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Abstract  
Introduction: In addition to physiological factors, the determinants of 

fertility levels in different societies include various economic, social, political, 

environmental and cultural factors. The impact of these factors on fertility 

varies across different populations and subgroups. Thus, fertility and attitudes 

toward childbearing, are not only shaped by the economic factors and costs of 

parturition, but are also significantly affected by the cultural and societal 

factors. The purpose of the present study is to investigate the relationship 

between religiosity and family values, with childbearing desires and 

intentions among married women in Tehran.  

Method: The research is based on a survey conducted among a sample of 398 

married women using multi-stage stratified sampling method in Tehran. In 

this study, religiosity and its dimensions (belief, ritual, experiential, 

consequential) have been analyzed according to the Glock and Stark measure 
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and family values using Inglehart's theory in two aspects of traditional 

(material) and modern (metamaterial) values.  
Finding: The results showed that mean number of children ever born for 

women in this study is 1.58 children and the ideal average fertility is 1.95 

children. Around 74 percent of women in the study did not intend to give birth 

to another child, while nearly 40 percent of women considered only one child 

as ideal. The results of bivariate analysis showed no significant relationship 

between religiosity and its dimensions with fertility desires, but religiosity can 

affect women’s fertility intentions. Also, family values are significantly 

associated with fertility tendencies and intentions. The results of path analysis 

showed that family value variables (beta coefficient of 0.243) was the sole 

significant proximate determinant of fertility desires. Age and socio-economic 

status while directly affecting desires to have children, influenced fertility 

ideals through religiosity and family values indirectly. Logistic Regression 

analysis revealed that religiosity and family values had significant impact on 

intentions in having children but there was no relationship with The results of 

logistic regression showed variables of religiosity and family values has a 

significant relationship with fertility intention but the relationship between the 

socioeconomic status and fertility intention was not significant.  Finally, it can 

be said women's fertility behaviors are influenced by the socio-economic, 

cultural and demographic context of society. 

Conclusion: Religiosity and family values as a social and cultural structure 

play a decisive role in the formation of reproductive behaviors. Fertility 

behavior as the most important variable of population dynamics is a 

multifaceted issue and a wide variety of economic, social, and cultural factors 

influence fertility through complex mechanisms. Therefore, it is vital to 

identify determinants of fertility behavior in order to design appropriate 

policies in the country. Government policies must also be in line with the 

desires and interests of women and families. 

Keywords:  Religiosity, family values, fertility desires, childbearing 

intention, women, Tehran city 
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تمایالت و قصد فرزندآوری در میان های خانواده با  رابطۀ دینداری و ارزش
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 چکیده

های خانوادگی با تمایالت و قصد باروری در میان زنان متأهل شهر  بطۀ دینداری و ارزشبررسی را هدف پژوهش حاضر،
نفر از زنان متأهل  120تهران است. این مطالعه به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت و در آن، 

برای زنان  1مطابق نتایج، میانگین باروریند. ای بررسی شد ای طبقه گیری چندمرحله شهر تهران با استفاده از روش نمونه
درصد زنان تمایلی به داشتن فرزند  10دست آمد. حدود  فرزند به 21/1آل  فرزند و میانگین باروری ایده 10/1نمونه 

شان های دومتغیره ن نتایج آزمونآل فرزندآوری درنظر دارند.  عنوان ایده فرزندی را به درصد، تک 08بیشتر ندارند و حدود 
تواند بر قصد باروری زنان  دهد دینداری و ابعاد آن با تمایالت باروری رابطۀ معناداری ندارد، اما دینداری درمجموع می می

تنها متغیر بالفصل اثرگذار بر  201/8های خانواده با ضریب بتای  تأثیرگذار باشد. مطابق نتایج تحلیل مسیر، متغیر ارزش
اجتماعی، ضمن تأثیر مستقیم بر تمایالت باروری، -رسی است. متغیر سن و پایگاه اقتصادیتمایالت باروری زنان مورد بر

های خانواده بر تمایالت باروری زنان مورد مطالعه تأثیرگذار بوده است. نتایج رگرسیون  کمک متغیر دینداری و ارزش به
ناداری بر احتمال قصد باروری زنان دارد و های خانوادگی تأثیر مع متغیرهای مستقل دینداری و ارزشلجستیک نشان داد 

اجتماعی و احتمال قصد باروری زنان رابطۀ معناداری وجود ندارد. درمجموع، رفتارهای -میان متغیر پایگاه اقتصادی
در این میان، دینداری و  .پذیرد اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی جامعه تأثیر می-های اقتصادی باروری زنان از زمینه

 گیری رفتارهای باروری دارند. ای در شکل کننده ای اجتماعی و فرهنگی، نقش تعیین عنوان سازه خانوادگی بههای  ارزش

 های خانوادگی، تمایالت باروری، دینداری، زنان، شهر تهران، قصد فرزندآوری. ارزشهای کلیدی:  واژه

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
 های خانواده با تمایالت  نداری و ارزشرابطۀ دی»نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان  پژوهشی، مستخرج از پایان -مقالۀ علمی

 ، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی«در بین زنان متأهل شهر تهران باروری و قصد فرزندآوری
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ص باروری واقعی است که براساس شمار کل فرزندان زنده در این بررسی، منظور از میانگین باروری، شاخ
 (.CEBگیری شد ) دنیاآمدۀ زنان تا زمان بررسی اندازه به
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 مقدمه و بیان مسئله
مین نیازهای عاطفی، اجتماعی و مادی اعضا و ترین کانون تأ تقریباً در همۀ جوامع، خانواده مهم

رود. در  شمار می محیط مشترکی برای زندگی، تعامل، حمایت و مراقبت اعضا از یکدیگر به

های فرهنگی و نیز  ها، تولید و بازتولید ارزش سطح کالن اجتماعی، نقش خانواده در تداوم سنت

ورسوم،  محوری برخوردار است و آداب نسلی هنجارهای اجتماعی و مذهبی از اهمیت انتقال بین

ها، روابط و رفتارهای خانواده، بخش مهمی از هویت فرهنگی هر جامعه را تعریف  ارزش

کند. در جامعۀ ایران نیز نهاد خانواده از دیرباز، عنصری مهم در زندگی فردی و اجتماعی  می

ی عاطفی، معنوی، اجتماعی و کنندۀ نیازها شده و کانون گرم خانواده تأمین ایرانیان محسوب می

های متمادی، نهاد خانواده در جامعۀ ایران، کانون اصلی حمایت  مادی اعضا بوده است. برای قرن

شد. با وجود تداوم  مادی و اجتماعی از تمامی اعضا در مقابل مسائل مختلف زندگی قلمداد می

ها و رفتارهای  های اسالمی بر نگرش نقش محوری عناصر فرهنگی گذشته و نظام ارزش

ر و ساختادر ین دبنیاات تغییر، خیرهای ا در دههجهانی ات با تغییرزمان  خانوادگی در ایران، هم

)ترابی و همکاران،  ایجاد شده استنی ایرادۀ اخانوابعاد مختلف کارکردی، رفتاری و نگرشی 

بسیار شده،  های اخیر در ایران دستخوش تحوالت هایی که در دهه (. یکی از عرصه11: 1121

ت تجربیاروری از کاهش سطح باویژه زنان است و  ها به های فرزندآوری افراد و خانواده کنش

که میزان  طوری (؛ به1122بوده است )عباسی شوازی و حسینی چاوشی، نی ایرادۀ امهم خانو

د فرزن 81/2و  1128فرزند در سال  0/1به  1108فرزند در اوایل دهۀ  1باروری کل، از حدود 

فرزند و در نقاط  01/1برای نقاط شهری  1121رسید. این شاخص در سال  1121در سال 

فرزند بوده  11/1در استان تهران  1121فرزند است. میزان باروری کل در سال  00/2روستایی 

 (.1121است )مرکز آمار ایران، 

تا  1118بتدای دهۀ طور غیرمستقیم در فاصلۀ زمانی سه دهه )از ا گذار باروری در ایران، به

های باروری رخ داد. ( صورت گرفت و تغییرات زیادی در رفتارها و نگرش1118اواخر دهۀ 

وقوع پیوسته است.  این تغییرات، متناسب با تحوالتی بود که در برخی از ابعاد سنتی خانواده به

تی بافت سنتی است. به عبار  همراه داشته های جدیدی را نیز به خانوادۀ جدید امروزی، ارزش

های تنظیم عالوه بر تأثیر مهم برنامهای از تداوم و تغییر مواجه بوده است. خانواده، با آمیزه

خانواده در تغییرات باروری، فرایند گذار باروری، متناسب با تحوالتی بوده است که در ابعاد 

سته و به تغییراتی در وقوع پیو مختلف اقتصادی، اجتماعی و نیز برخی از ابعاد سنتی خانواده به
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ایستارهای مرتبط با ازدواج و درنهایت رفتارها، تمایالت و قصد فرزندآوری مردم منجر شده 

آوری، ندزبه فرش نگردر تغییر وزه مرتوان گفت ا می(. 1100است )حسینی و عباسی شوازی، 

فیروز و  )کاوهنیست آوری ندزفرهای  دی و هزینهقتصاامسائل از ناشی ، تنها گذشتهف برخال

اما ، فرهنگی و سیاسی مرتبط است، اقتصادی، با تغییرات اجتماعی( و 210: 1121همکاران، 

)عباسی  استدیگر متفاوت ای به جامعۀ  از جامعه، ماهیت و ترکیب خاص هریک از این عوامل

 (.1102مندگاری، شوازی و علی

ها و تداوم آن واده، ارزشای مذهبی و دینی، ارزش زیادی برای خانعنوان جامعه ایران به

ترین عناصر یک نظام  هاى خانواده از اساسى (. ارزش221: 1121)قنبریان و درویشی،  قائل است

توان جامعه را به زوال یا تعالى رساند. اگر  ها مى اجتماعى هستند که با کنترل و هدایت آن

