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بر گرایش به  مؤثرشناختی برخی عوامل تبیین جامعه

 شهر کرماندر بین زنان  يفرزندآور

 1مریم متقی

 2کرمانیبتول محمودموالئی 

 چکیده

ي سواز  جتماعیا  پویاییب در شتاو  سويیکاز شهرنشینی رواج  ،انیراگونی ساخت جامعه دگر
ندیشه ر و افتار به لحاظد را ین نهاي اهایژگیو وگذاشته نی ایري اهاادهخانودر ف شگر يریتأث ،یگرد

 ،شده استل جتماعی متحوت اتحوالي پاپابه ناچاربهنیز  ادهخانونهاد ین ابنابرداده است. تغییر 
به عرصه رود زنان واي که با گونهبه ،نقش زنان و مردان نیز در این تحول دچار تغییراتی شده است
کید بر زندگی شغلی نیز کمتر از أاجتماع نیز تمایل ایشان به فرزندآوري کمتر شده است و ت

ثیر گذارده أفرزندآوري براي ایشان نشده است. عواملی که در دنیاي مدرن بر فرزندآوري زنان ت
ي دینی هااند از جمله گرایشتر شدهرسد پررنگنظر میبه ناما برخی از آنا ،اگرچه متعددند

 يفرزندآوربر گرایش زنان به  ثرمؤسنجش برخی عوامل  هدف بابر این اساس تحقیق حاضر افراد.
اي هاي پرت، با نمونهدادهاست. روش تحقیق پیمایشی بوده و پژوهش حاضر پس از حذف  پرداخته

استفاده  بانتایج  .، انجام شدنفر از زنان شهر کرمان که به شیوه اتفاقی انتخاب شدند 100نزدیک به 
، تحلیل ي متناسب (رگرسیون چند متغیره، پیرسونهاآزمونو استفاده از  SPSS 22افزار از نرم

ي در فرزندآورو مدرنیته با گرایش به  داريدیندهد که بین نشان می . نتایجتحلیل شد واریانس)
درصد تغییرات  26چنین متغیرهاي موجود در تحقیق توانستند بین زنان رابطه وجود دارد. هم

وابسته را تبیین کنند. ریمتغ
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 مقدمه

سبک زندگی  انیان، برو ضدِ دین خود، با ورود به زندگی ایر طلبرفاه، گرالذت ماهیت با مدرنیته
. ر رواج یافتدر حوزه فردي، خانوادگی و اجتماعی تأثیرگذاشته و سبک زندگی غربی در کشو هاآن

هاي رایج زندگی کنگاهی ظاهري به سب بابود.  ولد و زادحوزه  ي متأثر از مدرنیته،هاعرصهیکی از 
 زوایاي گوناگون زندگی فردي و در مدرنیته را توان ابعاد تأثیری میخوببهامروزي در جامعه، 

ست که اگسترش سبک زندگی غربی در جامعه  یکی از آثار مهم مدرنیته،. اجتماعی مشاهده نمود
 ي دینی را فراهم نمود.هاارزشزمینه کمرنگ شدن 

طریق ن آو از جمعیت  ِشدان ربر تأثیر قاطعی که بر میزوه عالروري باو  ولد و زادسطح  کاهش
 گذاشت. هداجمعیت نیز تأثیر خور ساختاو بر ترکیب  ،شتهداجمعیت اد یش تعدافزب اتعدیل شتا

سنی ر ساختا جیتدربه، شده کنترلروري طبیعی به باروري بال از نتقاا ،ولد و زاد کاهش مستمر
سنی  مهر ظ،هد. به همین لحادق میگی سوردسالخو طرف بهرج و نی خااضعیت جورا از و جمعیت
ظ به لحا وشته ده داگستراي هقاعداره یخ همورتال طودر گفت ان تومیأت که به جران یراجمعیت 

ردار برخوان جوري ساختال از سا 15از  مترک سنیندر کل جمعیت از صد در 40از تمرکز بیش 
م هره عدقادر فتگی ورفر نوعیداده و تغییر شکل  ،روريخیر به سبب کاهش بااهۀ د د، در دوبو

