توجه به اندك بودن افرادي که قصد فرزندآوري 
ریزان  تر بودن نرخ باروري موقتی بوده و نباید به دغدغه اصلی برنامه ندارند، پایین

ایجاد شرایط هاي جمعیتی در راستاي   از طرف دیگر باید سیاست. اجتماعی تبدیل شود
  . مطلوب فرزندآوري شکل گیرد تا نیات باروري به رفتار تبدیل شود

 تعداد فرزندان قصد شده براي مردان مقداري کمتر از زنان بوده و واریانس همچنین
عبارت دیگر تعداد فرزندان قصد شده در مردان کمتر بوده و در این  به. آن نیز کمتر است

هاي نه چندان دور خانواده   که در گذشته در حالی. اند سیدهحوزه بیش از زنان به توافق ر
هان داشتن فرزندان بیشتري  ویژه مردان خوا بزرگ مدنظر زنان و مردان ایرانی بوده و به

 در 66/14(تر از زنان هستند  لحاظ نگرش جنسیتی سنتی از طرف دیگر مردان به. اند بوده
. اند تر، واریانس کمتري را نیز گزارش کرده لبانههاي برابرط  و زنان با نگرش) 60/10برابر 

 دینداري نزد زنان بیش از مردان بوده و واریانس دینداري نیز در زنان کمتر از همچنین
تر  هاي جنسیتی برابرطلبانه  اما اگرچه زنان دیندارتر از مردان هستند و نگرش. مردان است

  . مقداري تفاوت تقرببا یکسان استدارند، تعداد فرزندان قصد شده در هر دو جنس با 
دین در زندگی ایرانیان . از طرف دیگر دیدیم گرایش افراد به دین تقریبا باالست

مطابق با .  است همواره منشا اثر بوده و نقش فعال در تحوالت فرهنگی ایرانیان داشته
 تأثیر در این تحقیق نیز) 1392؛ مدیري، 1390آزادارمکی؛ مدیري، (مطالعات پیشین ما 

قصد و رفتار باروري در شهر تهران . دینداري بر یکی از ابعاد زندگی اجتماعی تایید شد
در جامعه ما دینداري افراد منجر به افزایش باروري در . متأثر از میزان دینداري افراد است

هاي  ها و رفتار  تداوم تأثیر دینداري در تبیین نگرش. سطح جانشینی و یا باالتر خواهد شد
   نقل از  به1985، 1؛ گریلی1961، 2؛ لنسکی1995، 1هربرگ(راستا با تحقیقات  اجتماعی هم

                                                
1. Herberg 
2. Lenski 
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؛ 1390؛ پارسامهر و همکاران، 1385آبادي،  ؛ زین1387 ؛ نوریس؛ اینگلهارت،1996هالمن، 
مداري  با توجه به دین. است) 1388؛ سودانی و همکاران، 1388پور،  روحانی؛ معنوي

هاي افزایش موالید   توان گفت یکی از راه نداري بر نیات باروري میایرانیان و تاثیر دی
هاي متناسب براي مقابله   تواند شناخت علل کاهش دینداري و در پیش گرفتن سیاست می

مدرن در  هاي پست عنوان مثال تحقیقات پیشین ما نشان داده ظهور ارزش به. با آن باشد
مدیري؛ مهدوي، ( و اقتصادي همراه بوده است شهر تهران با پایین بودن امنیت اجتماعی

تواند به افزایش  طور غیرمستقیم می بنابراین افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادي به). 1394
هاي مذهبی  با توجه به گرایش غالب افراد جامعه ما به دین، نهاد. میزان باروري منجر شود

یر دینداري بر تعداد فرزندان قصد شده خوبی ایفاي نقش کنند و از آنجا که تاث توانند به می
ها در زنان از اولویت بیشتري   کارگیري این سیاست در زنان بیش از مردان است، به

  . برخوردار است
هاي جنسیتی بر   جهت بودن تاثیر نگرش  در این تحقیق اثرگذاري و همهمچنین