اجتماعى حداقل دو بعد  ترین واحدهاى اجتماعى بدانیم، هر واحد خانواده را یکى از بنیادى

دارد: بعد ساختارى که به منابع مادى و امکانات رفاهى اشاره دارد و بعد نهادى که به هنجارها و 

صورت نامرئى  ها و هنجارها به کند. این ارزش هاى حاکم بر آن واحد اجتماعى اشاره مى ارزش

: 1122کرمانى و قاسمى، در هر واحد اجتماعى مانند خانواده حضور دائمى دارند )احمدزاده 

در اثر تغییرات ساختاری و اجتماعی مانند شهرنشینی، توسعه و مدرنیزاسیون، باالرفتن (. 12

های پذیرش  جمعی و زمینه سطح تحصیالت و سواد جامعه، گسترش کمی و کیفی وسایل ارتباط

ت خانواده ها تأکید دارند، سبب شده اس گرایی و سیالیت ارزش فرهنگ پسامدرن که بر نسبی

های نهاد خانواده، ازدواج و فرزندآوری   ارزشدرنتیجه  شدن حرکت کند و سمت فردی به

های  شدن خانواده، دگرگونی ارزش ترین پیامدهای فردی . یکی از مهمتغییرات وسیعی یافته است

 های فرد در عرصۀ خانواده ها، خواسته های نوینی است که بر مبنای آن خانواده و ظهور ارزش

(. در 2882گیرد )بک و بک گرینشیم،  های خانوادگی را می شود و جای ارزش واجد ارزش می

توانند با فراغت از بایدها و  های فردگرایانه در عرصۀ خانواده، افراد می جریان ظهور ارزش

های شخصی خود  گرایانۀ خانواده، براساس سلیقه و خواسته های جمع نبایدهای مبتنی بر ارزش

ترها بیشتر به  کنند. بزرگ ها در خانواده در هر نسل تغییر می نند. از سوی دیگر، ارزشرفتار ک

که جوانان بیشتر متمایل به  هایی که با گذشته پیوند دارند گرایش دارند؛ درحالی ارزش

 (.121: 2810، 1)ساگن و دیکارولی هایی هستند که با آینده پیوند دارند ارزش

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Sagone and DeCaroli 
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اجتماعی و عوامل -ییرات خانواده، عالوه بر سطوح توسعۀ اقتصادیدر میان عوامل مؤثر بر تغ

مرتبط با آن، در بسیاری از تحقیقات، نقش و تأثیر دینداری نیز مدنظر بوده و تغییرات حوزۀ 

اند. باورهای مذهبی و دینداری،  خانواده را متأثر از تغییرات دینی و تأثیر آن بر نهاد خانواده دانسته

هایی هستند که رفتار مشروع را به شکلی مستقیم به ابعاد برآوردشده در زمینۀ ها و هنجارارزش

دهند )فرکا و باروری، یعنی قواعد و هنجارهایی که در تنظیم خانواده نقش دارند، ارتباط می

کند که سیستمی از باورها، هایی برای زندگی دیکته می(. مذهب دستورالعمل2881، 1وستوف

(. 2818آید؛ ضمن آنکه در میان افراد آن گروه مشترک است )ترنر،  شمار می ها و اعمال بهنگرش

های مسلط متعلق به ساحت قدسی در زندگی اجتماعی است و قدرت مذهب نمایانگر ارزش

گیری  در جوامع سنتی، دین همواره نقش بسزایی در شکلمعنابخشی به کلیت زندگی را دارد. 

های دینی هدایت  ها با ارزش اجتماعی داشته و این حوزه های مختلف زندگی ها در حوزه ارزش

های  (. امروزه در برخی جوامع، کاهش مشارکت در سازمان2828شده است )وگل و فریز،  می

های  مذهبی، تغییرات تدریجی اعتقادات مذهبی، کاهش کارکردهای سنتی دین، تغییر در نظام

ست. برخی معتقدند دین بخش فراوانی از اعتقادی و افزایش مذهب شخصی بارها گزارش شده ا

های زندگی اجتماعی از دست داده است و مردم نیز در  تأثیرات خود را در بیشتر بخش

های خود آزادند. مذهب بر رفتار جمعیتی تأثیرات متفاوتی دارد که این تأثیرات از یک  گیری تصمیم

های پیشگیری از بارداری مرتبط از روش های دینی تأثیرگذار بر فرزندآوری یا استفاده سو با آموزه

دلیل منزلت اجتماعی باشد که از ساختار مذهبی خاصی  است و از سوی دیگر ممکن است به

 (.11: 1121؛ سعیدی مدنی و همکاران، 22: 1120)محمودیانی و شهریاری،  آیدوجود می به

 1ندآوری و نیز قصدبه فرز 2های جدید، تغییرات در تمایل یکی از پیامدهای گسترش ارزش

با  تنها فرزندآوری است. قصد فرزندآوری، انتخاب مشروط افراد برای داشتن فرزند است که نه

ها از شرایط زندگی نگرش زوجین به والدشدن و فرزندآوری مرتبط است، بلکه با درک آن

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Ferjika and Westoff 

چیز  میگویند آن یش شخص به اگررا معین یک چیز ل به اعمای راگی بدماها و آ ها، احساس . ترکیب شناخت2
 (.1101داشتن یا تمایل زنان به داشتن فرزند یا فرزند دیگر )حسینی،  (. تمایل یعنی دوست1101، )کریمی

یابی ه و ارزفایدر نتظاا)تابع ر است فتاسوی آن ر بهیش اتابع گرر نیز فتاو رقصد و ست انیت و تابع قصد ر فتا. ر1

رات دیگران( نتظاوی از اپیرای بره نگیزان و ایگررات دنتظاامهم یا اد فررات انتظااهنی )تابع ه( و هنجار ذفاید

 (.1101(. قصد یعنی نیت زنان برای داشتن فرزند یا فرزند دیگر )حسینی، 101: 1112پور،  )رفیع
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درواقع قصد خواهد )تمایل دارد( و آنچه بین آنچه کسی می(. 2818، 1ارتباط دارد )فهلن و اوله

که قصد هم تعهد به  دارد، تمایز وجود دارد. تمایل مبتنی بر احساسات شخصی است؛ درحالی

تمایل به داشتن کودک، آثار  .شود و هم غالباً مبتنی بر وضعیت شخص استعمل را شامل می

یم ها مستقیم هستند و حتی آثار غیرمستقفراوانی بر اندازۀ نهایی خانواده دارد که بیشتر آن

بنا بر آنچه گفته شد، قصد و تمایل به  .(2811، 2تمایالت از کل آثار قصد بیشتر است )میلر

های بیرونی، تنها در پاسخ به محدودیت ها نهفرزندآوری ماهیتاً متفاوت است. این تفاوت

های افراد برای رفتارهای  اجتماعی و اقتصادی، بلکه درمورد عوامل داخلی، از جمله تصمیم

های فرد و ی وجود داشته باشد. تمایالت و قصد باروری ممکن است براساس خواستهبارور

رفتار باروری  (؛ بنابراین2818شریک زندگی فرد به رفتارهای مختلف باروری منجر شود )میلر، 

عنوان متغیری اساسی در رفتار باروری شناخته  متأثر از قصد افراد در داشتن فرزند است و به

ای برای تحقق و بروز رفتار  انجامد و عوامل واسطه لزوماً قصد به رفتار واقعی نمیشده است، اما 

 (.2811، 1باروری مؤثر هستند )کنیگ

های  های خانوادگی و مذهبی بر بسیاری از مسائل خانواده از جمله شیوه تغییر در ارزش

ها، تنوع  ات میان آنهمسرگزینی، ازدواج و فرزندآوری، انتظارات زن و شوهر از یکدیگر و مناسب

های افراد در امور و روابط جنسی تأثیر گذاشته است. همچنین الگوهای خانواده و تجربه

های انسانی  آیند و نقش اساسی در کنش شمار می ها زیربنا و الگوی رفتار و اعمال به ارزش

ی خانوادگی و ها های خانوادۀ ایرانی را در تغییر ارزش توان نابسامانی رو می دارند؛ از این

ها و الگوهای رفتاری جدید از آنجا که نگرش .ها دانست دینداری یا عواقب تغییر این ارزش

درک این الگوها و سازوکار توانند بر تمایالت و قصد زنان برای فرزندآوری تأثیرگذار باشند،  می

 تغییرات آن در شناخت بهتر موضوع مؤثر خواهد بود.

 پیشینۀ پژوهش

های خانوادگی با رفتار باروری  ددی به توصیف و تبیین دینداری و ارزشمطالعات متع

اند. برخی از مطالعات به تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مانند افزایش سطح  پرداخته

های تحصیالت، استقالل زنان و برابری جنسیتی، تغییرات فرهنگی و سکوالریسم، مشخصه

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Fahlen and Olah 

2. Miller 

3. Konig 
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ها و مشارکت دینی، فردگرایی،  شدن، ارزش یت بدن، جهانیفرهنگی، استفاده از رسانه و مدیر

های نوین ارتباطی، ضرورت کیفیت فرزندان  ها، فناوری های جنسیتی، ارزش فرزند و هزینه نقش

های خانوادگی با  و نگرانی از محیط مخاطرۀ اجتماعی، فرهنگی و متعاقباً رابطۀ دینداری و ارزش

؛ مدیری و 1121؛ خالد و همکاران، 1121؛ مدیری، 1121، اند )خالد و مقدمی باروری پرداخته

؛ 1128؛ آزاد ارمکی و مدیری، 1121؛ رجبی رستمی، 1122؛ سروش و بحرانی، 1120رازقی، 

؛ هی فورد و 2880؛ زانگ، 2880؛ میشرا، 1102؛ محمودیان و نوبخت، 1120خالد و مقدمی، 

( نشان داد 1121مثال، رجبی رستمی ) و...(؛ برای 2811؛ بسی، 2811، 1؛ بودن2880مورگان، 

آل فرزندان رابطۀ مستقیم و های دینی، اعتقادات مذهبی و مشارکت دینی افراد با تعداد ایده ارزش

