
 9-33 /1399 زمستان/84،مسلسل52/شماره بیست و یکمفصلنامه علمی مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات/سال 
Scientific Quarterly of Culture Studies – Communication, Vol.21, No.52,  Series.84, Winter 2021,9-33 

http://www.jccs.ir           DOI: 10.22083/jccs.2020.174923.2753 

 

 
 شناختی تمایالت باروری و تعلقات مذهبی در ایران تحلیل جامعه

  
 1یعقوب فروتن

 
 چکیده

مناسبات بین تمایالت باروری و تعلقات  یعنیشناختی ترین مباحث جمعیت ، یکی از مهماین مقاله
شواهد پژوهشی ایم  تالش کردهشناختی کانون اصلی توجه قرار داده و  جامعه یمذهبی را بر پایه رویکرد

. آیا تمایالت نمائیمهای مرتبط با آن را ارائه  کننده ترین الگوها و تعیین شناخت بهتر برخی از مهم برای
تا  اجتماعی گوناگون ـ های اقتصادی شرایط و ویژگی باروری افراد تابعی از تعلقات مذهبی آنان است؟

الشعاع قرار دهند؟ به عبارت  توانند تأثیرات تعلقات مذهبی بر روی تمایالت باروری را تحت چه حد می
 ـ های اقتصادی یا ویژگی کنند می ایفاءتمایالت باروری  در یتر تر، آیا تعلقات مذهبی نقش مهم دقیق

توان  را میاین پژوهش نتایج  ؟ درمجموع،دارند تمایالت باروری  درتری  کننده اجتماعی تأثیرات تعیین
وستوف و ای همچون  شناسان برجستهجمعیت نظریهید أیعنوان شواهد پژوهشی جدید در راستای ت به

معنا که در دوران معاصر هرچه ( تلقی و تبیین کرد، بدین2012( و کافمن و اسکایربک )1979جونز )
تدریج کمتر و  تمایالت باروری به درشوند، تأثیر و نفوذ تعلقات مذهبی  جوامع بیشتر مدرن می

های مذهبی  هایی در تمایالت باروری گروه د. نتایج این تحقیق نشان داد اگرچه تفاوتشو تر می ضعیف
نقش بسیار  ،نظر از تعلقات مذهبی آنان اجتماعی نیز صرفـ اقتصادی های  شود، اما ویژگی میدیده 
د. بر همین اساس، موفقیت پایدار و فراگیر کن می ءاتمایالت باروری افراد ایف درای  کننده تعیین
گسترش هرچه بیشتر سطح نیازمند  ،های معطوف به خانواده و فرزندآوریاریذها و سیاستگ ریزی برنامه

نظر از تعلقات  همه افراد در سطح کل جامعه صرفمیان اجتماعی -توسعه و بهبود شرایط اقتصادی 
 .است مذهبی آنان
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 مقدمه 

شناختی  ترین مباحث جمعیت معطوف به یکی از مهم این مقاله،  بنیادین در  ۀدرمجموع، اید
 یرویکرد ۀتا بر پای کند یمناسبات بین تمایالت باروری و تعلقات مذهبی است و تالش میعنی 
ترین الگوها و  منظور شناخت بهتر برخی از مهم شناختی شواهد پژوهشی به جامعه
های مرتبط با آن را ارائه نماید. درخصوص اهمیت و ضرورت این قبیل تحقیقات  کننده تعیین

توان گفت که اساساً الگوهای فرزندآوری زنان در هر گروه مذهبی  ویژه در دوران معاصر می به
های جنسیتی است. در همین زمینه،  ابعی از رویکرد آنان نسبت به نقشطور چشمگیری ت به

به چند نمونه  ،(1395، 1)گلدستون و همکاران« شناسی سیاسی جمعیت»نویسندگان کتاب 
خوبی بر ضرورت و  کنند که به پیروان ادیان الهی در سطح جهان اشاره می بینبسیار مهم 

سی مناسبات بین تعلقات مذهبی و تمایالت اهمیت تحقیقات علمی بیشتر درزمینۀ برر
بزرگ الهی مذهبی متعلق به دین  ۀها پیروان یک فرق«2کیوورفول»باروری تأکید دارد: 

شوند. به  که درواقع یک گروه خاص مسیحیان پروتستان مذهب محسوب می مسیحیت هستند
اده از وسایل عقیده آنان، زنان موظف به اطاعت کامل از شوهران خویش هستند و حق استف

زیرا وظیفه اصلی زنان را صرفاً به دنیا آوردن فرزندان زیاد و  ؛پیشگیری از بارداری را ندارند
ها پیروان یک فرقه «3هریدی»دانند. همچنین،  نقش مادری و حضور کامل در داخل خانه می

یان، دارای یکی دیگر از ادیان بزرگ الهی یعنی دین یهود است. این گروه یهودمذهبی متعلق به 
طح فرزندآوری بسیار باال هستند چون پیروان این فرقه مذهبی دارای نگرش بسیار قوی و س

های  ویژه در عرصه های جنسیتی و تفکر خاص درباره تفکیک جنسیتی به سنتی درزمینۀ نقش
که معتقدند حتی تصاویر و عکس زنان و دختران نیز نباید در جراید و طوریهعمومی هستند ب

 (. 1395نشریات عمومی چاپ و منتشر شود )به نقل از گلدستون و همکاران، 
های کمابیش مشابه و مشترک در برخی جوامع اسالمی نیز مشاهده  این، ویژگی برعالوه

های  بر نقش هااورمیانه، شدت محدودیتویژه در خ که حتی در برخی موارد بهطوریهشود ب می
های عمومی به وجود  های جدی برای حضور زنان در عرصه جنسیتی چنان زیاد است که چالش

بر همین باشند.  حقوقی همچون حق رانندگی یا حق رأی می بدونکه حتی طوریهآید ب می
هشی، ابعاد و زوایای های پژو یافته ۀاساس، ضرورت و اهمیت دارد تا در فضای علمی و بر پای

 متعدد مناسبات بین تمایالت باروری و تعلقات مذهبی را موردمطالعه و بررسی قرار داد. 

 

1. Goldstone & et al 

2. Quiverfull 

3. Heredi Jewish 
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اند از: آیا تمایالت باروری افراد  عبارتاین پژوهش های کلیدی  در همین راستا، پرسش
تا چه های اقتصادی و اجتماعی گوناگون  تابعی از تعلقات مذهبی آنان است؟ شرایط و ویژگی

الشعاع قرار دهند؟ به  توانند تأثیرات تعلقات مذهبی بر روی تمایالت باروری را تحت حد می
تر بر روی تمایالت باروری  مراتب مهم تر، آیا تعلقات مذهبی دارای نقش به عبارت دقیق

تری بر روی تمایالت  کننده اجتماعی دارای تأثیرات تعیین ـهای اقتصادی  هستند یا ویژگی
های پژوهشی را برای پاسخ به این  کنیم تا یافته تالش میمقاله باشند؟ در این  ری میبارو

 های تحقیق ارائه نماییم. پرسش
 

  پیشینه پژوهش
دهد که طیف بسیار متنوع و متعدد تحقیقات و مطالعات در  بررسی تحقیقات پیشین نشان می

های  ترین نتایج و یافته مطالعاتی در نقاط مختلف جهان انجام گرفته است که به مهم ۀاین حوز
  :کنیم برخی از این مطالعات و تحقیقات اشاره می

نشان داد که الگوهای فرزندآوری زنان در لبنان ارتباط  1971نتایج یک تحقیق در سال 
دارای باالترین سطح  مذهب یعیشزنان  که یطور ها داشت به های مذهبی آن تنگاتنگی با فرقه

که این میزان در  فرزند به ازای هر زن بودند، درحالی 7طور متوسط حدود  فرزندآوری یعنی به
فرزند و در میان  5ها نزدیک به  فرزند، در میان کاتولیک 6جمعیت سنی مذهب برابر با تقریباً 
)به نقل از گلدستون و همکاران،  فرزند به ازای هر زن بود 4جمعیت غیر مسیحیان نیز تقریباً 

1395.)  
عناصر  ۀکنند بر نقش تعیین نیز ناظر ،(1996)1هانتینگتونمطالعات مشهور 

کند که آن  زیرا وی استدالل می ؛های مذهبی است شناختی و الگوهای فرزندآوری گروه جمعیت
های مذهبی که به لحاظ جمعیت شناختی و فرزندآوری رو به رشد و گسترش  دسته از گروه

های  آورند که به برخورد بین گروه فشار می ،ها کندتر است هایی که رشد آن هستند، بر روی گروه
دهنده  نشان 1999-2000های  سال در« 2ها بررسی جهانی ارزش»گردد. نتایج  مذهبی منجر می

که در تعدادی از این  طوری مناسبات بین فرزندآوری و مذهب در جوامع اسالمی است به
کشورها مانند الجزایر، بنگالدش، اندونزی، اردن، پاکستان، نیجریه و مصر، زنانی که موافق 

 قانون شریعت بودند، از سطح فرزندآوری باالتری برخوردار بودند. 