نه با کاهش تعداد هاي برابرطلبا  نگرش. قصد فرزندآوري در مردان و زنان مشاهده شد
هاي جنسیتی در مردان بیش   فرزندان قصد شده در هر دو جنس همراه است و تاثیر نگرش

دهد؛ چرا  هاي جنسیتی نیز وضعیت قابل قبولی را نشان می  بررسی نگرش. از زنان است
هان بی فرزندي یا تک فرزندي هستند  هاي جنسیتی برابرطلبانه خوا  که افرادي که با نگرش

هاق  ؛ سوروکین و لست)1373(راستا با مطالعات اینگلهارت  نتایج تحقیق هم. ندا اقلیتدر 
) 2005(؛ نیلز )1390(؛ عنایت و همکاران )1394(؛ رستگار خالد )2001(دکا  ؛ ون)2004(

 نتایج این تحقیق منطبق با همچنین. است) 2011(و متفاوت با مطالعات متینن و همکاران 
در تاثیر دینداري و مخالف با ) 1392(و سروش و بحرانی ) 2015(ران نتیجه گتو و همکا

  . هاي جنسیتی است  این تحقیقات در تاثیر نگرش
هاي جنسیتی بر نیات باروري تا   بنابراین در جامعه ما تأثیر دینداري و نگرش

را که به تغییرات فرهنگی  جمعیتی دوم گذار و ها ارزش هاي نظري تغییر حدودي رویکرد
                                                                                                                 
1. Greeley 
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کنند  عنوان عوامل رسیدن باروري به سطوح خیلی پایین اشاره می و نگرشی به
گر و تعیین کننده خود  دین نقش هدایت. کند تایید می) 1997دکا،  ؛ ون1373اینگلهارت، (

هاي جنسیتی سنتی نیز با افزایش تعداد    حفظ کرده و نگرشچنان را در نیات باروري هم
ویژه زنان   اگرچه در تعداد زیادي از مردان و بهفرزندان قصد شده همراه است و

هاي جنسیتی در حدي   شود؛ اما میانگین نگرش هاي جنسیتی برابرطلبانه دیده می  نگرش
  . است که اکثر افراد تمایل به داشتن دو فرزند یا بیشتر دارند

 که در حالی. شود تغییر و تداوم فرهنگ در جامعه ایران در این تحقیق مشاهده می
دهد، تغییر در  ها در دینداري را نشان می شکل غالب دینداري در شهر تهران تداوم ارزش

اي نه چندان دور زنان و  از طرف دیگر در گذشته. وقوع پیوسته است بخشی از جامعه به
بینیم تفاوت جنسیتی در تعداد  هان تعداد زیادي فرزند بودند، حال می ویژه مردان خوا به

 فرزند الگوي غالب نیات 2 وجود نداشته و رسیدن به توافق در فرزندان قصد شده
تمایل مردان به فرزندآوري حتی کمتر از زنان شده است . باروري در زنان و مردان است

در حالیکه غالب افراد حدود دو فرزند . طلبد و چرایی این موضوع بررسی بیشتر را می
هاي جنسیتی بر تعداد فرزندان   ي و نگرشخواهند اما تفاوت معناداري در تاثیر دیندار می

 فرهنگی گفت تغییرات) 2005(توان همنوا با نیلز  بنابراین می. خورد چشم می قصد شده به
هاي  فاکتور .کند می تبیین را باروري هاي  نرخ در تغییر اخیر، تاحدي هاي  دهه در داده رخ

وسیله   که تاخیر در باروري بهدر تغییرات جمعیتی دارد، اما این فرض فرهنگی نقش مهمی 
بنابراین باید با دقت . تري داردگیرد، نیاز به شواهد متقنهاي فرهنگی شکل می فاکتور

ها با   هاي اقتصادي، امنیت اقتصادي و اجتماعی و مقایسه آن بیشتري به نقش متغیر
در سه هاي اجتماعی و خانوادگی   هماهنگی میان سیاست. هاي فرهنگی بپردازیم متغیر