ها و مشارکت دینی بیشتری داشته باشند، معنادار دارد. درواقع، هرچه افراد اعتقادات، ارزش

( بیانگر رابطۀ کامالً 1120هش خالد و مقدمی )خواهند. نتایج پژوآل بیشتری نیز می فرزندان ایده

های خانوادگی در میان مراکز معناداری میان متغیرهای فردگرایی، دینداری، سکوالریسم و ارزش

هاست؛ یعنی هرچه میزان دینداری شهرها بیشتر های باروری در این استاناستانی ایران با نرخ

های خانوادگی و هرچه میزان توجه به ارزشباشد، سطوح سکوالریسم و فردگرایی کمتر است 

( با 2880) 1و مورگان 2بیشتر باشد، نرخ باروری در آن شهرها بیشتر است و برعکس. هی فورد

در آمریکا با نظرسنجی از زنان نشان دادند، مذهب در  2882های پیمایش ملی  استفاده از داده

دارشدن در وری واقعی و تمایل به فرزندزندگی روزمرۀ زنان بسیار مهم است. همچنین میزان بار

است که معتقدند دین از کسانی  زنانی که معتقدند دین در زندگی روزمره بسیار مهم است، بیشتر

ها مشاهده شد کسانی که دیندارتر  مهم نیست یا اهمیت کمتری دارد. از طرفی در پژوهش آن

واده دارند که موجب افزایش های جنسیتی و خانتری دربارۀ نقشهای سنتیهستند، نگرش

( انجام شد که این پژوهش رابطۀ معنادار 2811شود. پژوهش دیگری توسط بودن ) باروری می

نظر  ( به این نتیجه رسیدند که صرف2828و همکاران ) 0دهد. پردا بین دین و باروری را نشان می

رابطۀ معناداری با تر،  از سطح تحصیالت یا میزان درآمد افراد، تشکیل یک خانوادۀ بزرگ

های سنی جوان اعالم کردند که فرزندآوری  های مالی زندگی دارد. همچنین زنان در گروه جنبه

طور مداوم در  های جدید خانواده، میزان باروری به مانع اشتغال زنان است. اگرچه برمبنای ارزش

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Baudin 
2. Heyford  

3. Morgan  

4. Preda 
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همین دلیل در حال کاهش است، نگرش ذهنی و رفتار باروری زنان در مرحلۀ گذار است. به 

 رومانی به یک اقدام جمعیتی پایدار برای مقابله با مسائل باروری نیاز است. اکرم و همکاران

( نشان دادند بنگالدش کاهش باروری چشمگیری داشته است. عواملی مانند محل 2828)

های  زندگی، موقعیت جغرافیایی، دینداری، سن مادر و تحصیالت او، تحصیالت همسر، ارزش

طور معناداری با تمایالت برآوردنشدۀ  ادگی، تجربۀ مرگ کودک و توانمندسازی زنان بهخانو

های رسد آنچه در این مطالعات از آن غفلت شده، زمینه نظر می باروری آنان همراه است. به

های خانواده بر تمایالت و قصد فرزندآوری زمان دینداری و ارزش خصوص تأثیر هم فرهنگی، به

ها، تمایالت و قصد باروری را به یک معنا درنظر  مچنین در بعضی از پژوهشزنان است. ه

اند. از آنجا که ممکن است فردی با تمایل برای داشتن فرزند، هیچ قصدی برای گرفته

های خانواده را  طور ویژه تأثیر دینداری و ارزش فرزندآوری نداشته باشد، پژوهش حاضر به

 د.کن ری بررسی میزمان بر تمایالت و قصد بارو هم

 مبانی نظری و چارچوب پژوهش

کند: فرضیۀ  دربارۀ چگونگی تأثیر مذهب بر باروری، سه فرضیه را مطرح می 1گلدشایدر

ها،  برمبنای فرضیۀ مشخصه 0و فرضیۀ الهیات ویژه. 1، فرضیۀ موقعیت گروه اقلیت2ها مشخصه

های مذهبی و مذهب نیز معرف  های اقتصادی و اجتماعی گروه تفاوت باروری نمایانگر تفاوت

اساس، زمانی که اثر همۀ  تحصیالت، شغل، درآمد، محل سکونت و تحرک اجتماعی است. براین

اقلیت نیز ممکن است  متغیرها مدنظر است، مذهب تأثیری بر رفتار باروری ندارد. موقعیت گروه 

می ایفا کند و در دو دهی به الگوهای جمعیتی یک گروه مذهبی یا قو نقش بسیار مهمی در شکل

بودن اعضاست که در این حالت،  گذارد. حالت اول، درحاشیه حالت متفاوت بر باروری اثر می

کند موقعیت و جایگاه خود را به اکثریت نزدیک کند و یکی از راهبردها  اقلیت سعی می  گروه

ت دوم نیز اقلیت و گروه اکثریت، کاهش باروری است. در حال  برای کاهش تفاوت بین گروه

گروه اقلیت ممکن است با داشتن فرزند بیشتر، موقعیت و پایگاه بهتری از لحاظ جمعیتی در 

ای است که به نظر گلدشایدر  ویژه، سومین فرضیه  جامعۀ اکثریت داشته باشد. فرضیۀ الهیات

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Goldscheider  
2. The characteristics hypothesis  

3. The Minority group status hypothesis 
4. The particularized theology hypothesis 
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کند. برمبنای این فرضیه، مذاهب نگرش و  رابطۀ میان دین، مذهب و باروری را تبیین می

های خاصی به باروری، فرزندآوری و استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی دارند.  وزهآم

های خانوادگی باالتر هستند، بیشتر از سایر  های مذهبی که دارای هنجار باروری یا ارزش گروه

 (.1120های مذهبی باروری دارند )رازقی و مدیری،  گروه

هش اندازۀ خانواده در ارتباط است؛ چراکه شدن با کا کند که عرفی گلدشایدر استدالل می

های جنسیتی است. جامعه در  های خانوادگی و نابرابری نقش کلیدی مذهب، تأکید بر ارزش

سمت  گیرد. تحول اجتماعی شامل تغییر به جریان تحوالت فرهنگی و اجتماعی بسیاری قرار می

جدیدی را به ارمغان  های فرهنگی اندازۀ خانواده کوچک است و تحوالت فرهنگی، ارزش

های فرهنگی در پاسخ به فرایندهای گستردۀ توسعۀ اقتصادی، افزایش  آورند. این ارزش می

های فرهنگی پاسخی به  کند. از آنجا که حمایت سازی تغییر می شدگی و شهری تحصیالت، غربی

 های های عرفی جانشین ارزشگیری شرایط جمعیتی اجتماعی و اقتصادی جدید است، جهت

ها و انتخاب عمدی یا آگاهانه  گیریشود که در آن، افراد محور تصمیم دینی باروری زیاد می

بنابراین  گیرند؛ هستند و خود دربارۀ تعداد فرزندانشان در تناسب با شرایط اقتصادی تصمیم می

کند. درعوض، کاهش  های آن، باروری را تقویت می انداز، مذهب و ارزش در این چشم

 (.01-02: 2881ی، عاملی مهم در کاهش باروری است )گلدشایدر، محوریت دین

کند. های جدید رفتار در جامعه بحث می نظریۀ اشاعه دربارۀ گسترش فناوری و فناوری

گیری ها مرتبط شود. توسعۀ دولت جدید که تصمیمها ممکن است با تغییرات در نهاد اشاعۀ ایده

دهد، یک جنبه از تغییر نهادی است )لوکاس و میر،  ر میو دسترسی به منابع را در خانواده تغیی

ها و هنجارهای اجتماعی جدید دربارۀ اولویت(. نظریات اشاعه به گسترش ایده11-10: 1121

های رسمی و غیررسمی ارتباط اجتماعی های بعد خانوار و وسایل تنظیم خانواده از طریق شبکه

(. بر 1121نسب،  )رضایی و فتوحی داندرا مهم میهای مرجع ویژه نقش گروه اشاره دارد و به

پایۀ این تئوری، در کشورهایی که باروری کاهش یافته است، ایستارها و اعمالی که به 

تر،  هایی از جمعیت شهری که موفق شود، ابتدا توسط گروه محدودیت باروری منجر می

های میانی با منزلت  ان به گروهشود و در طول زم تر هستند اقتباس می کرده ثروتمندتر و تحصیل

 (.1122به نقل از حسینی،  1220، 1یابد )بهند و کانتیکار تر و مناطق روستایی گسترش می پایین

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Behend and Contikare 
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سطح جانشینی و  نظریۀ گذار دوم جمعیتی، برای تبیین باروری کم یا به عبارتی، باروری زیر

اساسی در سطح جامعه در چند   تصنعتی اواخر مدرن است. تغییرا پیشرفتۀ   تداوم آن در جوامع

ارزشی، تغییرات اساسی متناظر با آن در سطح  فرهنگی   ویژه تغییرات بیستم، به  دهۀ آخر قرن

خصوص  آوری به زیستی و تنوع در اشکال بچه خصوص افزایش طالق و رواج زوج خانواده به

آورده که متناسب با   وجود های خارج از ازدواج، شرایطی را در جوامع پیشرفته به افزایش والدت

(. به عبارت دیگر، تغییرات کالن 111: 1101باروری کم و زیر سطح جانشینی است )سرایی، 

جوامع به تغییراتی در سطح خانواده و از آن طریق الگوهای فرزندآوری منجر شده است. انقالب 

در رابطۀ سنتی در فناوری کنترل موالید و پیشرفت وسایل پیشگیری از حاملگی سبب تغییر 

 (.01-02: 1101)سرایی،  شود ازدواج به رابطۀ جنسی و سپس فرزندآوری منتهی می

شناسان کالسیک به دین مرتبط است، اما  ویژه جامعه شناسان، به ای از آثار جامعه بخش عمده