 ازل سا 15 از مترسنی نسبت جمعیت کم تغییر شکل هر ست. به همین سببا شده جادیاسنی 
 حاضرل حادر  درصد 30صد از درندکی بیش به رقمی ا 1365 لسادر صد در 45از بیش  یرقم

ند . رواست تقلیل یافته سوم دوبه  سابقهیبي ندروبا ل سا 20از ترمفاصله کدر  واقع درو کاهش 
 زیندرصد 20ودبه حدو شت داهد امه خوادایگر د دههساله تا چند  15 از ترمکاهش جمعیت ک

 ).45: 1383(زنجانی،  سیدرخواهد
یب ترت . بدینستا گیردنی به سالخواجول از نتقال احاان در یراسنی جمعیت م حاضر هرل حادر 

ن ا پایات ،بگیریم نظر در 1365ان را سال یرروري در امستمر باو ساسی اکاهش وع گر نقطۀ شرا
رده سالخو کامالً ريساختاان یرا ر جمعیتساختا ،)1425شمسی (ي هم هجردپانزن قراول بع ر

 سنین باالتر ان دریراکل جمعیت از صد در 5 ازکمتر اره همو، 1375ل تا سا کهیدرحالد. هد بواخو
سبت نپانزدهم ن قرم هه سودگی کامل جمعیت ردسالخوبه نیل م هنگاو شته ار داقرل سا 65از 
 هد شدابر خواسه براز بیش  واقع دره و سیدرصد در 15 حدود بهساله به باال  65صد جمعیت در

 .)12: 1372(آشفته تهرانی، 
 صددر 32/1نیز به  2019تا  2015ي هاسالطی ان یراشد جمعیت ر ،ندزتخمین میبانک جهانی 
 .یابدصد کاهش در 13/1 به 2024تا  2020يهاسالطی و
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توکل به  قبیل دار کردن زندگی دارند. رفتارهایی ازرفتارها و عقاید مذهبی، تأثیر مثبتی در معنا
هاي مثبت، موجب توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرشزیارت و... می خداوند، عبادت،
ال، زندگی، احساس تعلق داشتن به منبعی وا رد شوند. داشتن معنا و هدف درآرامش درونی ف

هاي اجتماعی و معنوي مندي از حمایتزاي زندگی، بهرهدر شرایط مشکل امیدواري به یاري خداوند
ه با هتوانند در مواجمی هاآنهایی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن روش جمله ازو...، همگی 
 ) (Yang and Mao, 2007 .شوندي را متحمل متررزاي زندگی، آسیب کحوادث فشا

ا حد بسیاري، ت ،کند و ناظر بر بندگان استکنترل می ها راباور به اینکه خدایی هست که موقعیت  
خداوند،  تباط خود را بااغلب افراد مؤمن، ار کهيطوربهدهد، موقعیت را کاهش می اضطراب مرتبط با
ل به توان از طریق اتکا و توسکنند و معتقدند میبسیار صمیمی، توصیف می مانند یک دوست

 )Fountoulakis etc, 2008(. را به طریقی کنترل نمود کنترل رقابلیغهاي خداوند، اثر موقعیت

 

 چارچوب نظري

. تـیسـیند یشارـگ يفرزندآوره ــیش بارگـ در مؤثر یـفرهنگ لــماعو از یــیک
در ین ، دتردهمع سااجودر م کیدوربه نظر  ند.اختهداین مهم پرابه م کین دوروـچ انیـشناسهـجامع

داري اـفوث ـاعبذهب ـمده، گستر يهاخانواده در که داردیمن اـبی وي. تسه اشدده جامعه نهاد خو
به  وردنآي روبا  مخصوصاً، شخصیي هايخودمختارا ـب، رـحاضل حاده و در جین به یکدیگر بوزو
ي مذهب تا حد، مذهبی يهاگروها ـیده و سترـگ يهاخانوادهبه داري فاي وجا بهصی ـشخ طـبروا
 تحساساا دات وعتقاو ا هامانیا ،قــعمی يدهاــپیون ،جهینت در ت.ـسا هـفتر راـکن دمرـندگی ماز ز