 

1. Huntington 

2.World Value Survey (WVS) 
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های دینی و  بر روی الگوهای فرزندآوری گروه ،(2007) 1توف و فرجکانتایج تحقیق وس 

مذهبی در تعدادی از کشورهای اروپایی شامل اتریش، اسلواکی، اوکراین، بلغارستان و 
نشان داده است که گرچه سطح فرزندآوری تمامی  2001تا  1981های  کرواسی طی سال

همه در مقایسه  نزولی را طی کرده است، بااینروند  ها یک این سالدر های دینی و مذهبی  گروه
ها، مسلمانان همواره  ها و پروتستان های دینی و مذهبی دیگر مانند کاتولیک با تمامی گروه

 اند. باالترین و بیشترین سطح فرزندآوری را داشته
 ،(2013) 2المللی از سوی مؤسسه تحقیقاتی پیو های پژوهشی یک پروژه بین نتایج و یافته 

الگوهای فرزندآوری و کنترل موالید  ۀدرخصوص نگرش مسلمانان کشورهای اسالمی دربار
ای از مسلمانان در برخی از کشورهای اسالمی با مالحظه نشان داد که از یکسو، نسبت قابل

مثال، نزدیک به نیمی از مسلمانان در  رای های کنترل جمعیت مخالف هستند. ب برنامه
سوم مسلمانان در کشورهای بنگالدش و ترکیه با  نس و حدود یککشورهای پاکستان و تو

ز کشورهای های کنترل موالید مخالف هستند. از سوی دیگر، این نسبت در برخی دیگر ا برنامه
دهم مسلمانان در کشورهای اردن و تاجیکستان و  فقط حدود یکو  اسالمی بسیار اندک است

 های کنترل موالید هستند.  برنامهمالزی دارای نگرش منفی و مخالف نسبت به 
نیز در دو کشور عمده قاره اقیانوسیه یعنی  ،(2020و  2015نتایج تحقیق فروتن )  

های دینی و  استرالیا و نیوزیلند نشان داده است که گرچه مسلمانان در مقایسه با سایر گروه
ردار هستند، اما این تری برخو های جمعیت شناختی و اقتصادی بالنسبه پایین مذهبی از ویژگی

های  کند زیرا ویژگی های دینی و قومی مسلمانان صدق نمی الگوی کلی لزوماً بر تمامی گروه
داری تابعی از  طور معنی های دینی و قومی مسلمانان به شناختی و اقتصادی گروهجمعیت

اقتصادی  های جمعیت شناختی و تر، ویژگی خاستگاه و زادگاه اصلی آنان است. به عبارت دقیق
این مسلمانان بیش از آنکه تابعی از تعلق دینی و مذهبی آنان باشد، تحت تأثیر خاستگاه و 

شود زیرا  برعکس، وضعیت کامالً متفاوت در کشور ما مشاهده می زادگاه اصلی آنان است.
توان  ای که از بررسی ادبیات تحقیق در این حوزه مطالعاتی می نکته ینتر ترین و برجسته مهم

رغم اینکه تنوع قومی و مذهبی در سرتاسر کشور ما بسیار زیاد و بهاستنباط کرد این است که 
گسترده است، اما قدمت و وسعت تحقیقات علمی درزمینۀ نقش و جایگاه این تنوع قومی 

 ی چندان برجسته و چشمگیر نیست. الگوهای فرزندآورمذهبی بر روی رفتارهای باروری و 

 

1. Westoff & Frejka 
2. Pew Research Institute  
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های قومی مذهبی استان سیستان و  بین گروه، (1382نتایج تحقیق طالب و گودرزی )
های قومی ـ مذهبی در مورد  نگرش گروه ۀبین نحو یهای فراوان دهنده تفاوت بلوچستان نشان

عیت سنی مذهب یعنی گروه که جم طوری هنجارهای خانواده و الگوهای فرزندآوری است به
های خانوادگی و سطح باالتر فرزندآوری گرایش  قومی بلـوچ بیـشتر بـه الگوهـای سـنتی ارزش

های قومی غیربلوچ به خانواده حول  مذهب یعنی گروه که نگرش جمعیت شیعی داشتند، درحالی
نتایج تحقیق  .بود های فردگرایانه و اسـتقالل خـانواده بـا عملکرد جمعیتی پایین محور ارزش

های مذهبی سنی و شیعی در  بر روی الگوهای فرزندآوری گروه ،(1389محمودیان و نوبخت )
دار استان فارس نشان داده است که گرچه سطح تفاوت الگوهای فرزندآوری این دو  شهر گله

های تحلیل کاهش یافت، اما زنان سنی  گروه مذهبی پس از ورود متغیرهای کنترل در مدل
 هستند.مذهب برخوردار  زنان شیعیدر مقایسه با ذهب کماکان از میزان فرزندآوری بیشتری م

در خصوص عوامل مؤثر برافزایش باروری  ،(1390نتایج تحقیق ادیبی سده و همکاران ) 
زنان کرد ساکن اندیمشک نشان داده است که تحصیالت زنان و وضعیت اشتغال شوهر و 

ای در الگوهای فرزندآوری این گروه قومی سنی  کننده سیار تعییننحوه نگرش به باروری نقش ب
 مذهب دارند.

در میان زنان دو قوم لر و لک در شهر کوه دشت  ،(1392نتایج تحقیق حسینی و گراوند )
شان برای دختران  درصد آنان میانگین سن ازدواج ترجیحی 80نشان داده است که بیش از 

ن گام در مقایسه با  نخستیزدواج است. این نحوه نگرش بیشتر از سن خودشان به هنگام ا
ویژه در  ای در الگوهای فرزندآوری به کننده تواند نقش تعیین بندی خانواده یعنی ازدواج می شکل

 نماید. ءهای قومی مذهبی ایفا های جدید این گروه میان نسل
نیز به بررسی مناسبات بین تحوالت فرزندآوری و تغییرات  ،(1394تحقیق فروتن ) 

 1385تا  1335قرن اخیر در ایران از سال  اجتماعی با تأکید بر نقش دین و مذهب طی نیم
چند دهه اخیر به حدی در دهد دامنه و عمق تغییرات اجتماعی فرهنگی  پردازد که نشان می می

وتحلیل الگوهای  عی مناسبی برای تجزیهاست که جامعه ما را به یک آزمایشگاه اجتما
که روندهای کلی آن کمابیش بر طوریهبندی خانواده و فرزندآوری تبدیل کرده است ب شکل

 کند.  های قومی مذهبی صدق می تمامی گروه
تمایالت  درزمینۀ بررسی تطبیقی ،(1395) عسگری ندوشن و مرادیحسینی، نتایج پژوهش 

و سنّی در مناطق روستایی شهرستان کامیاران نشان داد که اگرچه  فرزندآوری زنان کُرد شیعه
 یها مشخصهتمایالت فرزندآوری زنان اهل سنّت کمی بیشتر از زنان شیعه است، اما ترکیبی از 

بینی احتمال  کننده و معناداری در پیش نقش تعیین یتیجمعاجتماعی و  -فرهنگی، اقتصادی 
بندی پیشینه  ترتیب، در جمعتمایل به فرزندآوری در میان زنان هر دو گروه مذهبی دارند. بدین
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توان گفت که اگرچه طیف گسترده و متنوعی از مطالعات و تحقیقات درخصوص  تحقیق می 

ی جهان انجام شده است، اما حجم این های مذهبی در سایر کشورها الگوهای فرزندآوری گروه
ترین نتایج برخی از  قبیل مطالعات در کشور ما اندک و محدود است که در این بخش به مهم

کند تا در حد توان  تالش می روپژوهش پیش، دلیل این مطالعات اشاره شده است. به همین
 فراهم نماید. مطالعاتی ۀخود شواهد پژوهشی برای تکمیل خأل تحقیقاتی در این حوز

 

 پژوهشمبانی نظری 
شناسان درزمینۀ تبیین مناسبات بین تمایالت باروری و تعلقات های جمعیت ترین نظریه مهم

 :بندی و خالصه کرد اصلی زیر طبقه توان در سه گروه مذهبی را می
ها و ماهیت باورهای مذهبی را کانون  شود که متن آموزه هایی می گروه اول شامل نظریه 

شناسان معاصر ها مانند جمعیت نظران این دسته از نظریه دهند. به عقیده صاحب توجه قرار می
های  (، ریشه و خاستگاه فرزندآوری زیاد بین برخی گروه1381) 1استرالیایی لوکاس و میر

که مثالً، ازدواج در طوریهید در متن و ماهیت ایدئولوژی دینی آنان جستجو کرد بمذهبی را با
را ناشایست و  کنند، استفاده از وسایل کنترل موالید و سقط جنین سنین پایین را تشویق می