برای تبیین و تحلیل استفاده شده است.  1در این بخش، تنها از نظریۀ رونالد اینگلهارت

های خانواده سخن گفته و  پردازی است که هم دربارۀ دین و هم ارزش ارت نظریهاینگله

ها را به دو دستۀ مادی )سنتی( و  متغیرهای مستقل این تحقیق را پوشش داده است. وی ارزش

کند و معتقد است مادیون بسیار بیشتر از فرامادیون از هنجارهای  فرامادی )مدرن( تقسیم می

بر نسبتاً فراوانی تأکید (. جوامع سنتی 222-212: 1102)اینگلهارت، کنند  سنتی حمایت می

تمام جوامع ماقبل دهند. درواقع،  میبزرگ را ترجیح های  خانوادهچنین   همکنند و  میمذهب 

در زندگی و آنان کارکرد ترین  نان، مهمهدف اصلی زعنوان  بهصنعتی بر تولد و پرورش کودک 

زنان و منع شدید روابط جنسی آزاد و نشینی  کردند. خانه تأکید می ها آنین منبع رضایت تر گبزر

های باروری  هستند. نرخغربی و غیرغربی سنتی جوامع همۀ از معیارهای رایج در ، غیرمتعارف

طور مستقیم به  وجه تصادفی نیست و برعکس، به هیچ متمایز جوامع مذهبی و غیرمذهبی به

انجامد  کند، توسعۀ انسانی به دگرگونی فرهنگی می بیان میشود. شواهد  شدن مربوط می غیردینی

خود این تغییرات را  دهد. افزایش رفاه خودبه شدت دینداری و باروری را کاهش می که به

کند؛ زیرا افزایش رفاه سبب ایجاد  آورد، اما احتمال وقوع این تغییرات را زیاد می وجود نمی به

شود )اینگلهارت و نوریس،  ها و ساختار اجتماعی می ههای ارزشی تود تغییرات مهم در نظام

دهند.  (. درنهایت، فرامادیون اهمیت کمتری به ازدواج و داشتن فرزند می112-118: 1101

اند  تفسیر چرخۀ زندگی بر این فرض استوار است که مردم فرامادی هستند؛ زیرا ازدواج نکرده

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Ronald Inglehart 
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وجود دارد که قضیه را به طریق دیگری نشان یا اینکه هنوز بچه ندارند، اما شواهد بسیاری 

های فرامادی  کنند، چون فرامادی هستند و از آنجا که اولویت دهد؛ مردم کمتر ازدواج می می

داشتن این موضوع، در انتظار  دهند. درصورت حقیقت دارند، کمتر به فرزندآوری عالقه نشان می

جوامع پیشرفتۀ صنعتی هستیم  مشاهدۀ کاهش اهمیت ازدواج و کاهش میزان موالید در

 (.22: 1102)اینگلهارت، 
های ارزشی افراد، هم تحت تأثیر میزان رفاه با توجه به چارچوب نظری اینگلهارت، اولویت

پذیری است. اگر فردی در دوران اولیۀ زندگی اقتصادی و اجتماعی و هم متأثر از جریان جامعه

أمین نیازهای اقتصادی و امنیتی باشد، گرایش به در محیط آرام اجتماعی و سیاسی همراه با ت

های فرامادی را در اولویت قرار  تر است و به تعبیری، وی ارزش های فرامادی محتمل ارزش

ها دگرگون  دهد. درمقابل اگر افراد وضعیت فوق را تجربه نکرده باشند، اولویت ارزشی آن می

های افراد با  . براساس این دیدگاه، ارزشگیرند های مادی در اولویت قرار می شود و ارزش می

اند،  پذیری احساس کردهها از امنیت مالی و جانی که در دوران جامعه توجه به درک ذهنی آن

تر  اند. افراد مسن پذیری را تجربه کردهتواند متفاوت باشد؛ زیرا افراد شرایط متفاوت جامعه می

اند و  در دوران جنگ و قبل از آن چشیده طعم وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه را

اند  ترها در شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دیگری پرورش یافته و اجتماعی شده جوان

 (.101: 1121)آزاد ارمکی و ظهیری، 

 
 . مدل نظری تحقیق1نمودار 

 های پژوهش فرضیه
 . بین دینداری و قصد باروری رابطۀ معناداری وجود دارد.1

 های خانواده و قصد باروری رابطۀ معناداری وجود دارد. رزش. بین ا2

 . بین دینداری و تمایل باروری رابطه وجود دارد.1
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 های خانواده و تمایل باروری رابطه وجود دارد. . بین ارزش0

 . بین دینداری اعتقادی و قصد باروری رابطۀ معناداری وجود دارد.1

 ابطۀ معنادار وجود دارد.. بین دینداری مناسکی و قصد باروری ر1

 . بین دینداری تجربی و قصد باروری رابطۀ معنادار وجود دارد.1

 . بین دینداری پیامدی و قصد باروری رابطۀ معنادار وجود دارد.0

 مادی و قصد باروری رابطۀ معنادار وجود دارد. های. بین ارزش2

 جود دارد.های فرامادی و قصد باروری رابطۀ معنادار و. بین ارزش18

 بین دینداری اعتقادی و تمایل باروری رابطۀ معنادار وجود دارد.. 11

 . بین دینداری مناسکی و تمایل باروری رابطۀ معنادار وجود دارد.12

 . بین دینداری تجربی و تمایل باروری رابطۀ معنادار وجود دارد.11

 دارد.. بین دینداری پیامدی و تمایل باروری رابطۀ معنادار وجود 10

 های مادی و تمایل باروری رابطۀ معنادار وجود دارد. . بین ارزش11

 های فرامادی و تمایل باروری رابطۀ معنادار وجود دارد.. بین ارزش11

 روش پژوهش
براساس سرشماری روش بررسی حاضر پیمایش و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است. 

است نفر بوده  1،101،112سالۀ شهر تهران  02تا  11، جمعیت زنان دارای همسر 1121سال 

نفر درنظر گرفته شده است.  120حجم نمونه براساس فرمول کوکران (. 1121)مرکز آمار ایران، 

و مشخصات جمعیتی ساکنان مناطق و  1121همچنین با استفاده از نتایج سرشماری سال 

یزان امکانات و تسهیالت گانۀ شهر تهران براساس م22همچنین سطح توسعۀ اجتماعی مناطق 

واحدهای مسکونی در هر منطقه محاسبه شد؛ بنابراین از نظر سطح توسعۀ مناطق مختلف شهر 

(. در 1121اند )مرکز آمار ایران، بندی شده تهران به پنج گروه از باالی باال تا پایین پایین طبقه

ق مورد استفاده واقع شدهمرحلۀ دوم با استفاده از روش نسبتی، حجم نمونه در هریک از مناط

اند. در این مرحله تعداد جمعیت زنان متأهل ساکن مناطق مختلف شهر تهران براساس 

مالک قرار گرفته است. حجم نمونه در هر منطقه به تعداد جمعیت زنان  1121سرشماری سال 

 صورت تصادفی اساس، تعداد حجم نمونه در مناطق که به دارای همسر بستگی دارد. براین

 است. 1صورت جدول  اند بهانتخاب شده
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 گیری براساس سطح توسعۀ اقتصادی و اجتماعی . نمونه1جدول 

 سطح بندی مناطق
شماره منطقه انتخاب 

 شده

تعداد جمعبت دارای همسر 
 در هر منطقه

 تعداد نمونه به
 روش نسبتی

 11 47803 1 باالی باال

 10 52702 1 باال

 168 258946 0-0 متوسط

 129 198539 18-11 پایین

 11 56369 12 پایین پایین

 120 110112 1 جمع

است. گالک و استارک  شده استفاده 1در زمینۀ دینداری، از سنجۀ گالک و استارک

. 1اند از: هایی را با عنوان ابعاد دینداری به پنج بعد کلی تقسیم کردند. این پنج بعد عبارت حوزه

زاده و  )سراج2. بعد شناختی1. بعد پیامدی و 0. بعد تجربی، 1 . بعد مناسکی،2بعد اعتقادی، 

کردن بعد ارزش مادی یا ارزش خانوادگی سنتی از چهارده گویه و برای عملیاتی (.1100پویافر، 

کار گرفته شد. همچنین در زمینۀ  های فرامادی )مدرن( ده گویۀ اینگلهارت به برای بعد ارزش

است )تمایل به  پرسش شده زنان  روری زنان و قصد فرزندآوریتمایل به با، متغیرهای وابسته

دوست دارید چند فرزند و درصورت داشتن فرزند، چند فرزند »باروری زنان در قالب سؤال 

 آیا قصد دارید فرزندی و درصورت»در قالب سؤال  زنان و قصد فرزندآوری« دیگر داشته باشید

های  ها از آزمون همچنین در تحلیل داده .(«داشتن فرزند، فرزند دیگری به دنیا آورید

 بستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل لجستیک استفاده شد. اسکوئر، هم کای

ها از  های خانوادگی و ابعاد آن های سنجش دینداری و ارزش ، گویه2براساس نتایج جدول 

 قبولی برخوردارند. پایایی قابل

 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1 . Glock and Stark 

بعد فکری یا دانش دینی، اطالعات و دانش اساسی در مورد طول اصول عقاید دینی و کتب مقدس هر دین را  . 2
دهنده آن است که بعد فکری یا شناختی معرف خوبی برای  گرفته تاکنون نشان حقیقات انجامشود. ت شامل می

داری حذف شده و از  داری نیست و باتوجه به برخی مالحظات در ایران از مجموعه پنج بعد دین سنجش دین
 (.1100شود )سراج زاده و پویافر، کردن آن صرف نظر می عملیاتی



 

 

 

 

 

 313های خانواده با تمایالت و قصد فرزندآوری ...   رابطة دینداری و ارزش

 

 

 ابعاد مورد بررسی. مقدار آلفای کرونباخ 2جدول 

 مقدار آلفا تعداد گویه ابعاد

 100/8 21 یدیندار

 102/8 1 دینداری اعتقادی

 182/8 1 دینداری مناسکی

 181/8 1 ینداری تجربید

 121/8 1 دینداری پیامدی

 120/8 20 های خانوادگی ارزش

 120/8 10 های سنتی ارزش

 000/8 18 های مدرن ارزش

 