ت. سه ادــش مترک قوي باشند، نسبتاًجمعی و  نسبتاًدینی صوصیت ـد خـجوانند اکه بتو، جمعی
از جتماعی ي اهادنیز همانند سایر نهااده خانول، ین تحواثر ه و در ادـش تردياـم روزبهروز ندگیز

 است هبربستخت ر مذهبیگذشته ياــهوربادات و اــعتقآن ا رــیگرج و داــه خــلیاوت ــحال
 ).580: 1383(دورکیم، 

. دهدیمل شکرا ها وکه طبیعت نیر ،کندیمتعریف م اعتقادي یک نظا عنوانبهرا بر مذهب و کسما
 .داندیم جتماعیا دي وفر ندگیو ز جتماعیا رموا بر رگذاریتأث مستقل متغیر یک را مذهب نیشاا

 چهریکپا نمازسا مثل را هاآن ،مذهبو  خانواده ردمو در دخو تمطالعا در نیز يهنرس و توما
 وجود با، شودیم پارچگییک به منجر ادهخانو و مذهب لتصاا ن،یناا نظر . ازکنندیم تعریف

ست دق اصا نیز رما ینا عکس ؛شودیم بیشتر نیز هاخانوادهی دگیپاشهم ازق و طال ،کمتر داتعتقاا
 ).86: 1389(کالنتري و همکاران، 
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ا نوعی باین ایده را مطرح کرد که در جوامع صنعتی مواجه  ،رونالد اینگلهارت در دهه هشتاد

تقویت  يهاي فرامادستیم. به این صورت که گرایش نسبت به ارزشدگرگونی ارزشی اساسی ه
دهد. وي به تغییر و تحول ارزشی تري میاولویت بیش يهاي فرا مادگردیده و نسل جدید به ارزش

ثیر محیط در طی فرآیند جایگزینی نسلی پرداخته است. به اعتقاد وي اولویت ارزشی فرد تحت تأ
گیرد و برده شکل میسر میر آن بههاي پیش از بلوغ دطول سال اجتماعی ـ اقتصادي که وي در
اینگلهارت  قبل متفاوت خواهد شد. سلنهاي ارزشی نسل جوان با با تغییر شرایط محیطی، اولویت

اي از تغییرات در سطح نظام را عامل تغییرات در سطح فردي و به در کار خود حضور مجموعه
داند. وي تغییرات در سطح سیستم را توسعه اقتصادي و م میهمین ترتیب پیامدهایی براي نظا

ب فناوري، ارضاي نیازهاي طبیعی به نسبت وسیعی از جمعیت، افزایش سطح تحصیالت، تجار
هاي جمعی و هاي سنی مثل فقدان جنگ و گسترش ارتباطات جمعی، نفوذ رسانهمتفاوت گروه

 ).5:1373 داند (اینگلهارت،افزایش تحرك جغرافیایی می
ست، ا ها، عقاید و رفتار که انتقال اجزاي فرهنگیفرآیند مدرنیزاسیون باعث انتقال عمیق نگرش

شود. به عقیده اینگلهارت مدرنیزاسیون تحول فرهنگی بسیار وسیعی در فرهنگ معاصر غرب می
ر چنین وي معتقد است که خیزش سطوح توسعه اقتصادي، سطوح باالتوجود آورده است. همبه

شود ها میترین ارزشهاي جمعی و برخاستن دولت رفاه منجر به تغییر در مهمآموزش، اشاعه رسانه
  ).103ـ 104: 1381فر، (خالقی

 نتایج از ايمجموعه شدن یصنعت که است این مدرنیزاسیون کانونی مفهوم اینگلهارت، نظریه در
هاي جنسی تحصیالت و تغییر نقش که موجب افزایش سطح ،همراه داردفرهنگی را به و اجتماعی