سطح فردي، میانه و کالن در خانواده حداکثري و تامین اجتماعی حداقلی حال حاضر 
  . باشد جامعه ما، ضروري می

هاي   هاي اخیر، موجب شده قضاوت  در جامعه ما تغییرات اقتصادي اجتماعی در دهه
از . دجا شون هاي نابه  گذاري افراطی و تفریطی مجال خودنمایی یافته و گاهی منشا سیاست



  
  
  
  
 1396  پاییز،32شماره ، سال هشتم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     196 

رو الزم است، وضعیت ابعاد مختلف حوزه فرهنگ و خانواده همواره رصد شده و  این
ها بر زندگی اجتماعی در حال گذار ما بیشتر مورد توجه قرار   اثرگذاري و اثرپذیري آن

کار برد؛ چرا که رابطه علی  بایست احتیاط بیشتري به در ارائه نتایج تحقیقات نیز می. گیرد
  باید . قطعی همواره با محدودیت همراه بوده و هستدر مطالعات م

ها بر   هاي مختلف دینداري و تأثیر هر یک از این گونه  در این حوزه شناسایی گونه
قصد فرزندآوري، علل کاهش تمایل مردان به فرزندآوري، بررسی توامان علل ساختاري و 

  . شود ی، پیشنهاد میتر تعامل میان فرهنگ و ساختار اجتماع فرهنگی و شناخت دقیق
  

   منابع
هاي   تأثیر متفاوت دینداري بر حوزه«، )1390. (آزاد ارمکی، تقی؛ مدیري، فاطمه -

  .مطالعات فرهنگی جوانان، »و خصوصی می  عمو
مریم ، ترجمه تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، )1373. (رونالد، اینگلهارت -

  . کویر: تهران، وتر
: دین و سیاست در جهان: مقدس و عرفی، )1387. (پیپا، یسنور؛ رونالد، اینگلهارت -

 . کویر: تهران، یم وترمر، ترجمه کندوکاوي در جوامع مذهبی و غیرمذهبی

اري والدین  ندبررسی رابطه بین میزان دی«، )1390. (، مهربان؛ دیوبند، فائزهپارسامهر -
، سال چهارم، روانشناسی و دین، »با خشونت میان فردي فرزندان پسر دبیرستانی

 .1شماره 

بررسی سطح دینداري و «، )1385. ( مرشدي، ابوالفضل؛توسلی، غالمعباس -
، »)دانشگاه صنعتی امیرکبیر: مطالعه موردي(ینی دانشجویان هاي د  گرایش
  .4، دوره هفتم، شماره شناسی ایران جامعه
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هاي   واره  اجتماعی بر طرح-بررسی نقش عوامل فرهنگی «، )1386. (اکرم، اي هخمس -
 مطالعات روانشناسی، ،دانشجویان در ایران نقشی جنسیتی در دو گروه قومی از

  . 2 هشمار، 3 دوره
بررسی عوامل مؤثر بر نگرش نقش جنسیتی دانش «، )1386. (بیژن، خواجه نوري -

   .28 شماره، اه اصفهانپژوهشی دانشگ مجله، »آموزان دبیرستانی شهرستان آباده

ایران  در باروري اُفت و فرهنگی تغییرات«، )1394. (رستگارخالد، امیر؛ محمدي، میثم -
، »)ایرانیان يها  نگرش و ها ارزش پیمایش هاي  داده ثانوي تحلیل بر پایه(

 .دوم ، شماره)85(پیاپی  وششم، شماره بیست ، سالکاربردي شناسی جامعه

و  می  هاي دینی با شادکا ، رابطه عمل به باور)1388. (پور، داود روحانی، عباس؛ معنوي -
دانش و پژوهش در ، » واحد مبارکه می رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسال

  .35، شماره روانشناسی
 خانوادگی موثر بر نگرش -عوامل اجتماعی«، )1386. (محمداسماعیل، ریاحی -