 های پژوهش یافته
 توزیع درصدی نمونۀ پژوهش برحسب متغیرهای جمعیتی و اجتماعی. 9جدول 

 درصد تعداد طبقات متغیر

 گروه سنی

20-28  11 0/18  

22-21  10 1/2  

10-18  11 1/21  

12-11  111 2/10  

00-08  10 1/10  

02-01  01 11/0  

 1/21 میانگین سنی

 وضع فعالیت
 0/20 21 شاغل

 1/11 182 دار خانه

 یالتمیزان تحص

 0/1 11 سواد/ ابتدایی/راهنمایی بی

 1/01 111 دبیرستان و دیپلم

 1/12 218 تحصیالت دانشگاهی

-پایگاه اقتصادی
1اجتماعی

 

 0/18 01 باال

 0/12 282 متوسط

 2/11 101 پایین

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
عی ترکیب تحصیالت زنان و همسرانشان، وضع فعالیت زنان، نوع شغل و متوسط درآمد اجتما-. پایگاه اقتصادی1

آمده، زنان مورد بررسی از نظر پایگاه  دست دست آمده است؛ بنابراین براساس نمرات به زنان و همسرانشان به
 گرفتند.( قرار 11تا  0( و پایین )10تا  10(، متوسط)21تا  12اجتماعی در سه طبقۀ باال )-اقتصادی
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سال قرار دارند و  12-11سوم نمونۀ پژوهش در گروه سنی  بر مبنای نتایج، بیش از یک

 21اند. میانگین سنی زنان مورد بررسی،  سال بوده 08م زنان مورد بررسی زیر درمجموع دوسو

اند. از نظر سواد و  دار بوده سوم زنان پاسخگو خانه سال است. از نظر وضع فعالیت، بیش از یک

تر و کمتر از مقطع راهنمایی است و نیمی از  درصد سوادشان پایین 0/1میزان تحصیالت، 

-د( دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. همچنین از نظر پایگاه اقتصادیدرص 1/12پاسخگویان )

-درصد در پایگاه اقتصادی 0/12اجتماعی باال، -درصد زنان در پایگاه اقتصادی 2/11اجتماعی، 

 اجتماعی پایینی قرار دارند.-درصد در پایگاه اقتصادی 0/18اجتماعی متوسط و 

آل فرزند برای هر زوج و قصد  پژوهش درمورد تعداد ایده . توزیع فراوانی و درصدی نظر نمونۀ4جدول 

 ها برای فرزندآوری آن

 درصد تعداد طبقات  متغیرها

 

 

 

آل برای  تعداد فرزند ایده

 هر زوج

 8 1 1/1 

 1 08 1/28 

 2 221 0/11 

 1 11 1/0 

 0 22 1/1 

 0/1 11 اظهارنشده 

 1921 میانگین 

 188 120 جمع 

 

دآوری برای کل قصد فرزن

 زنان

 1/20 21 بله 

 2/11 221 خیر 

 8/2 7 اظهارنشده 

 188 120 جمع 

 قصد فرزندآوری )درصد(   

 

 

 تعداد فرزندان موجود

 خیر بلی  

 8 8/18 8/18 

 1 1/11 1/11 

 2 1/18 1/02 

 2/20 1/1 فرزند و بیشتر 1 
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رصد از کل زنان مورد بررسی قصد فرزندآوری د 1/20هد تنها  دنشان می 0های جدول  یافته

ها یا به عبارتی بیش از دوسوم زنان مورد بررسی قصد ندارند فرزندی به  درصد آن 2/11دارند و 

آل  درصد( داشتن دو فرزند را ایده 0/11بیش از نیمی از زنان مورد بررسی )دنیا آورند. از طرفی، 

اند. همچنین نتایج جدول نشان  رزند را مطلوب تلقی کردهها نداشتن ف نفر از آن 1دانند و تنها  می

فرزند را برای هر  2دهد که  دهد بیش از نیمی از پاسخگویان این پژوهش را زنانی تشکیل می می

فرزند  21/1آل در این بررسی  دانند. درمجموع میانگین تعداد فرزند ایده آل می زوجی ایده

دنیاآوردن  د از زنانی که فرزندی ندارند، قصد بهدرص 18دست آمده است. از طرف دیگر  به

درصد زنان نمونۀ مورد مطالعه که یک فرزند داشتند، اعالم کردند که  11فرزند را دارند. حدود 

فرزند یا بیشتر داشتند، قصدی  1درصد زنانی که  21قصد فرزندآوری دارند. در مقابل حدود 

 دنیاآوردن فرزند دیگر ندارند. برای به

ین بررسی، هشت متغیر مستقل احتمالی اثرگذار بر تمایالت و قصد باروری درنظر در ا

های خانوادگی، دینداری اعتقادی، دینداری  اند از: دینداری، ارزش گرفته شدند که عبارت

های مدرن. رابطۀ هرکدام  های سنتی و ارزش مناسکی، دینداری تجربی، دینداری پیامدی، ارزش

صورت جداگانه آزمون شد و درنهایت، این  با قصد و تمایالت باروری بهاز متغیرهای نامبرده 

های پیرسون  با استفاده از آزمون 1و  1های  کند. جدول فرضیه را بررسی و آزمون می 11مطالعه 

 دهند.  اسکوئر رابطۀ بین متغیرهای مستقل ذکرشده با تمایالت و قصد باروری را نشان می و کای

ها های خانوادگی و سطوح آنرابطۀ دینداری و ارزشاسکوئر برای بررسی  داری کایآزمون معنا. 1جدول 

 با قصد باروری

 قصد باروری متغیرها
 آزمون معناداری 

 کرامرز وی سطح معناداری اسکوئر کای پایین متوسط باال

 812/8 102/8 122/1 0/11 1/20 0/21 بلی دینداری کل

 801/8 221/8 010/2 0/11 2/22 2/21 بلی دینداری اعتقادی

 811/8 181/8 111/1 1/22 1/20 1/11 بلی دینداری مناسکی

 811/8 180/8 221/8 1/11 2/21 1/20 بلی دینداری تجربی

 818/8 182/8 111/1 1/11 1/21 2/20 بلی دینداری پیامدی

 101/8 820/8 110/1 0/11 2/20 1/12 بلی های خانواده ارزش

 118/8 122/8 211/0 1/22 1/21 1/01 بلی های مادی ارزش

 112/8 818/8 201/2 8/18 1/21 1/12 بلی های فرامادی ارزش
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با آنکه نسبت زنانی که قصد باروری دارند، با  دهد، نشان می 1طور که نتایج جدول همان

ر از یابد، این رابطه با احتمال خطای کمت افزایش میزان دینداری افراد )در همۀ ابعاد( افزایش می

درصد معنادار نیست؛ بنابراین رابطۀ مستقیم بین دینداری و قصد باروری در این پژوهش تأیید  1

که  طوری های خانوادگی و قصد باروری رابطۀ مثبت معناداری دارند؛ به نشده است، اما ارزش

های خانوادگی دارند، قصد باروری دارند؛  درصد از افرادی که گرایش زیادی به ارزش 1/12

 0/11های باروری دارند به  که این نسبت در میان کسانی که گرایش ضعیفی به ارزش درحالی

های مدرن  های خانوادگی )کل( و ارزش توان گفت بین ارزش به عبارتی میرسد.  درصد می

های  معنا که با افزایش ارزش خانوادگی با قصد باروری رابطۀ معناداری وجود دارد. بدین

های مدرن خانوادگی، قصد باروری زنان  شود و با ارزش د باروری بیشتر میخانوادگی )کل( قص

 یابد. کاهش می

 های خانواده با تمایالت باروری . آزمون معناداری پیرسون برای بررسی رابطۀ دینداری و ارزش1جدول 

 داری سطح معنا کمیت پیرسون تعداد مشاهدات ابعاد متغیرها

 

 

 دینداری

 210/8 881/8 120 کل

 128/8 -800/8 120 اعتقادی

 101/8 811/8 120 مناسکی

 110/8 818/8 120 تجربی

 218/8 -882/8 120 پیامدی

 

های  ارزش

 خانواده

 810/8 110/8 120 کل

 801/8 181/8 120 مادی

 811/8 -121/8 120 فرامادی

 

ها  با تمایالت باروری آندهد رابطۀ دینداری زنان )در همۀ ابعاد(  نشان می 1های جدول  یافته

معنادار نیست و به تعبیری رابطۀ مستقیم بین دینداری و ابعاد آن با تمایالت باروری تأیید نشده 

های خانوادگی و ابعاد آن از یک سو و تمایالت باروری از سوی دیگر، است، اما بین ارزش

های خانوادگی )کل( و ارزش رابطۀ معنادار وجود دارد. به عبارتی با افزایش پایبندی به ارزش

های فرامادی و  یابد. از طرف دیگر بین ارزش های مادی، تمایالت باروری زنان افزایش می

های  معنا که با افزایش ارزش تمایالت باروری زنان رابطۀ معنادار و معکوسی وجود دارد؛ بدین
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 گرسیون چندمتغیره،یابد. با استفاده از آزمون ر فرامادی، تمایالت باروری زنان کاهش می

 1تغییرات متغیر وابسته )تمایالت فرزندآوری( توسط متغیرهای مستقل بررسی شد. جدول 

 دهد. بستگی، ضریب تعیین و نتایج مدل رگرسیونی را نشان می مقادیر ضریب هم

ی بستگی و ضریب تعیین و اشتباه استاندارد متغیرهای مورد بررسی و متغیرها . مقادیر ضریب هم7جدول 