ترتیب، این قبیل دانند. بدین یا اساساً داشتن فرزندان زیاد را یک ارزش می کنند حرام تلقی می
شود که تمایالت فرزندآوری  های مذهبی سبب می های مذهبی این گروه و آموزه اعتقادات

 پیروان آنان نیز زیاد باشد. 
های مذهبی را در چارچوب  هایی است که رفتار باروری گروه گروه دوم مشتمل بر نظریه

ترین  کند. یکی از برجسته عنوان یک گروه اقلیت تبیین می ها به وضعیت و موقعیت آن
( است. این گروه 2004) 2شناس معاصر کانادایی مک کویالنپردازان این گروه، جمعیت هنظری

عنوان یک گروه اقلیت به دو  های مذهبی به پردازان بر این باورند که موقعیت گروه از نظریه
تواند رفتار فرزندآوری آنان را تحت تأثیر قرار دهد. شکل اول ناظر بر عدم امنیت و  شکل می
عنوان یک گروه اقلیت است. در شکل دوم نیز حفظ  های مذهبی به بودن گروه در حاشیه

های مذهبی  معنا که این گروههای مذهبی موردتوجه است. بدین ها و هنجارهای گروه ارزش
ها و هنجارهایی از قبیل بعد  کنند تا کماکان موقعیت خود را از طریق تداوم ارزش سعی می

 گسترده خانواده حفظ نمایند.
هایی است که برای تبیین مناسبات بین تمایالت باروری و  گروه سوم نیز دربردارنده نظریه
های قومی مذهبی  های و خصایص اقتصادی اجتماعی گروه تعلقات مذهبی عمدتاً بر ویژگی

 
1. Lucas & Mir 

2. McQuillan 
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( و کافمن و 1979) 1وستوف و جونزشناسان معاصر های جمعیت تکیه و تأکید دارند. نظریه
ها است. به عقیده این  های این گروه از نظریه ترین نمونه ( از برجسته2012) 2اسکایربک

کنند  نمی ءای ایفا کننده النفسه نقش تعیینپردازان، متغیرهایی همچون مذهب و قومیت فی نظریه
های قومی مذهبی  بلکه آنچه بیش از همه باعث پیدایش الگوهای متفاوت فرزندآوری گروه

کافمن و مثال، نظریه  رای ها است. ب و خصایص اقتصادی و اجتماعی آنهای  شود، ویژگی می
( در تبیین الگوهای فرزندآوری در جوامع اسالمی بر این ایده اصلی مبتنی 2012اسکایربک )

ای از شرایط  شود و در عوض مجموعه عنصر ثانوی محسوب میعنوان یک  است که مذهب به
ستانشینی، موانع دسترسی به وسایل کنترل موالید، سوادی، رو اقتصادی اجتماعی )مانند بی

تری در سطح باالی  مراتب مهم مزایای فرزندان زیاد در اقتصاد کشاورزی سنتی( نقش به
 کنند. می ءهای مذهبی ایفا فرزندآوری گروه

های اصلی  نیز مبتنی بر ترکیبی از این نظریه مقالهبر همین اساس، چارچوب تئوریک این  
ترین الگوها و  کنیم تا در چارچوب این مدل تئوریک ترکیبی، مهم میاست و تالش 

های مرتبط با مناسبات بین تمایالت باروری و تعلقات مذهبی را موردمطالعه و  کننده تعیین
 بررسی قرار دهیم.

 

 روش پژوهش
های ترکیبی استفاده شده است بدین معنا که ابتدا با استفاده از روش  در این تحقیق از روش

ترین مباحث مرتبط با پیشینه و ادبیات تحقیق و مبانی  ای، مهم بررسی اسنادی و کتابخانه
گیرند. همچنین، مباحث تجربی این مقاله نیز  تئوریک تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می

با توجه به تنوع و های یک پژوهش تجربی و بررسی پیمایشی است.  وتحلیل زیهمبتنی بر تج
گستردگی جغرافیایی کشور ما و متناسب با بودجه و امکانات محدود پژوهشگران، مناطق 

اند که تا حدود فراوانی در بردارنده گستردگی کمابیش متعدد و گوناگون انتخاب شده
های قومی و مذهبی  نظر ترکیب نقطه ویژه از عی بههای فرهنگی اجتما جغرافیایی و تنوع

ترین الگوهای مرتبط  ها برخی از مهم توان بر اساس آن باشند که می هایی از کشور ما می بخش
تر بررسی کرد. بر همین  با موضوع تحقیق را فراتر از یک شهرستان و در سطحی نسبتاً گسترده

 15نفر مردان و زنان  4267مجموع تعداد درجمعیت نمونه این پژوهش پیمایشی را اساس، 
های اسفراین، اهواز، بابلسر،  ساله و باالتر ساکن در نقاط شهری و روستایی شهرستان

دهند. حجم  آباد، سقز، کامیاران، گنبدکاووس، محمودآباد و همدان تشکیل می بجنورد، خرم
 
1  . Westof & Jones 

2. Kaufman & Skyrbek 
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𝑛)نمونه تحقیق با استفاده از روش کوکران   = 𝑁𝑡2𝑝𝑞

𝑁𝑑2+𝑡2𝑝𝑞
تعیین شده و برای گزینش  (

ای استفاده شده است. ابزار  ای چندمرحله گیری خوشه های تحقیق نیز از روش نمونه نمونه
یافته بود. اعتبار پرسشنامه، اعتبار  های تحقیق نیز پرسشنامه ساخت گردآوری اطالعات و داده

آزمون و میانگین آلفای ، با انجام پیشموردقبولصوری است و برای دستیابی به پایایی 
های پرسشنامه تأمین گردید. پس از گردآوری ، همسازی گویهدرصد 79کرونباخ حدود 

و  1اساسپیاس افزار های موردنیاز این تحقیق با استفاده از فن پرسشنامه، از برنامه نرم داده
های  تحلیل دادهو های تحلیل استنباطی برای تجزیه های توصیفی و آزمون ای از آماره مجموعه

های تحقیق در بخش بعدی مورد بحث  وتحلیل تحقیق استفاده شده است که نتایج این تجزیه
 گیرند. و بررسی قرار می

 پژوهشترین متغیر تابع یا وابسته در این  عنوان مهم بر این، تمایالت باروری بهعالوه 
فرزند و  4فرزند،  3فرزند،  2فرزند،  1بدون فرزند، شامل که در پنج سطح  شودمحسوب می

های اولیه تحقیق دو گزینه )بدون  است. گفتنی است که در داده  بیشتر موردسنجش قرار گرفته
های متمایل به  فرزند و بیشتر( نیز وجود داشت که به سبب تعداد بسیار ناچیز نمونه 5فرزند، 

های تحقیق منظور و محاسبه نشده است. همچنین  لوتحلی ، این گزینه در تجزیه«فرزندی بی»
 «فرزند 4»، این گزینه با گزینه ماقبل «فرزند و بیشتر 5»های متمایل به  تعداد نمونه قلتدلیل به

منظور و  «فرزند و بیشتر 4»عنوان باهای تحقیق نیز  وتحلیل و در تجزیه شدترکیب و ادغام 
  :قیق نیز شامل سه دسته اصلی استمحاسبه شده است. متغیرهای مستقل این تح

شناختی که مشتمل بر متغیرهای همچون جنس ، متغیرهای پایه و جمعیتدسته اول
 )مردان و زنان(، محل سکونت )نقاط شهری، نقاط روستایی(، سطح تحصیالت و سن است. 

که در این  هستندهای دینی مذهبی  نیز مؤلفهاین مقاله، متغیرهای مستقل در  ،دسته دوم
گیری سطوح  اند. ابتدا، برای اندازه گرفته به سه روش زیر موردسنجش و مطالعه قرار پژوهش

و از سوی  2(ISSP) «المللی پیمایش اجتماعی برنامه بین»دینداری از روش متداول در 
(، 2014 ،4هون و وانتوبرگن و 2013 ،3ن برجسته معاصر )مانند ژاکوب و کالترامحقق

استفاده شده است که در این روش، پاسخگویان ارزیابی شخصی خودشان درخصوص سطح 
تا چه حد مذهبی و دیندار ارزیابی   طورکلی دینداری خویش )بدین معنا که خودشان را به

 

1. SPSS 
2. International Social Survey Programme (ISSP) 

3. Jacob & Calter 

4. Hun & Vantobergen 
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گانه )خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم، اصالً( در پرسشنامه تحقیق  کنند( را در یک طیف پنج می
های دوم و سوم نیز ناظر بر حجاب و پوشش زنان در اماکن عمومی است  اند. روش هاظهار کرد

معنا که ابتدا نگرش نسبت به نوع حجاب و پوشش زنان در اماکن عمومی )شامل چادر، بدین
نگرش نسبت به  ۀمقنعه، روسری، عدم موافقت با این انواع پوشش( و سپس، نحو

پوشش خودشان نیز در طیف چهارگانه )کامالً گیری زنان درخصوص نوع حجاب و  تصمیم
 موافق، موافق، مخالف، کامالً مخالف( موردسنجش قرار گرفته است. 