  .25شماره ، 6 دوره، عیرفاه اجتما، »جنسیتی جوانان استان مازندران

بررسی رابطه نگرش مذهبی و نگرش جنسیتی با ، )1385. (آبادي، مرتضی زین -
 .  فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارتهاي خانوادگی الگو

بررسی :  و نظم اجتماعیدین«، )1387. ( پویافر، محمدرضا؛زاده، سید حسین سراج -
 مسائل، »اي از دانشجویان و کجروي در میان نمونه  می رابطه دینداري با احساس آنو

  .63، شماره 16، سال اجتماعی ایران
گرایی جنسیتی در میان  برابري«، )1385. (فاطمه، جواهري؛ سیدحسین، زاده سراج -

 دوره، نشناسی ایرا جامعه، »اي و نگرشی مرتبط با آن هاي زمینه دانشجویان و متغیر
  .2 شماره، 7
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 جنسیتی هاي  نقش به دینداري، نگرش رابطۀ«، )1392. ( بحرانی، شعلهسروش، مریم؛ -
، دوره سیاست و توسعه در زن، »فرزند آل ایده و واقعی تعداد فرزند، با به نگرش و

 .، تابستان2شماره ، 11

بررسی رابطه دینداري «، )1388. ( احیا کننده، منیژه؛ محمدي، کبري؛سودانی، منصور -
سخنرانی در ، »جویان دانشگاه شهید چمران اهوازبا رضایت زناشویی دانش
 . شناسی خانواده چهارمین کنگره ملی آسیب

مجله ، »مدلی براي سنجش دینداري در ایران«، )1384. (زند، علیرضا شجاعی -
 .1، دوره ششم، شماره شناسی ایران جامعه

روند و سطح «، )1392. (عباسی شوازي، محمد جالل؛ حسینی چاووشی، میمنت -
کاربرد روش فرزندان خود در برآورد باروري : ي طی چهار دهه اخیر در ایرانبارور

، مرکز آمار گزارش تحقیقاتی، پژوهشکده آمار، 1390 و 1365هاي   در سرشماري
  . ایران

 و مادران نسل دو باروري نگرش و رفتار ، مطالعه)1390. (دیگران و عنایت، حلیمه -
 ، سالجوانان شناسی جامعه نامه ژوهشپآن،  مرتبط با فرهنگی عوامل و دختران

  .اول اول، شماره
هاي در حال ظهور  شناسی الگو هگون«، )1390. (نقیان، شیوا علی؛ اهللا فاضلی، نعمت -

 :»زندگی خانوادگی در شهر تهران

www. wul. ir/image/pdf/article_dr_alinaghian. pdf  
هاي خانوادگی با  رزش، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ا)1392. (مدیري، فاطمه -

، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات رساله دکتريتأکید بر نقش دینداري، 
 . تهران

مورد (هاي آن   بررسی سبک زندگی متاهلین و تعیین کننده، )1394. (مدیري، فاطمه -
 موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت ،)شهر تهران: مطالعه
 . کشور
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شناسی  جامعه، »جنسیت و دینداري«، )1392. (؛ آزادارمکی، تقیمدیري، فاطمه -
 ).51پیاپی  (3  ، شماره24  ، دورهکاربردي

هاي پست مدرن خانوادگی  ارزش«، )1394. (مدیري، فاطمه؛ مهدوي، محمد صادق -
 .43، دوره یازدهم، شماره خانواده پژوهی، »در شهر تهران

 .وس و مسکننتایج سرشماري نف، )1390. (مرکز آمار ایران -

 . هاي تحصیلی ایران  بندي سطوح آموزشی و رشته طبقه، )تا بی. (مرکز آمار ایران -

طرح چکیده نتایج ، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري، )1391. (مرکز آمار ایران -
 . روستایی و شهريهاي خانوار مدآآمارگیري هزینه و در

شناختی  سی بررسی جامعهاسالم و دموکرا«، )1385. ( عنایت، حلیمه؛موحد، مجید -
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