 یگوید که صنعتگذارد. این نظریه میشدن بر اغلب عناصر دیگر جامعه تأثیر می یگردد. صنعتمی
جامعه ماقبل صنعتی به  جمله در حوزه فرهنگی داشته است. تغییر از هاي مختلفی ازشدن پیامد

عتی، محرك صن ست. پیدایش جامعه فراسبب تغییراتی در تجربه افراد و دیدگاه آنان شده ا ،صنعتی
رسمی افراد و تجارب شغلی  افزایش تحصیالت. گرددهاي جهانی میدیدگاه پیدایش و گسترش

 بنابراین،. گیري مستقل افزایش دهندجهت تصمیم کندکه استعدادهایشان رابه افرادکمک می هاآن
: 1383گردد (یوسفی، ود ابزاري میفراصنعتی منجر به افزایش و تأکید بیشتر بر خ پیدایش جامعه

44.( 
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 پیشینه تحقیق

ي باروري، رفتارهاي مرتبط با آن و پیامدهاي این در زمینه شدهانجامتحقیقات  بیشتر در ایران،
 کرده است. تحقیقات محدودي به تأکیدشناختی نوع رفتارها بر عوامل ساختاري و جمعیت

یک متغیر در میان متغیرهاي مستقل  عنوانبهرا  داريدینز برخی نیاند و هاي دینی پرداختهزمینه
  .اندافتهی دستخود در نظر گرفته و به نتایجی 

نفر از جوانان  386ي را در میان فرزندآورگرایش به  ،ايدر مقاله 1389کالنتري و دیگران در سال 
 يفرزند آوربر گرایش به  اند. نتایج نشان داده که مشارکت اجتماعیشهر تبریز بررسی کرده متأهل

 افزاینده دارد. تأثیر، يفرزند آوربر گرایش به کاهنده و گرایش مذهبی  تأثیر
 هـس طی جمعیت لکنتر يهااستیس تغییر چگونگی سیربر به کهدخو قیتحق در وزفیر وهکا
ل کنتردر ها ـتلدوت ـموفقیم ست که عده اسیدرین نتیجه ابه ، ختهداپران رـیا در ریاخ هـهد

ء و اــعلمي وــسها از سیاستن ــیا دییتأ عدم به خاطر 55-1346يهاسالجمعیت طی 
سطح  رفتن باالبه خاطر  تنها نه، بعد به1360لسادر لت دوموفقیت چنین همده و وــبن انیوــحرو

 رـب یـمبن هاآن حمایتو مذهبی ي فقت علمااموده، بلکه شت بواشبکه بهدش گستراد و سو
ت ـــمعیجل رـــکنتي هااستیست ـموفقیي در مؤثر نقشاده، سایل تنظیم خانوده از وتفاـسا

 ت. ـــساته ـــشب داالـــنقاز اد ـــبع
نسبت ن انوت از زمتفا نسل دو شنگر وتتفا بر مؤثر ملاعو ردمو درکه  تحقیقی در دفرنطاهریا

 داتعتقاا ایینپ سطح که هسیدر یجهنت ینا به، ستم داده انجااز اشیرروري در باازدواج و به مسئله 
 ت.ـسه ادـش رورياـب طحـس کاهش ـثباع ،ذهبیـم

در بازتعریف  مؤثرشناختی در پژوهشی به بررسی عوامل جامعه ،1383ساروخانی و رفعت جاه سال 
ي هاپیتهاي مذهبی، در میان زنان با گرایش ،هویت اجتماعی زنان پرداختندکه نتایج نشان داد

ي ي کلی جاي داد. دستهدسته دورا در  هاآن توانیمزنان سنتی و مدرن وجود دارد که  متفاوتی از
هاي مذهبی دارند و با در نظر گرفتن سه بعد اعتقادي، مناسکی و اول زنانی هستند که گرایش