 ای واردشده در معادلۀ رگرسیون مستقل و زمینه

 سطح معناداری کمیت تی Beta خطای استاندارد B متغیرها

 888/8 22/0 - 101/8 02/0 مقدار ثابت

 211/8 -11/1 -811/8 881/8 -810/8 دینداری

 881/8 -12/1 210/8 812/8 -822/8 های خانوادگی ارزش

 802/8 -80/2 -101/8 810/8 -810/8 اجتماعی-پایگاه اقتصادی

 881/8 -11/2 -110/8 811/8 -801/8 سن

 20/21 کمیت اف 111/8 (Rبستگی ) ضریب هم

 881/8 سطح معناداری 201/8 ( R2ضریب تعیین )

   211/8 شده( تعدیل R2ضریب تعیین  )

   S.E 118/8خطای استاندارد 

دست آمده است؛  به 111/8بستگی چندگانه  ، ضریب هم1طبق نتایج مندرج در جدول 

درصد با متغیر وابسته )تمایالت  11ای تقریباً  معنا که متغیرهای مستقل و متغیرهای زمینه بدین

درصد از واریانس  20دهد تقریباً  آمده نشان می دست باروری زنان( ارتباط دارند. ضریب تعیین به

شود و  شده در معادله تبیین میای وارد متغیر تمایالت باروری توسط متغیرهای مستقل و زمینه

کنند که خارج از این بررسی قرار  مانده را متغیرهای دیگری تبیین می درصد باقی 11حدود 

-های خانوادگی و پایگاه اقتصادی شود، متغیرهای سن، ارزش طور که مالحظه می دارند. همان

باروری زنان مورد  بر تمایالت -101/8و  210/8، -110/8ترتیب با ضریب بتای  اجتماعی به

گذارد. با توجه به اینکه یکی دیگر از متغیرهای وابستۀ تحقیق حاضر، بررسی  بررسی تأثیر می

های خانواده بر آن بوده  قصد باروری زنان و سنجش تأثیر متغیرهای مستقل دینداری و ارزش

-یگاه اقتصادیاست، با استفاده از رگرسیون لجستیک، تأثیر این متغیرها و دو متغیر سن و پا

 0اجتماعی بر قصد باروری زنان مورد بررسی نیز سنجش شده است که نتایج آن در جدول 

 آمده است.
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 بینی قصد باروری با استفاده از رگرسیون لجستیک . پیش3جدول 

 متغیر مستقل
1مدل  2مدل    

B Exp (B) Sig B Exp (B) sig 

اجتماعی -پایگاه اقتصادی  

       پایین )مرجع(

 Ns 021/8 111/8 Ns 111/8 112/8 متوسط

 Ns 111/8 010/8 Ns 010/8 101/8 باال

 سن

       )مرجع( 28-20

21-22 100/1 011/0 * 100/2 020/18 * 

18-10 218/2 110/2 ** 020/2 812/10 ** 

11-12 100/1 88/11 ** 120/0 110/02 ** 

08-00 221/0 01/10 ** 210/1 88/121 ** 

01-02 18/21 812/1 Ns 18/20 111/2 Ns 

820/8     دینداری  821/1  

811/8     های خانوادهارزش  812/1  

880/0 درصد ثابت  880/0  028/0  ** 121/1-  201/1  

2/08 درصد درستی  2/08  

Chi Square 21/0 ns 21/0 ns 

-2 Log likelihood 80/210  80/210  

Nagelkerke R Square 111/8  111/8  

 81/8معناداری در سطح * = 81/8معناداری در سطح * = 81/8معناداری در سطح ** =

زمان  زمان به بررسی تأثیر هم طور هم : با واردکردن متغیرهای جمعیتی تحقیق به1مدل 

کنیم  مشاهده می 0متغیرهای جمعیتی بر احتمال قصد باروری پرداختیم. با توجه به نتایج جدول 

متغیر سن  اجتماعی تأثیر معناداری بر احتمال قصد باروری ندارد،-تصادیکه متغیرهای پایگاه اق

دار شده است. به عبارتی در متغیر سن، تمام  در ارتباط با متغیر وابسته از نظر آماری معنا

ساله رابطۀ معناداری با احتمال قصد باروری دارند؛  02-01جز گروه سنی  های سنی به گروه

شود.  رود، احتمال قصد باروری برای آنان بیشتر می ان باالتر میمعنا که هرچه سن زن بدین

درصد از تغییرات  11طورکلی  به 1دهد مدل  نشان می Nagelkerke R Squareدرنهایت مقدار 

 کند. بینی می متغیر وابسته را که همان احتمال قصد باروری است، پیش
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یتی، متغیرهای اجتماعی را وارد بر متغیرهای جمع ، عالوه2: در مدل نهایی یا مدل 2مدل 

طور که  زمان متغیرهای جمعیتی و اجتماعی را بر متغیر وابسته سنجیدیم. همان کردیم و تأثیر هم

اجتماعی رابطۀ معناداری با احتمال قصد باروری -دهد متغیر پایگاه اقتصادی نشان می 0جدول 

عنادار دارد. به عبارتی با افزایش سن زنان ندارد. متغیر سن با احتمال قصد باروری زنان رابطۀ م

سال، احتمال قصد آنان برای باروری  02-01جز گروه سنی  های سنی به زنان در همۀ گروه

 10سال حدود  10-18برابر، گروه سنی  18سال حدود  22-21یابد. گروه سنی  افزایش می

برابر احتمال  121د سال حدو 00-08برابر و گروه سنی  02سال حدود  12-11برابر، گروه سنی 

متغیرهای مستقل تحقیق )دینداری  سال دارد. 20-28قصد باروری بیشتری نسبت به گروه سنی 

معنا  های خانوادگی( رابطۀ معناداری با متغیر وابسته )احتمال قصد باروری( دارند؛ بدین و ارزش

باروری آنان افزایش شود قصد  بینی می های خانوادگی زنان، پیش که با افزایش دینداری و ارزش

درصد از تغییرات متغیر  11طورکلی  به 1دهد مدل  نشان می Nagelkerke R Squareیابد. مقدار 

شود، در  طور که مشاهده می کند. همان بینی می وابسته را که احتمال قصد باروری است، پیش

  بینی کرده است.  درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش 01متغیرهای مستقل این تحقیق  2مدل 

 گیری بحث و نتیجه
های خانوادگی بر تمایالت و قصد  هدف مطالعۀ حاضر، بررسی تأثیر دینداری و ارزش

میانگین باروری برای کل فرزندآوری در بین زنان دارای همسر شهر تهران است. بر مبنای نتایج، 

در  است. 21/1ن این تحقیق آل برای کل زنا و میزان باروری ایده 10/1زنان نمونۀ این تحقیق 

های خانوادگی با قصد و تمایالت باروری، نتایج نشان داد بین  بررسی رابطۀ دینداری و ارزش

با قصد باروری  )بعد اعتقادی، بعد مناسکی، بعد تجربی، بعد پیامدی(دینداری کل و ابعاد آن 

وادگی و قصد باروری زنان های خان رابطۀ معناداری وجود ندارد، اما رابطۀ معناداری بین ارزش

های مدرن خانوادگی، قصد  های خانوادگی و ارزش معنا که با افزایش ارزش وجود دارد. بدین

گرفته در این حوزه  این یافته با برخی نتایج مطالعات انجام یابد. باروری زنان افزایش می

مختلف باروری در های  ( نشان دادند میزان2888) 1همخوانی دارد؛ برای مثال، جفری و جفری

های مختلف باروری بیشتر متأثر از عواملی هستند که مرتبط با مذهب و دینداری  بین گروه

های مختلف  اجتماعی، بین گروه-ای و اقتصادی که با کنترل متغیرهای زمینه طوری نیستند؛ به

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Jeffery and Jeffery  
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ایی و مذهبی در زمینۀ رفتارهای باروری تفاوتی وجود ندارد. به عبارتی تحت تأثیر فردگر

معنای رابطۀ علی  مدرنیزاسیون، دینداری به یک انتخاب فردی تبدیل شده و تأثیرات آن لزوماً به

های جدید توسط تغییرات که شرایط و واقعیت و معلولی بین دین و باروری نیست. هنگامی

براین کنند؛ بناآید، تغییرات ایدئولوژیکی را پشتیبانی میوجود می ارزشی و نگرشی در جامعه به

طور مستقل بر تغییرات باروری تأثیر بگذارد، بازتابی از  جای عاملی که به طور سنتی به دینداری به

؛ به نقل 1220های نوین است )فیلپ و همکاران،  ها و نگرش عوامل اجتماعی اقتصادی، ارزش

 (1121از رجبی رستمی، 

شوند و بسیاری  تراک گذاشته میطور گسترده و سریع به اش ها به رسد امروزه ارزش نظر می به

های اخیر به دستاوردهای شغلی و تحصیلی زنان  از تغییرات ارزشی مؤثر بر باروری در دهه

و همکاران،  1انجامد )رابرت ها می است که به برابری جنسیتی و تأکید بر ارزش منجر شده 

روی جوامع  ی پیشهای سنتی، مفاهیم جدید های عقالنی/ عرفی در برابر ارزش (. ارزش1221

ها و  گذارند که با مفاهیم جوامع صنعتی در تضاد قرار دارند. ارزش صنعتی و پساصنعتی می

طور کامل دنبال  های پیشین، از سوی نسل جدید به های سنتی رایج در میان نسل نگرش

 های متفاوت خود را های پیشین، ارزش جای افراد نسل شود، بلکه نسل جدید با نشستن به نمی

 دهند. بینی متداول در جوامع را تغییر می کنند و جهان جایگزین می

های جمعی  اقتصادی و گسترش رسانه  براساس نظریۀ تغییرات فرهنگی اینگلهارت، توسعۀ

دیدگاه او  وجود آورده است. ها به های اخیر، تغییراتی را در اولویت ارزشی افراد و گروه در سال

و رشد تکنولوژیک و ارضای نیازهای اساسی در جامعه بر ظهور  چگونگی تأثیر توسعۀ اقتصادی

نفس، خودشکوفایی و دستیابی به منزلت اجتماعی بین جوانان و  نیازهای پسامادی مانند عزت

های  کند. این مسئله نیز مهم است که نسل امروزی برخالف نسل نسل جدید را مشخص می

رسد در  نظر می فیت زندگی اولویت قائل است. بهگذشته، بیشتر برای نیازهای غیرمادی مانند کی