نگرش جنسیتی است که در  ۀنیز مربوط به نحو پژوهشمتغیرهای مستقل این  ،سته سومد
همچنین آور خانواده و  نگرش نسبت به الگوی مرد نان ۀنحو ۀبه دو شیوه یعنی بر پای مقالهاین 
نگرش نسبت به اشتغال زنان در یک طیف چهارگانه )کامالً موافق، موافق،  ۀنحو ۀبر پای

 مخالف، کامالً مخالف( موردبررسی و سنجش قرار گرفته است. 
 

 های پژوهشیافته
 تعلقات مذهبی و سیاست افزایش موالید

مذهبی آنان است؟ در آیا رویکرد افراد نسبت به سیاست افزایش موالید تحت تأثیر تعلقات 
دهنده چند نکته عمده  های این تحقیق نشان وتحلیل پاسخ به این پرسش کلیدی، نتایج تجزیه

است. اوالً، الگوی کلی و اولیه این است که نحوه نگرش نسبت به سیاست افزایش موالید تا 
ست معنا که میزان نگرش مثبت نسبت به سیا حدودی تحت تأثیر تعلقات مذهبی است بدین

درصد( تا حدودی بیش از میزان آن در گروه  40گروه سنی مذهب )تقریباً  بینافزایش موالید 
درصد( است. ثانیاً، محل سکونت نقش مهمی در رویکرد  30مذهب )نزدیک به  شیعی
کند: میزان نگرش مثبت نسبت به  می ءهای مذهبی نسبت به سیاست افزایش موالید ایفا گروه

روستائیان بیش از شهرنشینان است. اگرچه این الگو در هر دو گروه  بینسیاست افزایش موالید 
شود، اما در گروه سنی مذهب مشهودتر است: بیش از نیمی از روستائیان و  مذهبی مشاهده می

. ثالثاً، نتایج این تحقیق سوم شهرنشینان با سیاست افزایش موالید موافق هستند تنها یک
یک از  که مردان و زنان در هرطوریهدهنده یک همگرایی و همسویی جنسیتی نیز است ب نشان

دو گروه مذهبی، نگرش کمابیش یکسان و مشابه همدیگر نسبت به سیاست افزایش موالید 
 دارند.
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 هبیهای مذ محل سکونت و وضع تأهل بر رویکرد مثبت گروه ثیراتأت .1جدول  

 به سیاست افزایش موالید 

 کل های مذهبی گروه
 وضعیت تأهل محل سکونت

 متأهل مجرد وستاییرنقاط  نقاط شهری
 گروه سنی مذهب

 3/38 9/31 7/48 2/33 2/37 مرد
 5/40 4/36 9/52 6/33 7/39 زن

 3/39 3/34 0/51 3/33 5/38 مرد و زن
 مذهب گروه شیعی

 7/27 8/27 1/31 4/26 1/28 مرد
 6/30 3/24 3/30 6/28 2/29 زن

 2/29 2/26 7/30 5/27 7/28 مرد و زن
 

 تأثیرات سطح تحصیالت و وضعیت تأهل
دهد که مناسبات بین تعلقات مذهبی و نگرش به  های این تحقیق نشان می وتحلیل تجزیه

افزایش موازات  طور چشمگیری متأثر از سطح تحصیالت است: به سیاست افزایش موالید به
های مذهبی نسبت به سیاست افزایش موالید روبه  سطح تحصیالت، میزان نگرش مثبت گروه

مثال، باالترین میزان نگرش مثبت نسبت به سیاست افزایش موالید  عنوان . بهگذارد یکاهش م
سنی مذهب و  سوادان یکه دوسوم بطوریهشود ب سوادان مشاهده می و کم سوادان یب بین

مذهب دارای نگرش مثبت نسبت به سیاست افزایش موالید هستند؛  شیعی سوادان یدوپنجم ب
و نهایتاً در  گذارد یموازات افزایش سطح تحصیالت، این نسبت نیز رو به کاهش م اما به

باالترین سطح تحصیالت، شاهد کمترین میزان نگرش مثبت نسبت به سیاست افزایش موالید 
مذهب دارای مذهب و هم جمعیت سنی هم جمعیت شیعی مپنج یککه تنها طوریههستیم ب

تر، میزان نگرش مثبت  باشند. به عبارت دقیق نگرش مثبت نسبت به سیاست افزایش موالید می
 بینسنی مذهب بیش از سه برابر میزان آن  سوادان یب بیننسبت به سیاست افزایش موالید 

مذهب نیز این تفاوت بین  عیدانشگاهی سنی مذهب است. در جمعیت شی کردگان یلتحص
تر درخصوص  مراتب مهم دانشگاهی بیش از دو برابر است. نکته به یلکردگانو تحص سوادان یب

شدت و قوت تأثیرگذاری سطح تحصیالت بر روی مناسبات بین تعلقات مذهبی و نگرش به 
ن یاید، اختالف بیسیاست افزایش موالید این است که هرچه سطح تحصیالت افزایش می

. گذارد ینظر نحوه نگرش به سیاست افزایش موالید نیز رو به کاهش م های مذهبی ازنقطه گروه
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که طوریهگردد ب این دو گروه مذهبی مشاهده می سوادان یب بین، باالترین اختالف رای نمونهب
مذهب دارای نگرش مثبت  شیعی سوادان یبیش از ب پنجم یکسوادان سنی مذهب به میزان بی

به سیاست افزایش موالید هستند، اما این اختالف در سطوح باالتر تحصیالت نسبتاً نسبت 
گردد بدین معنا که دو گروه  شود و نهایتاً در باالترین سطح تحصیالت تقریباً محو می کمتر می

شیعی و سنی مذهب با تحصیالت دانشگاهی به میزان مشابه و یکسان دارای کمترین نگرش 
افزایش موالید هستند؛ بنابراین، این نتایج تحقیق مبین این  های یاستمثبت نسبت به س

 های یاستتنها منجر به کاهش نگرش مثبت به س واقعیت است که افزایش سطح تحصیالت نه
گردد، بلکه همگرایی و همسویی نحوه نگرش دو گروه مذهبی شیعی و سنی  افزایش موالید می

 نیز در پی دارد. افزایش موالید را های یاستنسبت به س
مذهبی نیز تا حدودی بر رویکرد آنان نسبت به  یها گروه این، وضعیت تأهل برعالوه

دارای  انمعنا که متأهلین تا حدودی بیش از مجرداست بدین یرگذارسیاست افزایش موالید تأث
ند. اگرچه این الگو هم بر جمعیت هستنگرش مثبت نسبت به سیاست افزایش موالید 

 کند، اما این تأثیرگذاری در جمعیت سنی سنی مذهب صدق میهب و هم بر جمعیتمذ شیعی
مذهب ن سنیاسوم مجرد است: دوپنجم متأهلین و تنها یک تر یانتر و نما مذهب نسبتاً برجسته

حال، در درون هر یک از  دارای نگرش مثبت نسبت به سیاست افزایش موالید هستند. درعین
مذهب، تفاوت بین مردان و زنان به لحاظ نگرش مثبت نسبت به  این دو گروه سنی و شیعی

کننده همان الگوی فوق االشاره یعنی  سیاست افزایش موالید بسیار اندک است که منعکس
مذهب درزمینۀ نحوه  همگرایی و همسویی جنسیتی در درون هر یک از دو گروه سنی و شیعی

  نگرش نسبت به سیاست افزایش موالید است.
 