ي هاانیبنتحصیالت و سایر منابع فرهنگی در  تأثیرآیند، اما تحت به شمار می دارنید ،پیامدي
فکر  داريدینطبق الگوهاي سنتی  قاًیدقکنند و قادي و رفتاري خود بازاندیشی و بازنگري میاعت

 جهینت درکنند. هاي جدیدي مطرح میبرداشت ،بلکه با تردید در تعاریف موجود ،کنندو عمل نمی
 است و به لحاظ روش زندگی و میزان مراقبت از ترکینزدبه زن مدرن  هاآنآل اغلب تیپ ایده

ي دوم زنانی هستند که گرایش مذهبی شدید دارند. دسته بیشتري بدن به زنان مدرن شباهت
 آنچه براساسو اغلب  کنندینم تأملي تفکر و رفتار خود بازنگري و دارند و در اعتقادات و نحوه
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. این دسته از زنان، چه در هویت نقش مسلط و چه در روش کنندیمعمل  ،معمول و رایج است

نتایج این تحقیق،  براساسي دارند. بیشترو میزان مراقبت از بدن، به زنان سنتی شباهت  زندگی
شوند که با ارتقا به سطوح تحصیالت دانشگاهی، دچار عدم انسجام هویتی می زنان مذهبی و با

هاي مذهبی و سنتی تا حدود زیادي بر تعارض هویتی خود تحصیلی باالتر و بازاندیشی در هویت
  آیند.می فائق
» مکزیکی یىمریکااده آانوــخ دــینافر«انوــعن اــبد وــق خــتحقیدر سکا ــنی 1999 لاـسدر 
اد را رـفاري اـفتي راـهرمعیاي، وـقد عتقاایک د یجااا ـذهب بـسید که عامل مرین نتیجه ابه 
 یــکزیکم يهازن رورياــب دنوـاالبـب ايرـب يدـکلی لـعام کـیو  دهدیمار قر تأثیرت ـتح

 یی است.اــمریکآ
 االتیا در رکا زارباروري و باان ازدواج، عنو با 1973 لسا در کیو توسط گرفته رتصو تحقیق
 درو  شده رکا زاربان وارد نادي از زیااد زتعدل گذشته سا 40طی که دهدیمن نشا ،یکاآمر متحده

 هاآن گیادانوخ رساختا در رکا زاربال و شتغااین ا اند.کرده پا و دست دخو ايبر شغلی جهینت
جتماعی ا رموا در کترمشا ینابنابر. ستا هشد دريما نقش تعویق به منجر ده وکر دیجاا تغییر

 .گردد یتلق يآورندزفر به ادفرا کمتر یشاگر در مهم عاملی عنوانبه نداتومی دخو (مدرنیته)
ها و شنگر، هاتحلیل :مذهب و دارو ،جنس انعنو با 2006سال  در دخوتحقیق در پیجدنلو بینرو

 و کترشام جهت به بخو شغل و باال مددرآ با زنانکه  ستا شتهم داعالا هازنروري بات کاادرا
 ند.آوري دارندزفر به يمترتمایلک ،عمومی يهاعرصه در مستمر رحضو

ا در آمریک ي پیمایش ملی رشد خانوادههادادهبا استفاده از  2008 در سالهی فورد و مورگان 
ین در زندگی نشان دادند که نرخ باروري واقعی و تمایل به فرزنددار شدن در زنانی که معتقدند د

 می دارد. دین مهم نیست یا اهمیت ک ،باالتر از کسانی است که معتقدند ،روزمره خیلی مهم است
ررسی ان بي مذهبی را بر باروري زنان و مردهایوابستگثیرات أدر تحقیقی ت 2008ژانگ در سال 

آزمود. نتایج بررسی  ،کندیمرا بر رفتارهاي باروري بررسی  داريدینکرد و فرضیاتی که نقش مهم 
وري دارد، تفاوتی بین در بعد اعتقادي اثر مثبتی بر بار خصوصبه داريدیناو نشان داد که گرچه 

 دست نیامد.در این مورد به ،هاتیجنس
بودن والدین و خود فرد را بر رفتار باروري در  دارنید اتریتأث،  2007براناس گارزا و نیومن سال 