های خانواده  جامعۀ مورد مطالعه، افراد بیشتر خواهان کیفیت زندگی و گریزان از برخی ارزش

شدن افزایش  های اخیر، تأثیر جهانی شدن به دوره مانند فرزند و فرزندآوری هستند. با نزدیک

  با نگرش  ی خود را از دست داده است. درنتیجهیافته و فرزند و فرزندآوری معنای سنتی و قدیم

 شود.  جدیدی به تمایالت و قصد فرزندآوری نگریسته می

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Robert  



 

 

 

 

 

 305های خانواده با تمایالت و قصد فرزندآوری ...   رابطة دینداری و ارزش

 

 

عالوه نتایج مبین نبود رابطۀ معنادار دینداری و ابعاد آن با تمایالت باروری است، اما  به

رد. با های مادی و فرامادی با تمایالت باروری رابطۀ معنادار دا های خانوادگی، ارزش ارزش

های مادی، تمایالت باروری زنان افزایش  های خانوادگی )کل( و ارزش افزایش پایبندی به ارزش

های فرامادی و تمایالت باروری زنان رابطۀ معنادار و  یابد. از طرف دیگر، بین ارزش می

 های فرامادی، تمایالت باروری زنان کاهش معنا که با افزایش ارزش معکوسی وجود دارد؛ بدین

شده نیز نشان دادند دینداری زنان مطابق الگوی سنتی نیست، بلکه  یابد. برخی مطالعات انجام می

ها رواج پیدا کرده و عمومیت دارد )ساروخانی و های ارزشی مدرن در بین آنبرداشت

های عمومی و  توان گفت دینداری کارکردهای خود را در عرصه می(. 1101جاه،  رفعت

توانسته است  دهد، در گذشته می  ت. براساس آنچه مطالعات نشان میخصوصی حفظ کرده اس

های مدرن و تغییرات ارزشی  عاملی برای افزایش تمایالت باروری باشد، اما با نفوذ ارزش

تواند تأثیر معناداری بر تمایالت باروری در شهر تهران داشته  وجودآمده، دینداری امروزه نمی به

عنوان نمود بیرونی اعتقاد و  اروری را تحت تأثیر قرار دهد. دینداری بهتواند قصد ب باشد، ولی می

های ارزشی و هنجاری جامعه است و متأثر از آن،  ترین چارچوب پایبندی دینی، از اساسی

ها و هنجارها،  بخشیدن و نهادمندکردن ارزش سازی، عینیت خانواده از طریق فرایندهای مشروع

(. از آنجا که یکی از 1122کند )لبیبی،  اش بازتولید می ر سازندهجامعۀ سالم را با تمام عناص

صورت  های مذهبی است، دینداری به های خانواده در ایران، تأثیرپذیری از ارزش ویژگی

اساس،  گذارد. براین های خانواده بر تمایالت باروری افراد تأثیر می غیرمستقیم و از طریق ارزش

سکوالریسم، با کاهش در اندازۀ خانواده، باروری و سایر کاهش در میزان دینداری و رشد 

ای که ایجاد شده منطبق است. به عبارت  همراه داشته و تغییرات ارزشی تغییراتی که مدرنیته به

های جدید مرتبط با  های جدید از دین، مغایرت چندانی با ارزش توان گفت برداشت دیگر می

رابطۀ دینداری با تمایل و قصد باروری و متغیرهای مشابه باروری ندارند و درنتیجه، در ارزیابی 

 الزم است نوع دینداری مورد توجه قرار گیرد و کنترل شود.  

متغیرهای ای نتایج نشان داد  در باب بررسی نقش متغیرهای مستقل با کنترل متغیرهای زمینه

الت باروری تأثیر داشتهترتیب بر تمای های خانواده بههای خانوادگی و پایگاه ارزش سن، ارزش

براساس نتایج آزمون رگرسیون لجستیک، بعد از کنترل متغیرهای جمعیتی، با افزایش  اند و

های خانوادگی زنان، احتمال قصد باروری آنان افزایش یابد. این نتایج با  دینداری و ارزش

مودیانی و ؛ مح1122های برخی تحقیقات مطابقت و همخوانی دارد )سروش و بحرانی،  یافته
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توان گفت  (. می2810؛ بسی، 2880؛ زانگ، 2881؛ براناس گارزا و نیومن، 1120شهریاری، 

های خانواده است که با  براساس نظریۀ گذار دوم جمعیتی، فرزندآوری یکی از عناصر و ارزش

لحاظ اقتصادی و فرهنگی و  دگرگونی مواجه بوده است. با دگرگونی ساختار جامعۀ ایران به

ر نظام هنجاری، حضور جامعه و نیروهای اجتماعی و سنتی در زندگی افراد محدود و تغیی

های فردی،  نظارت جامعه بر رفتار افراد کمتر شده است. این تحوالت سبب گسترش آزادی

خوردن  پذیری در مسیر زندگی و برهم ها در خانواده و جامعه، انعطاف انگاری افزایش سهل

ویژه زنان شهر تهران، با گذر از  أثر از این شرایط، زنان جامعۀ ایران بهکار جنسیتی شد. مت تقسیم

های فردمحور معطوف به نیازهای  محور معطوف به نیازهای اولیه، به ارزش های جامعه ارزش

های  ثانویه مانند تحقق خویشتن، آموزش، مدیریت بدن و دوری از تحمل مشکالت و سختی

های خانواده مانند تمایالت،  انواده، روابط خانوادگی و ارزشفرزندآوری، تحول جدیدی را در خ

های ناشی از گذار جمعیتی دوم  کنند. دگرگونی قصد فرزند و فرزندآوری تجربه کرده و می

گذاری بر  ها در ایران تا حدودی بر روش زندگی زنان مؤثر بوده است. فرزند در ارزش خانواده

ا اشتغال و آموزش ارزش و برتری کمتری دارد. همچنین عناصر زندگی برخی زنان، در مقایسه ب

ها اطمینان کمتری  کند، آن اگرچه فرایند نوسازی، آزادی و استقالل بیشتری برای افراد فراهم می

شدن،  های پس از انقالب اسالمی، تقویت جهانی کنند. فراتر از دینداری، در نسل به آینده پیدا می

ها تأثیر  نیته در ایران بر تمایالت و قصد فرزندآوری آنهای مدر گسترش نوگرایی و ارزش

 گذاشته است. 

شدن بر ارزش باروری تأثیر منفی و معکوس داشته است؛  توان گفت تجربۀ جهانی می

یابد.  شود، ارزش باروری کاهش می شدن افراد بیشتر می معنا که هرچه تجربۀ جهانی بدین

شدن و  ر رفتار باروری دارند. براساس دیدگاه جهانیهای خانوادگی امروزه نقش بسزایی د ارزش

شدن  شدن، خانواده همراه با دیگر اجزا و عناصر در سرتاسر جوامع، متأثر از جهانی محلی جهان

امروزی را دگرگون ساخته است؛   شدن ساختار و کارکرد خانوادۀ تغییر کرده است. جهانی

حتی به خانوادۀ متکثر پسامدرن تبدیل کرده  ای مدرن و خانوادۀ گسترده را به خانوادۀ هسته

است. الگوهای خانواده را کامالً دگرگون و متنوع ساخته و رواج این الگوهای خانوادگی متکثر 

(. خانواده در ایران به پیروی از الگوی جوامع پیشرفته، تغییر 1128را آسان کرده است )برناردز، 

ه است. اقتدار مردان در قیاس با گذشته کاهش های جنسیتی دگرگون شد شکل یافته است. نقش

یافته است. تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده به سنین باال انتقال یافته، سن ازدواج افزایش پیدا 
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رسد زنان تحت تأثیر  نظر می است. به کرده و میزان تمایل به باروری و فرزندآوری کاهش یافته 

بخشند و بعد از آن تمایل و  اجتماعی خود را بهبود میشرایط جدید، ابتدا موقعیت اقتصادی و 

گیرد. همچنین در جوامع شهری و با توجه به پایگاه  قصد فرزندآوری برای آنان شکل می

ای  گونه ها، فرزند منفعتی برای خانواده ندارد و وضعیت به اجتماعی، جوامع و خانواده-اقتصادی

یل و ادامۀ آن، گذران اوقات فراغت و مدتی که منظور شروع تحص های زیادی به است که هزینه

ای که در روند باروری ایجاد شده، منتج از  طلبد. دگرگونی کند، می از درآمد خانواده استفاده می

شده در جامعه است؛ بنابراین خانواده در فرزندآوری و تمایالت آن تجدیدنظر  تغییرات حاصل

 کرده است. 

هنوز در جامعۀ امروز بسیار ارزشمند هستند و نگرش به فرزندآوری و خانواده  از طرفی،

کنند که عنوان یک دارایی اجتماعی همچنان پابرجاست و تنها تعداد معدودی آرزو می فرزند به

اصالً فرزند یا خانواده نداشته باشند که این ممکن است بخشی از ایدۀ ورود به جامعۀ مدرن را 

ین آوری در اندزفرت تمایالی لگوترین ا حال، برجسته یناما درع(، 2881دکا،  تحقق ببخشد )ون

، یگرای د و زمینهمستقل ی نظرگرفتن نقش متغیرهادرست که حتی با ی اندزفری دولگو، اتحقیق

مهم برخی عناصر تأثیر تحت آوری ندزفراساس، الگوهای  ماند. براین میلگو ثابت باقی این ا

که معنا  شود؛ بدین ب میمحسوان، ارزش یرا ۀجامعد قتصاو افرهنگ آوری در ندزفرهستند. 