 تأثیرات نگرش جنسیتی و دینداری
های این تحقیق، مناسبات بین تعلقات مذهبی و نگرش به سیاست  وتحلیل بر پایه نتایج تجزیه
تحت تأثیر میزان دینداری است. بدین معنا که میزان نگرش  یتوجه قابل طورهافزایش موالید ب

های مذهبی بیشتر است که دارای نگرش  آن دسته از گروه بینمثبت به سیاست افزایش موالید 
شود، میزان  تر و شدیدتری هستند. هرچه از قوت و شدت نگرش دینی کاسته می دینی قوی

مثال، در جمعیت سنی رای . بنهد ینگرش مثبت به سیاست افزایش موالید نیز روبه افول م
ح خیلی زیاد هستند، دارای نگرش مذهب، بیش از نیمی از کسانی که دارای دینداری در سط
افراد با دینداری در  بینکه این نسبت  مثبت نسبت به سیاست افزایش موالید هستند. درحالی

توان این  مذهب نیز می . در جمعیت شیعییابد یسوم کاهش م حد اندک و ضعیف به حدود یک
یاد، دارای نگرش مثبت الگو را مشاهده کرد: بیش از دوپنجم افراد با دینداری در سطح خیلی ز
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افراد با دینداری در حد اندک و  بینباشند. ولی این نسبت  نسبت به سیاست افزایش موالید می 

افزایش  های یاستاین، میزان تمایل به س بر. عالوهیابد یکاهش م پنجم یکضعیف به کمتر از 
ها نسبت به  ش آنطور فراوان ای تحت تأثیر نحوه نگر موالید دو گروه شیعی و سنی مذهب به
معنا که نگرش مثبت نسبت به سیاست افزایش موالید، نوع حجاب و پوشش زنان است بدین

بیشتر بین آن دسته از دو جمعیت شیعی و سنی مذهب رواج دارد که خواهان نوع حجاب کامل 
حجاب و  تر یمانواع مال یسو مانند چادر هستند. برعکس، هرچه نگرش افراد به تر یدهو پوش

، میزان تمایل به سیاست افزایش موالید نیز یابد یوشش زنان مانند مقنعه و روسری سوق مپ
مذهب و هم بر جمعیت  . این الگو و روند هم بر جمعیت شیعیگذارد یتدریج رو به کاهش م به

مثال، نزدیک به نیمی از جمعیت سنی مذهب که پوشش  عنوان کند. به سنی مذهب صدق می
دانند، دارای نگرش مثبت نسبت به سیاست  نوع حجاب و پوشش زنان میعنوان  چادر را به

یعنی  تر یمکسانی که به حجاب و پوشش مال بینافزایش موالید هستند، اما این نسبت 
مذهب نیز مشهود  . این الگو در جمعیت شیعییابد یسوم تنزل م معتقدند به یک« روسری»

معتقدین به  بینافزایش موالید  های یاستکه میزان نگرش مثبت نسبت به سطوریهاست ب
یعنی  تر یمپوشش چادر بیش از دو برابر میزان آن بین کسانی است که به حجاب و پوشش مال

دهد که میزان تمایل به  های تحقیق حاضر نشان می این، داده برمعتقدند. عالوه« روسری»
تحت تأثیر نحوه  یتوجه ابلطور ق افزایش موالید دو گروه شیعی و سنی مذهب به های یاستس

زنان نسبت به نوع حجاب و پوشش خودشان است. مطابق  گیری یمها درباره تصم نگرش آن
کسانی مشاهده  بینافزایش موالید  های یاستهای این تحقیق، باالترین میزان تمایل به س داده
د نسبت به کامالً مخالف هستند. برعکس، هرچه نگرش افرا گیری یمشود که با چنین تصم می

افزایش موالید  های یاستتر باشد، میزان تمایل آنان به س تر و قوی مثبت گیری یمچنین تصم
مذهب و هم بر جمعیت سنی مذهب صدق  . این الگو هم بر جمعیت شیعییابد یکاهش م

زنان نسبت به  گیری یممثال، بیش از دوپنجم جمعیت سنی مذهب که با تصم عنوان کند. به می
و پوشش خودشان کامالً مخالف هستند، دارای نگرش مثبت نسبت به نوع حجاب 

که این نسبت در میان کسانی که با چنین  افزایش موالید هستند، درحالی های یاستس
مذهب نیز این  . در جمعیت شیعییابد یسوم تقلیل م کامالً موافق هستند، به یک گیری یمتصم

موافق هستند دارای نگرش مثبت  گیری یمچنین تصمآنان که با  چهارم یکشود:  الگو مشاهده می
کسانی که مخالف با  بینکه این نسبت  افزایش موالید است، درحالی های یاستنسبت به س
 .یابد یسوم افزایش م هستند به یک گیری یمچنین تصم
ای بر رویکرد  کننده مذهبی نیز دارای تأثیرات تعیین یها گروه یتیاین، نگرش جنس برعالوه

ان نسبت به سیاست افزایش موالید است: بیشترین میزان نگرش مثبت به سیاست افزایش آن



 21 ❖ ... شناختی تمایالت باروری تحلیل جامعه

❖ 
ال 
س

21 
اره
شم

 ،
 

52
ل 
لس
مس
 ،

84، 
ان
ست
زم

  
13

99
 

شود که دارای نگرش جنسیتی سنتی و  های مذهبی مشاهده می آن دسته از گروه بینموالید 
کارانه  کارانه هستند. برعکس، هرچه از شدت و قوت این نگرش سنتی و محافظه محافظه

، میزان نگرش مثبت به یابد یو مدرن سوق م یسنت یرش غنگر یسو شود و به کاسته می
توان هم در  گردد. این الگوی کلی را می تر می تر و ضعیف رنگ سیاست افزایش موالید کم

مثال، بیش از  عنوان مذهب مشاهده کرد. به جمعیت سنی مذهب و هم در جمعیت شیعی
کامالً موافق هستند، « آور خانوار مرد، نان»مذهب که با الگوی سنتی  سوم جمعیت شیعی یک

کسانی  بینکه این نسبت  باشند، درحالی دارای نگرش مثبت نسبت به سیاست افزایش موالید می
. یابد یتقلیل م چهارم یکهای جنسیتی مخالف هستند به کمتر از  که با این نگرش سنتی نقش

نگرش نسبت به  ۀمؤلفه دیگر در این تحقیق برای سنجش نگرش جنسیتی مربوط به نحو
مذهب و هم  دهد که هم در جمعیت شیعی مینشان  پژوهشهای این  ادهاشتغال زنان است. د

ترین نگرش مثبت نسبت به سیاست افزایش موالید متعلق به  مذهب، قویدر جمعیت سنی
کسانی است که اساساً مخالف اشتغال زنان هستند. برعکس، هرچه بر شدت نگرش مثبت به 

گردد.  تر می الید کمتر و ضعیفت افزایش موشود، این تمایل به سیاس اشتغال زنان افزوده می
سوم آنان که مخالف اشتغال زنان هستند،  مذهب، بیش از یک مثال، در جمعیت شیعی رای ب

کسانی  بینکه این نسبت  باشند، درحالی دارای نگرش مثبت نسبت به سیاست افزایش موالید می
. در جمعیت سنی مذهب نیز یابد یتنزل م پنجم یککه با اشتغال زنان کامالً موافق هستند به 

باشند، دارای  همین الگو وجود دارد: بیش از نیمی از کسانی که کامالً مخالف اشتغال زنان می
این نسبت در میان آنان که با  باشند، ولیکن نگرش مثبت نسبت به سیاست افزایش موالید می

 .یابد یتقلیل م چهارم یکاشتغال زنان کامالً موافق هستند به 
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های مذهبی به سیاست افزایش  تأثیرات سن و تحصیالت بر رویکرد مثبت گروه .2جدول  

 موالید و تمایل به فرزندآوری زیاد
 تمایل به

 فرزندآوری زیاد
 رویکرد مثبت به سیاست

  متغیرها افزایش موالید
مذهب شیعی سنی  

 مذهب
مذهب شیعی سنی  

 گروه سنی مذهب
6/20  2/32  ساله 15-19 44.4 33.6 
9/25  5/43  ساله 20-24 39.3 26.3 
9/24  5/43  ساله 25-29 30.9 24.2 
1/32  6/48  ساله 30-34 38.4 25.2 
9/36  9/42  ساله 35-39 31.6 27.0 
3/45  9/43  ساله 40-44 43.8 30.7 
4/44  2/44  ساله 45-49 38.4 29.8 
8/57  1/57  ساله 50-54 40.8 35.3 
1/57  3/65  ساله 55-59 56.7 27.4 
6/63  2/68  + ساله 60 50.0 47.7 

 سطح تحصیالت
8/67  1/78  سواد یب 62.8 42.1 
4/61  9/75  ابتدایی 56.3 40.8 
9/46  3/44  راهنمایی 46.5 32.9 
6/29  8/42  دبیرستان 36.6 29.0 
9/30  7/37  یپلمد فوق 39.9 27.6 
3/26  9/35  لیسانس و باالتر 21.1 21.4 

 
 

 تمایالت باروریتعلقات مذهبی و 
های کلی و مقدماتی این تحقیق درخصوص مناسبات بین تعلقات مذهبی و تمایالت  یافته

های مذهبی تمایلی به  از گروه یک یچتوان در چند نکته زیر خالصه کرد. اوالً، ه باروری را می
نیز بسیار اندک « یفرزند تک»درصد(. ثانیاً، میزان تمایل به  2ندارند )کمتر از « فرزندی بی»

های مذهبی موردمطالعه به این الگوی  درصد از هر یک از گروه 10است: تنها حدود 
است بدین « دو فرزندی»های مذهبی به  فرزندآوری تمایل دارند. ثالثاً، بیشترین تمایل گروه

تمایل  های مذهبی موردمطالعه به این الگوی فرزندآوری معنا که تقریباً نیمی از هر یک از گروه
 «فرزند و بیشتر 3»نظر تمایل به الگوی  های مذهبی ازنقطه دارند. رابعاً، تفاوت بین گروه

سوم گروه  تر و مشهودتر است: تقریباً نیمی از گروه سنی مذهب و در حدود یک بالنسبه برجسته



 23 ❖ ... شناختی تمایالت باروری تحلیل جامعه

❖ 
ال 
س

21 
اره
شم

 ،
 

52
ل 
لس
مس
 ،

84، 
ان
ست
زم

  
13

99
 

های این بخش از  مذهب خواهان این الگوی فرزندآوری هستند. باالخره اینکه، یافته شیعی
است بدین معنا که  یهای مذهب گروه بین یتیتحقیق نیز مبین نوعی همگرایی و همسویی جنس

های مذهبی دارای تمایالت فرزندآوری کمابیش یکسان و  مردان و زنان در هریک از گروه
 مشابه همدیگر هستند.