در معرض دین بودن در دوران کودکی اثر  که دهندیم نشانایتالیا و اسپانیا بررسی کردند. نتایج 
و باروري  داريدینکه بین  اندگرفته. محققان نتیجه گذاردیمزنان به فرزندآوري  ذائقهعمیقی بر 
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 يهامدلي علی ساده نیست و باید یک رابطه هاآن يرابطهدارد، اما  معناداري وجود يرابطه
                               پیشنهاد و آزمون شوند. باره نیا در يتردهیچیپ

 

 فرضیات تحقیق

 رابطه وجود دارد. داريدینبین گرایش به فرزندآوري و ـ 1

 دارد.رابطه وجود  فرزندآوري و مدرنیتهگرایش به  بینـ 2

 بین گرایش به فرزندآوري و منزلت شغلی پاسخگو رابطه وجود دارد.ـ 3
 بین مدرنیته و تحصیالت فرد رابطه وجود دارد.  -4
 بین گرایش به فرزندآوري و تحصیالت فرد پاسخگو رابطه وجود دارد. -5

 

 روش تحقیق

هر ساکن ش متأهلزنان  رندهیروش تحقیق، پیمایشی بوده و جامعه آماري پژوهش حاضر دربرگ
از نفر  100هاي پرت،داده پس از حذف ،آن بسیار زیاد بودند و با توجه به اینکه مقادیر پرت کرمان

 مجموع پاسخگویان باقی ماندند.
اراي روایی داستفاده  مورد نامهشده است. پرسش استفاده نامهآوري اطالعات از پرسشبراي جمع

راي اطمینان بارجاع شد.  افراد متخصصنامه به پرسش يهاصوري است، بدین ترتیب که سؤال
ن تحقیق ابتدا سؤاالت ای نامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد.پرسش يهایافتن از پایایی سؤال

حیح مورد تص ،دست آمدن آلفاي کرونباخمورد پرسش قرار گرفت و پس از به زناننفر از  30با
 پژوهش قرار گرفت. مورد ی آنپایایقرارگرفته و پس از اطمینان از 

 مدرنیتهو  %3/94داريندی، %4/72 نگرش نسبت به بارداري هاي مرتبط باضریب پایایی براي گویه
 رسند.نظر میبه قبول قابلکه  ،آمده دستبه 7/75%

 

 متغیرهاي تحقیقتعاریف مفهومی و عملیاتی 

 در یکیژبیولو و اعیـجتما نظر از ندزفر شتندا به تمایل و یشاگرر،منظو آوري:ندزفر به یشاگر

اده خانو خوشبختی يهاشاخص با متغیر ینا ).91: 1389(کالنتري و همکاران،  هاستخانواده بین
جتماعی ي اهاتیفعالن از مانددور ـ دنبو نسلتولید ايبرف ازدواج، تنها هد ـ بچهد جوو وگردر 

 و هارفشا یشافزا ـ ندزفر تولد با تشکالم وعشر ـ بچه پر ازي هاطیمحدوري از  ـ بچه به خاطر
 تحت نشد داربچه به تمایلـ  بچهد جودن وبو ندگیز نشانه ـحضور فرزند  با هايماریب از طیفی
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 بخش بودن گرماو بچه  وجود باان بطه متقابل همسرن راشدـ بهتر  )حیاجر عمل با( یطیهر شرا

 .ستا هشد هسنجیداي سطح سنجش فاصلهو در ندگی در زند زفر

فته به تجربه زندگی اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیباشناختی و فکري گمدرنیته: 

ست (گیبنز، ا شود که متضمن عقالنیت اداري و اقتصادي و تمایز و تفکیک جهان اجتماعیمی
دولت  ـگري ي و محاسبهمحورپول ـت هاي پول حالل تمام مشکالاین متغیر با گویه ).1381:22