آل، این موضوع را تأیید  ، چنانکه نتایج باروری ایدهپذیرفتنی نیستفرزندی اساساً  ی تکلگوا

های مدرن خانواده و  فرزندی ناشی از بروز ارزش فرزندی و تک کنند. بخشی از قصد بی می

ر رفتار و نیات باروری تأثیر های مدرن و سکوالریسم ب عوامل مرتبط با آن است. ارزش

 (. 1120به نقل از رازقی و مدیری،  1221گذارد )وندکا،  می

های خانوادگی خاص خودش را دارد. همچنین تغییرات ارزشی و  جامعۀ ایرانی هنوز ارزش

ای در حال گذار از سنت به مدرنیته، زنان را با خود همراه کرده  عنوان جامعه نگرشی در ایران به

های  هایشان در عرصههای خانوادگی، خود را با الزامات نقش ز طرفی زنان با ایفای نقشاست. ا

ها و  گذاری شود سیاست کنند. براساس نتایج پژوهش، پیشنهاد می عمومی هماهنگ می

های مربوط به باروری با توجه به بستر و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در  ریزی برنامه

اند؛ بنابراین با  دار بوده بگیرد. بخش اعظم زنان نمونۀ مورد مطالعه خانههر گروه سنی صورت 

های  توجه به همگرایی رفتارهای باروری در بین زنان شاغل و غیرشاغل، عالوه بر اتخاذ سیاست

گذاری قرار بگیرند.  دار نیز باید در اولویت سیاست مورد نیاز برای زنان شاغل، زنان خانه
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رسد بهتر  نظر می اند. به عنوان جامعۀ هدف بررسی شده های، زنان به وهشهمچنین در غالب پژ

زمان ارزیابی شود؛ چراکه احتمال دارد نتایج ارزشمندتری داشته باشد  است نگرش مردان نیز هم

 ها کمک زیادی بکند.  گذاری که به اتخاذ سیاست
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 های خانواده )مورد  ینترنت بر ارزشبررسى نقش ا»(، 1122قاسمى )طیبه اهلل و  احمدزاده، روح

 .12-12: 0 ، شمارۀای مطالعات رسانه، «تهران( 11مطالعه: جوانان منطقۀ 

 ( 1121اوجاقلو، سجاد و حسن سرایی ،)« مطالعۀ تغییرات زمانی ارزش فرزند در ایران )مطالعۀ

 .201-211: 2 ، شمارۀمطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،«موردی: زنان شهر زنجان(

 ( 1102اینگلهارت، رونالد« .)ترجمۀ مریم وتر، چاد  ،«تحول فرهنگی در جامعۀ پیشرفتۀ صنعتی

 دوم، تهران: کویر. 

 ( 1101اینگلهارت، رونالد و نوریس پیتا ،)«ترجمۀ مریم  ،«دین و سیاست در جهان مقدس و عرفی

 وتر، تهران: کویر.

 ( 1128برناردز، جان ،)«ترجمۀ حسن قاضیان، تهران: نشر نی.«وادهدرآمدی به مطالعات خان ، 

 ( 1121بریس، نیکال، کمپ، ریچارد و رزمری سلنگار،) «شناسی با برنامۀ  های روان تحلیل داده

SPSS» .ویرایش سوم، تهران: دوران ، 

 تحوالت ازدواج و خانواده »(، 1121مندگاری )ترابی، فاطمه، عسکری ندوشن، عباس و ملیحه علی

 .10-11: 1شمارۀ  ،شناسی ایران امۀ انجمن جمعیتن، «در ایران

 ( 1100حسینی، حاتم و محمدجالل عباسی شوازی ،)«ای و تأثیر آن بر رفتار و  تغییرات اندیشه

 .00-11: 2 شمارۀ ،نامۀ زنان پژوهش، «های باروری زنان کرد و ترک آل ایده

 ( 1101حسینی، حاتم ،)«زنان کرد و ترک شهرستان قومیت و باروری: تبیین رفتارهای باروری 

 شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. ، رسالۀ دکتری جمعیت«ارومیه

 ( 1122حسینی، حاتم ،)چاد چهارم، تهران: ،اجتماعی و تنظیم خانواده-شناسی اقتصادی جمعیت 

 سینا. دانشگاه بوعلی

 ( 1121روشه، گی،) گهر، تهران: نشر نی. سین نیکترجمۀ عبدالح ،شناسی تالکوت پارسونز جامعه 

 ( 1121رجبی رستمی، مهدیه ،)«نامۀ کارشناسی ، پایان«بررسی تأثیر سکوالریسم بر باروری در ایران

 شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.ارشد جمعیت

 ( 1120رستگار خالد، امیر و میثم محمدی ،)«یۀ تغییرات فرهنگی و افت باروری در ایران )بر پا

: 2 شمارۀ، شناسی کاربردی جامعه، «(های ایرانیان ها و نگرش های پیمایش ارزشتحلیل ثانوی داده

112-108. 
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 بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار »(، 1121نسب، زهرا و سردار فتوحی ) رضایی

و  10 شمارۀ، ترویجی فرهنگ ایالم-فصلنامۀ علمی، «سالۀ شهر ایالم 02-11باروری در بین زنان 

11 :111-112. 

 شناختی مؤثر در بازتعریف هویت  عوامل جامعه»(، 1101جاه ) ساروخانی، باقر و مریم رفعت

 .21-11: 1، شمارۀ پژوهش زنان، «اجتماعی زنان

 ین و نظم اجتماعی: بررسی رابطۀ دینداری با د»(، 1101زاده، حسین و محمدرضا پویافر ) سراج

-11: 11 شمارۀ، مسائل اجتماعی ایران، «ای از دانشجویانر میان نمونهروی د احساس آنومی و کج

181. 

 ( 1122سرایی، حسن و سجاد اوجاقلو ،)« :مطالعۀ نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایران، مطالعۀ موردی

 .01-12: 0 شمارۀ، مجلۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، «زنان شهر زنجان

 ( 1101سرایی، حسن ،)نامۀ انجمن ، «انیراجمعیتی ار گذن جریاییر خانواده در اوم و تغ»تد

 .18-11: 2 شمارۀ ،شناسی ایران جمعیت

 ( 1122سروش، مریم و شعله بحرانی ،)«های جنسیتی و نگرش به رابطۀ دینداری، نگرش به نقش

 .280-102: 2 شماره، زن در توسعه و سیاست، «فرزند با تعداد واقعی و مطلوب فرزند

  ،شناسی ایران مجلۀ جامعه، «مدلی برای سنجش دینداری در ایران»(، 1100علیرضا )شجاعی زند ،

 .11-10: 1شمارۀ 

 ( 1121شجاعی، جواد و بهجت یزدخواستی ،)« مرور سیستماتیک مطالعات کاهش باروری در دو

 . 112-110: 11 شمارۀ، فصلنامۀ شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، «دهۀ اخیر

 گیری ارزشی و ارتباط آن با تحلیل کیفی جهت»(، 1121مصطفی و تقی آزاد ارمکی )نیا،  ظهیری

، فصلنامۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی فرهنگی، «تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شهر بندرعباس

 .111-111: 1 شمارۀ

 ( 1122عباسی شوازی، محمدجالل و میمنت حسینی چاوشی ،) روند و سطح باروری طی چهار

، 1931و  1911ر در ایران: کاربرد روش فرزندان خود در برآورد باروری در سرشماری دهۀ اخی

 گزارش تحقیقاتی، پژوهشکدۀ آمار، مرکز آمار ایران.

 تأثیر ابعاد متفاوت استقالل زنان بر »(، 1102مندگاری ) عباسی شوازی، محمدجالل و ملیحه علی

 .11-11: 0، شمارۀ سیاست زن در توسعه و ،«ها در ایران رفتارهای باروری آن

 ( 1120عرفانی، امیر و جواد شجاعی ،)«انجمن ، «های بالفصل نیات باروری شهر تهران کننده تعیین

 .101-110:  28 شمارۀ، شناسی ایران جمعیت
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 ( 1121قنبریان بریزیان، علی و مریم درویشی ،)« بررسی تأثیر مصرف فضای مجازی بر دینداری و

-212: 0 شمارۀ ،شناسی سبک زندگی فصلنامۀ جامعه، «العۀ موردی: اصفهانهای خانواده، مطارزش

210. 

 های سبک زندگی بر  تأثیر مؤلفه»(، 1121الدینی ) فیروز، زینب، زارع، بیژن و حسین شمس کاوه

زن در توسعه و ، «نگرش به فرزندآوری )مطالعۀ موردی: زنان در آستانۀ ازدواج شهر تهران(

 .210-211: 2 شمارۀ، سیاست

 ( 1101کالنتری، صمد، ربانی، رسول و رزیتا اکتایی ،)« بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

 ،دانشگاه آزاد شوشتر، «تأثیرگذار بر میزان باروری با تأکید بر نقش تنظیم خانواده در شهر اصفهان

 .118-181: 1 شمارۀ

 ( 1121لوکاس، دیوید و پاول میر ،)ترجمۀ حسین محمودیان، تهران: عیتیدرآمدی بر مطالعات جم ،

 دانشگاه تهران.

 ( 1122لبیبی، محمدمهدی ،)«علوم اجتماعی، «های خانوادگی در ایران نگرشی نوین به تحول ارزش، 

 .11-12: 10 شمارۀ

 نقش مذهب و توسعه در رفتار باروری زنان »(، 1120الدین و سهیال شهریاری ) محمودیانی، سراج

مجلۀ ، «های منتخب استان کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربیدی از شهرستانکرد در ایران؛ شواه

 .188-21: 28، شمارۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 ( 1102محمودیان، حسین و رضا نوبخت ،)«های مذهبی مذهب و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه

 .211-121: 1 شمارۀ ،ی ایرانمسائل اجتماع، «دار استان فارس سنی و شیعۀ شهر گله

  ،(. 1121) جلیلیان، اردشیر و محمدعلی آرمندی، حامد، کریم، سید محسنسعیدی مدنی

تربیتی -فصلنامۀ فرهنگی، «های مذهبی شیعه و اهل سنتههای رفتار باروری زنان گرو کننده تعیین»

 .21-11: 21، شمارۀ زنان و خانواده

 ( نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، تهران.1121مرکز آمار ایران ،) 
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