 های مذهبی برحسب جنس تمایالت باروری گروه .3جدول 
های  گروه

 مذهبی
بدون 
 فرزند

1 
 فرزند

2  
 فرزند

3  
 فرزند

4 
 فرزند و بیشتر 

 جمع

 گروه سنی مذهب
 0/100 6/18 8/27 8/41 0/9 8/2 مرد
 0/100 2/19 5/26 0/45 4/8 9/0 زن

 0/100 9/18 2/27 4/43 7/8 8/1 مرد و زن    
 مذهب گروه شیعی

 0/100 2/15 7/19 9/51 4/12 8/0 مرد
 0/100 8/15 9/20 5/50 9/11 9/0 زن

 0/100 5/15 3/20 2/51 1/12 9/0 مرد و زن
 

 

 تأثیرات سطح تحصیالت، سن، وضعیت تأهل
طور چشمگیری تحت تأثیر  های مذهبی به ، تمایالت باروری گروهمقالههای این  مطابق یافته

سوادان  و کم سوادان یترین تمایل به فرزندآوری زیاد متعلق به ب سطح تحصیالت است. قوی
شود، از شدت و قوت تمایل به فرزندآوری  است، اما هرچه به بر میزان تحصیالت افزوده می

 بین« فرزندی و بیشتر 3خانواده »تر، میزان تمایل به الگوی  شود. به عبارت دقیق زیاد کاسته می
شگاهی اعم از افراد دارای تحصیالت عالی دان بینسوادان بیش از دو برابر آن  و کم سوادان یب

همه، در هر یک از سطوح تحصیالت، میزان تمایل به  شیعی و سنی مذهب است. بااین
مثال،  رای مذهب است. ب گروه سنی مذهب تا حدودی بیش از گروه شیعی بینفرزندآوری زیاد 

مذهب خواهان فرزندآوری زیاد هستند  شیعی سوادان یسنی مذهب بیش از ب سوادان یتنها ب نه
درصد(، بلکه این تفاوت حتی در سطح تحصیالت عالی  70درصد و  80یب، حدود )به ترت

سوم جمعیت سنی مذهب با تحصیالت عالی دانشگاهی  نیز کماکان وجود دارد: حدود یک
مذهب با   که این نسبت بین جمعیت شیعی متمایل به فرزندآوری زیاد هستند، درحالی

 است. چهارم یکتحصیالت دانشگاهی حدود 
این، متغیر سن نیز نقش مهمی در مناسبات بین تعلقات مذهبی و تمایالت  بروهعال

تر تر و قدیمیهای مسنکند: میزان تمایل به فرزندآوری زیاد بین کوهورت می ءباروری ایفا
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مثال، نسل رای های جوان و جدید است. بتر از میزان آن بین کوهورت مراتب بیشتر و قوی به 

ساله خواهان خانواده پراوالد  19-15ساله بیش از دو برابر نسل جوانان  50بزرگساالن باالی 
همه، بررسی  شود. بااین و فرزندآوری بیشتر هستند که در هر دو گروه مذهبی مشاهده می

دو گروه مذهبی به تفکیک سن مبین این واقعیت است که تقریباً در  بینتطبیقی این الگو 
مذهب تمایل به فرزندآوری زیاد و  تمامی سنین، جمعیت سنی مذهب بیش از جمعیت شیعی

 تر یانتر و نما برجسته سالی یان، این الگو در سنین جوانی و محال ینخانواده پراوالد دارد. درع
مذهب درزمینۀ  یک نوع همگرایی بین جمعیت سنی و شیعیمرور در سنین باالتر  است و به

مذهب خواهان ساله سنی19-15سوم جوانان  مثال، یک رای . بگیرد یترجیحات باروری شکل م
 پنجم یکمذهب  ساله شیعی 19-15که این نسبت برای جوانان  فرزندآوری زیاد هستند، درحالی

که این تفاوت از سنین  ، درحالییابد یتداوم منیز  سال یانهای سنی م است. این تفاوت در گروه
ساله  50معنا که بیش از نیمی از افراد باالی بدین .شود به باال بسیار کمرنگ و ضعیف می 50

طور کمابیش مشابه و یکسان خواهان فرزندآوری زیاد و  مذهب به اعم از سنی و شیعی
بیشترین تفاوت نسلی درزمینۀ توان گفت که  پراوالد هستند؛ بنابراین، می یها خانواده

 سال یانجوان و م یها ترجیحات باروری بین دو گروه شیعی و سنی مذهب مربوط به نسل
مذهب، فرزندآوری  است برای اینکه در این سنین، جمعیت سنی مذهب بیش از جمعیت شیعی

ناچیز است  قدیمی بسیار یها ساالن و نسل بزرگ بینها  دهد؛ اما این تفاوت زیاد را ترجیح می
ابد بدین معنا که بزرگساالن دو گروه سنی و یهمگرایی و همسویی سوق می ینوع و درواقع به

 .هستندمذهب دارای ترجیحات باروری کمابیش یکسان و مشابه  شیعی
ای بر مناسبات بین تعلقات مذهبی و  کننده متغیر محل سکونت نیز دارای تأثیرات تعیین

های مذهبی، میزان تمایل به فرزندآوری  معنا که در هر یک از گروهتمایالت باروری است بدین
همه، هم در نقاط شهری و هم در نقاط  روستائیان بیش از شهرنشینان است. بااین بینزیاد 

فرزندی و بیشتر( کماکان در جمعیت  3روستایی، میزان تمایل به فرزندآوری زیاد )خانواده 
ترتیب، باالترین میزان ینمذهب است. بد عیت شیعیتر از جم سنی مذهب بیشتر و برجسته

که طوریهشود ب جمعیت سنی مذهب روستانشین مشاهده می بینتمایل به فرزندآوری زیاد 
که، کمترین میزان آن  فرزند و بیشتر هستند. درحالی 3بیش از نیمی از آنان خواهان الگوی 

سوم آنان این الگوی فرزندآوری  یکمذهب شهرنشین است: کمتر از  مربوط به جمعیت شیعی
ای بر روی تمایالت  کننده دهند. وضعیت تأهل نیز دارای تأثیرات تعیین زیاد را ترجیح می
مراتب بیش  مذهب، متأهلین به که در هریک از دو گروه سنی و شیعیطوریهفرزندآوری است ب

مثال، در جمعیت   رایزیاد و خانواده پراوالد هستد. بن خواهان فرزندآوری ااز مجرد
    فرزند و بیشتر دارند.  3ن تمایل به امذهب، متأهلین تقریباً دو برابر بیش از مجرد شیعی
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مجردین، جمعیت سنی مذهب همچنان بیش از  بینمتأهلین و هم  بین، هم حال یندرع
 مذهب به فرزندآوری زیاد متمایل است. جمعیت شیعی

 

 «فرزند و بیشتر 3»های مذهبی به  میزان تمایل گروه .4جدول 
 برحسب جنس، محل سکونت و وضع تأهل

 های مذهبی گروه
 وضعیت تأهل محل سکونت

 متأهل مجرد نقاط روستایی نقاط شهری
 گروه سنی مذهب

 1/47 7/41 1/52 1/44 مرد
 2/50 8/31 5/51 0/43 زن

 6/48 4/36 7/51 6/43 مرد و زن
 مذهب شیعیگروه 

 0/39 2/23 1/41 5/30 مرد
 4/41 6/21 6/42 0/33 زن

 2/40 5/22 2/42 7/31 مرد و زن  
 

 

 تأثیرات نگرش دینی
های این تحقیق، مناسبات بین تعلقات مذهبی و تمایالت باروری  وتحلیل مطابق نتایج تجزیه

را رو مقاله پیشهای این بخش از  توجهی تحت تأثیر نحوه نگرش دینی است. یافتهطورقابلهب
 :خالصه کرد به صورت زیرتوان در نکات عمده  می
شود، تمایل به فرزندآوری زیاد نیز  اول آنکه، هرچه بر شدت و قوت دینداری افزوده می       

ری زیاد متعلق به افراد دارای باالترین : بیشترین میزان تمایل به فرزندآوگذارد یرو به افزایش م
، «بسیار زیاد»که بیش از نیمی از افراد با دینداری در سطح طوریهسطح دینداری است ب

زمان با کاهش سطح دینداری، میزان  خواهان فرزندآوری زیاد و خانواده پراوالد هستند؛ اما هم
چهارم  که نهایتاً کمتر از یکطوریهب کند تمایل به خانواده پراوالد نیز روند نزولی را طی می

جمعیت افراد دارای دینداری در سطح خیلی کم، به الگوی فرزندآوری زیاد و خانواده پراوالد 
 ؛کند تمایل دارند. این الگو بر هر دو گروه مذهبی موردمطالعه صدق می

یشتر رواج دارد که دوم آنکه، تمایل به فرزندآوری زیاد و خانواده پراوالد بین کسانی ب       
مثال، بیش از نیمی از کسانی  عنوان . بههستندمانند چادر تر یدهخواهان نوع حجاب کامل و پوش

فرزندی و  3خانواده »دانند، خواهان  عنوان نوع حجاب و پوشش زنان می که پوشش چادر را به
شش زنان مانند حجاب و پو تر یمانواع مال یسو هستند. برعکس، هرچه نگرش افراد به« باالتر

تدریج  ، میزان تمایل به خانواده پراوالد و فرزندآوری زیاد نیز بهیابد یمقنعه و روسری سوق م
شود، اما این الگو و  . این الگو و روند در هر دو گروه مذهبی مشاهده میگذارد یرو به کاهش م
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که میزان طوریهب رسد یبه نظر م تر یانتر و نما مراتب برجسته مذهب به روند در گروه شیعی 

و « مقنعه»کسانی که به حجاب و پوشش  بینتمایل به فرزندآوری زیاد و خانواده پراوالد 
یابد. در گروه سنی مذهب نیز  پنجم تنزل می سوم و یک معتقدند به ترتیب به یک« روسری»

شود  ه میکسانی مشاهد بیناگرچه باالترین میزان تمایل به فرزندآوری زیاد و خانواده پراوالد 
که به حجاب و پوشش چادر معتقدند بطوریکه بیش از نیمی از آنان این الگوی فرزندآوری زیاد 

تر یعنی روسری  کسانی که به حجاب و پوشش مالیم بیندهند، ولیکن این نسبت  را ترجیح می
 ؛رسد اعتقاد دارند تا حدودی کاهش یافته و به دوپنجم می

های مذهبی تحت تأثیر نحوه نگرش آنان درباره  سوم آنکه، تمایالت باروری گروه
نشان این پژوهش های  گیری زنان نسبت به نوع حجاب و پوشش خودشان است. یافته تصمیم

دهد که بیشترین تمایل به فرزندآوری زیاد و خانواده پراوالد متعلق به کسانی است که با  می
نگرش افراد نسبت به چنین  چه که هر گیری کامالً مخالف هستند، درحالی چنین تصمیم

تر باشد از میزان تمایل آنان به فرزندآوری زیاد و خانواده پراوالد  تر و قوی گیری مثبت تصمیم
سوم آنان که با چنین  مذهب کمتر از یک گروه شیعی بینمثال،  عنوان شود. به کاسته می

ه این نسبت نزدیک به ک باشند، درحالی گیری موافق هستند خواهان فرزندآوری زیاد می تصمیم
گیری هستند. این الگو  گیرد که مخالف با چنین تصمیممذهب را دربرمی نیمی از جمعیت شیعی

گیری زنان نسبت به نوع  کند: نیمی از آنان که با تصمیم بر گروه سنی مذهب نیز صدق می
ا ترجیح حجاب و پوشش خودشان کامالً مخالف هستند، فرزندآوری زیاد و خانواده پراوالد ر

گیری کامالً موافق هستند،  که این نسبت در میان کسانی که با چنین تصمیم دهند. درحالی می
 ؛مراتب کمتر یعنی کمتر از دوپنجم است به

گانه دینداری دارای تأثیرات مشابه و مشترک بر  های سه نکته پایانی اینکه، اگرچه شاخص 
ها اشاره  گانه فوق به آن ه در الگوهای سههای مذهبی است )ک روی تمایالت فرزندآوری گروه

های  بندی شود: در هر یک از گروه ها مشاهده می آن بینهمه هنوز یک تفاوت فراوان  شد(،بااین
گانه مرتبط با دین و دینداری، گروه سنی مذهب همچنان بیش از گروه  های سه این مؤلفه

ست. مثالً، نمونه دیگر اینکه، میزان مذهب خواهان فرزندآوری زیاد و خانواده پراوالد ا شیعی
تر یعنی  گروه سنی مذهب معتقد به حجاب و پوشش مالیم بینتمایل به فرزندآوری زیاد 

مذهب معتقد به همین نوع حجاب و پوشش  گروه شیعی بینروسری بیش از دو برابر میزان آن 
گروه مذهبی شیعی با چهارم  تر یعنی روسری است. مثال دیگر اینکه، تنها کمتر از یک مالیم

سوم گروه سنی  که بیش از یک دینداری در حد خیلی کم خواهان فرزندآوری زیاد هستند، درحالی
 3مذهب دارای دینداری در حد خیلی کم به الگوی فرزندآوری زیاد و خانواده پراوالد یعنی 

 فرزند و بیشتر تمایل دارند.



 27 ❖ ... شناختی تمایالت باروری تحلیل جامعه

❖ 
ال 
س

21 
اره
شم

 ،
 

52
ل 
لس
مس
 ،

84، 
ان
ست
زم

  
13

99
 

 

 تأثیرات نگرش جنسیتی
دهد که نگرش جنسیتی دارای  های این تحقیق نشان می وتحلیل تجزیهاین، نتایج  برعالوه

ای بر روی مناسبات بین تعلقات مذهبی و تمایالت باروری است.  کننده تأثیرات تعیین
ترین تمایل به فرزندآوری زیاد و خانواده  دهد که قوی های این تحقیق نشان می طورکلی، یافته به

های مذهبی است که دارای نگرش جنسیتی سنتی و  وهپراوالد متعلق به آن دسته از گر
شود  کارانه هستند. برعکس، هرچه از شدت و قوت این نوع نگرش جنسیتی کاسته می محافظه

یابد، میزان تمایل به فرزندآوری زیاد و خانواده  سوی نگرش غیر سنتی و مدرن سوق می و به
ی در هر دو گروه مذهبی موردمطالعه گردد. این الگوی کل تر می تر و ضعیف رنگ پراوالد کم

  :مهم زیر اشاره کرد یها توان به نکته تر، می طور دقیق وجود دارد. به
های مذهبی  دهد که نحوه نگرش گروه های این تحقیق نشان می وتحلیل اول اینکه، تجزیه

است.  ای بر روی تمایالت فرزندآوری آنان کننده نسبت به اشتغال زنان دارای تأثیرات تعیین
شود، تمایل  ها به اشتغال زنان کاسته می معنا که هرچه از شدت و قوت نگرش مثبت آنبدین
سوم افراد  . مثالً، تنها یکگذارد یسوی فرزندآوری زیاد و خانواده پراوالد رو به افزایش م آنان به

« باالترفرزندی و  3خانواده »هستند خواهان « کامالً موافق»سنی مذهب که با اشتغال زنان 
« کامالً مخالف»و « مخالف»که بیش از نیمی از آنان که با اشتغال زنان  هستند، درحالی

  ؛دارند« فرزندی و باالتر 3خانواده »باشند، تمایل به  می
 تری یتر و قو دوم اینکه، در هر دو گروه مذهبی موردمطالعه، آنان که دارای نگرش مثبت

هستند، بیش از سایرین خواهان فرزندآوری زیاد و « خانوارآور  الگوی سنتی مرد، نان»نسبت به 
شود،  تر می تر و ضعیف خانواده پراوالد هستند. ولی هرچه نگرش به این الگوی سنتی سست

 گذارد. تمایل به فرزندآوری زیاد و خانواده پراوالد نیز رو به کاهش می
ی تأثیرگذاری نحوه سوم اینکه، گرچه الگوهای دوگانه فوق االشاره درخصوص چگونگ 

کند، اما کماکان یک تفاوت  نگرش جنسیتی بر تمایالت باروری هر دو گروه مذهبی صدق می
های نگرش جنسیتی، تمایل به فرزندآوری زیاد  بندی شود: در هر یک از گروه مهم مشاهده می

سوم گروه  مذهب است. مثالً، بیش از یک گروه سنی مذهب کماکان بیش از گروه شیعی بین
سنی مذهب که دارای نگرش کامالً موافق با اشتغال زنان هستند، خواهان فرزندآوری زیاد و 

مذهب که با اشتغال زنان  چهارم گروه شیعی که کمتر از یک باشند، درحالی خانواده پراوالد می
هستند، به فرزندآوری زیاد و خانواده پراوالد متمایل هستند. مثال دیگر اینکه، کامالً موافق 

های جنسیتی هستند،  بیش از دوپنجم گروه سنی مذهب که مخالف این نگرش سنتی نقش
مذهب که  سوم گروه شیعی آنکه کمتر از یک دارند و حال« فرزندی و باالتر 3خانواده »تمایل به 
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« فرزندی و باالتر 3خانواده »باشند، خواهان  مخالف می« آور خانوار مرد، نان»با نگرش سنتی  

 هستند.
 

های مذهبی به سیاست افزایش  های دینی و جنسیتی بر رویکرد مثبت گروه تأثیرات نگرش .5جدول 
 موالید و تمایل به فرزندآوری زیاد

 رویکرد مثبت به سیاست افزایش موالید تمایل به فرزندآوری زیاد
 متغیرها

مذهب شیعی مذهب شیعی سنی مذهب   سنی مذهب 
 میزان دینداری

 خیلی زیاد 56.6 45.2 5/65 9/58
 زیاد 38.7 33.7 4/52 4/41
 کم 34.1 23.7 8/40 6/26
 خیلی کم 38.2 24.6 5/36 9/24
 اصالً 34.4 14.2 4/34 6/24

 نوع حجاب و پوشش زنان
 پوشش چادر 46.9 41.3 4/59 8/50
 پوشش مقنعه 37.1 23.1 2/40 5/32
 پوشش روسری 33.0 17.5 5/39 9/19
 عدم موافقت 27.7 13.1 2/26 3/14

 گیری زنان درباره نوع پوشش تصمیم
 کامالً موافق 34.2 25.4 1/38 4/28
 موافق 37.6 26.8 4/46 1/32
 مخالف 40.9 29.4 3/47 7/44
 کامالً مخالف 43.3 32.6 3/50 9/44

 آور خانوار نانالگوی مرد، 
 کامالً موافق 43.6 35.1 1/49 2/45
 موافق 40.4 29.9 4/42 4/36
 مخالف 37.3 25.2 6/41 7/30
 کامالً مخالف 34.7 23.1 2/40 2/27

 نگرش به اشتغال زنان
 کامالً موافق 26.0 20.6 9/34 6/23
 موافق 36.5 29.4 0/44 0/34
7/44  6/53  مخالف 45.4 32.4 
1/51  6/57  کامالً مخالف 54.5 35.8 
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گیری بحث و نتیجه  
ترین مباحث جمعیت شناختی یعنی مناسبات بین تمایالت باروری و  ، یکی از مهممقالهدر این 

شناختی کانون اصلی توجه قرار داده و تالش  تعلقات مذهبی را بر پایه یک رویکرد جامعه
ترین الگوها و  منظور شناخت علمی بهتر برخی از مهم ایم تا شواهد پژوهشی به کرده
ا ارائه نماییم. نتایج بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق نشان داده های مرتبط با آن ر کننده تعیین

است که اگرچه طیف گسترده و متنوعی از مطالعات و تحقیقات در خصوص الگوهای 
های مذهبی در سایر کشورهای جهان انجام شده است، اما وضعیت کامالً  فرزندآوری گروه

یرغم تنوع قومی و مذهبی بسیار زیاد و شود. بدین معنا که عل متفاوت در کشور ما مشاهده می
گسترده در سرتاسر کشور ما، قدمت و وسعت تحقیقات علمی درزمینۀ نقش و جایگاه این 
تنوع قومی مذهبی بر روی رفتارهای باروری و الگوهای فرزندآوری چندان برجسته و چشمگیر 

شواهد پژوهشی نیست. به همین سبب، تحقیق حاضر تالش کرده است تا در حد توان خود 
برای تکمیل خأل تحقیقاتی در این حوزه مطالعاتی فراهم نماید. اهداف اصلی تحقیق حاضر 
معطوف به چند پرسش کلیدی بوده است: آیا تمایالت باروری افراد تابعی از تعلقات مذهبی 

توانند تأثیرات  های اقتصادی و اجتماعی گوناگون تا چه حد می آنان است؟ شرایط و ویژگی
تر، آیا  الشعاع قرار دهند؟ به عبارت دقیق علقات مذهبی بر روی تمایالت باروری را تحتت

های  تر بر روی تمایالت باروری هستند یا ویژگی مراتب مهم تعلقات مذهبی دارای نقش به
 یباشند؟ مبان تری بر روی تمایالت باروری می کننده اجتماعی دارای تأثیرات تعیین ـاقتصادی 

گانه برای  های سه رچوب تئوریک تحقیق حاضر نیز مبتنی بر مدل ترکیبی نظریهنظری و چا
های مبتنی بر متن  تبیین مناسبات بین تمایالت باروری و تعلقات مذهبی بوده است: نظریه

های مبتنی بر  (، نظریه1381 ،های دینی و ماهیت باورهای مذهبی )لوکاس و میر آموزه
های  ریهــنظ ،(McQuillan, 2004) عنوان یک گروه اقلیت ی بههای مذهب وضعیت و موقعیت گروه

Jones Westoff & ,)ی ــذهبـهای م روهــماعی گـادی اجتـایص اقتصـهای و خص یـژگـی بر ویـمبتن

, 2012Skirbekk&  Kaufman1979 &  ) .این  های  دادهشناختی نیز  این، به لحاظ روش برعالوه
های یک بررسی پیمایشی بوده است که جمعیت نمونه آن را  وتحلیل مبتنی بر تجزیهمقاله، 

ساله و باالتر ساکن در نقاط شهری و روستایی  15نفر مردان و زنان  4267مجموع تعداد در
نشان داده  پژوهشهای این  طور خالصه، یافته به دهند. های منتخب ایران تشکیل می شهرستان
« فرزندی تک»تنها تمایل بسیار اندکی نسبت به  مذهبی موردمطالعه، نه های گروه بیناست که 

این،  برشود. عالوه مشاهده نمی« فرزندی بی»وجود دارد، بلکه تقریباً هیچگونه تمایلی به 
معنا که تقریباً نیمی از هر یک از است بدین« دو فرزندی»های مذهبی به  بیشترین تمایل گروه

مبین نوعی پژوهش های این  های مذهبی موردمطالعه خواهان دو فرزند هستند. یافته گروه
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های  های مذهبی است بدین معنا که در هریک از گروه همگرایی و همسویی جنسیتی بین گروه 

همدیگر هستند.  مذهبی، مردان و زنان دارای تمایالت فرزندآوری کمابیش یکسان و مشابه
نظر تمایل به فرزندآوری زیاد و  های مذهبی ازنقطه مطابق نتایج این تحقیق، تفاوت بین گروه

خانواده پراوالد بالنسبه برجسته و مشهود است: تقریباً نیمی از گروه سنی مذهب و در حدود 
حال،  هستند. درعین« یشترفرزند و ب 3»مذهب خواهان الگوی  سوم گروه شیعی یک
های مذهبی  این تحقیق نشان داده است که تمایالت باروری گروههای تکمیلی  وتحلیل جزیهت
های  کننده کننده اعم از متغیرها و تعیین طور چشمگیری تحت تأثیر سه دسته عوامل تعیین به

شناختی مانند محل سکونت، وضعیت تأهل، سن، سطح تحصیالت و همچنین جمعیت
توان  را میاین پژوهش ی دینی و جنسیتی است. درمجموع، نتایج ها متغیرهای مرتبط با نگرش

ای همچون  عنوان شواهد پژوهشی جدید در راستای تائید تئوری جمعیت شناسان برجسته به
معنا که در  ( تلقی و تبیین کرد، بدین2012( و کافمن و اسکایربک )1979وستوف و جونز )

، تأثیر و نفوذ تعلقات مذهبی بر روی شوند دوران معاصر هرچه جوامع بیشتر مدرن می
شود. نتایج این تحقیق نیز نشان داد که اگرچه  تر می تدریج کمتر و ضعیف تمایالت باروری به

اقتصادی های  شود، ویژگی های مذهبی مشاهده می هایی در تمایالت باروری گروه تفاوت
از تعلقات  نظررفاجتماعی نیز دارای نقش چشمگیری بر روی تمایالت باروری افراد ص

های اریذها و سیاستگ ریزی مذهبی آنان است؛ بنابراین، موفقیت پایدار و فراگیر برنامه
معطوف به خانواده و فرزندآوری مستلزم گسترش هرچه بیشتر سطح توسعه و بهبود شرایط 

 .نظر از تعلقات مذهبی آنان است اقتصادی اجتماعی بین همه افراد در سطح کل جامعه صرف
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