اشتغال در بخش  ـهاي خصوصی واگذار کند ي رفاهی مثل بیمه را به شرکتهابرنامهر است بهت
یی توان تنها بهقل ع -مور مملکت باید تنها برعهده متخصصان آن باشدا -خصوصی بهتر است

را درك نموده و  مسائلنسان با استفاده از عقل خود قادر است تمام ا -ي زندگی بشر را دارداداره
برابر  همباحقوقی باید  لحاظ از زنان ومردان  -از هر نژادي  هاانسانبرابري  -آن بپردازد به حل
موافق  -هاي گذشتگان حرف قبول نداشتن -سوم گذشته مخالفت با ر -ادیان  برابري تمام -باشند 

 .تی منزلکس و تجمالبه خرید لوازم لو مندعالقهـ  با تغییر دکوراسیون خانه تا مطابق مد روز باشد

(اعتقادات و  عتقاديبُعد ا 4: میزان اعتقاد افراد به ادیان الهی برطبق مدل گالك که در داريدین

ی دینی (اعمالی که پیروان یک دین در چارچوب یک زندگ ي پیروان یک دین)، مناسکیهانگرش
اصول و فرامین (اجراي  دي) و پیامخدا با(تجربیات و احساسات در ارتباط  دهند)، عاطفیانجام می

هشت و اعتقاد به ب -هاي اعتقاد به خداونداعتقادي با گویه داريدین شود.دینی) سنجیده می
 داريندیحقانیت قرآن و  -عتقاد به فرشتگانا -عتقاد به پیامبرانا -وز قیامتاعتقاد به ر -جهنم

اس حضور خدا حسا -هاي مذهبیرامش در مکانآ -ي احساس نزدیکی به خداهاهیگواحساسی با 
هاي اداي نماز مناسکی با گویه داريدین وچی بدون اعتقاد دینی وپ -رسیدن از مرگت -در زندگی

رکت در ش -ها و اعیاد مذهبیرکت در جشنش -خواندن قرآن -اجباداي روزه و -واجب
هاي راسم و سفرهمشرکت در  -رکت در نماز جمعهش -یارت اماکن مذهبیز -هاي مذهبیعزاداري

 فتن به سفرهاي زیارتی سنجیده شده است.ر -انهزن

تمام افراد در مدرسه، و دانشگاه و مدرکی که بابت ا شده يسپر يهاسالمیزان تحصیالت: 

 . ردیگیمبه ایشان تعلق  هر دورهتحصیالت 
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 هاافتهنتایج ی
 نتایج توصیفی یک متغیره

 هاي سنی پاسخگویانگروه -1

 

 سنی يهاویان برحسب گروهتوزیع فراوانی پاسخگ ):1(جدول 

 درصد معتبر درصد فراوانی ي سنیهاگروه
درصد 

 تجمعی

 7/10 7/10 10 11 سال 20زیر 

20-24 15 6/13 6/14 2/25 

25-29 23 9/20 3/22 6/47 

30-34 23 9/20 3/22 9/69 

35-39 20 2/18 4/19 3/89 

40-44 10 1/9 7/9 0/99 

 100 0/1 9/0 1 و باالتر 50

  100 6/93 103 لجمع ک

 
عداد ین تمترو ک باشندمی 34تا  25ین افراد در طیف سنی بیشترکه  ،دهدجدول فوق نشان می

 و باالتر است. 50پاسخگویان متعلق به گروه سنی 

 
 ازدواجپاسخگویان بر حسب سالهاي سپري شده از توزیع فراوانی  ):2(جدول 

 تجمعیدرصد  درصد معتبر درصد فراوانی ي سنیهاگروه

 6/3 6/3 7/2 3 سال کزیر ی

 2/45 7/41 8/31 35 سال 1-4

 9/67 6/22 3/17 19 سال 5-9

 6/78 7/10 2/8 9 سال 10-14

 94 5/15 8/11 13 سال 19 -15

 100 6 5/4 5 سال 20باالي 

  100 4/76 84 جمع کل
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سال است  4تا 1ن یاپاسخگو ،از ازدواج شدهيسپر يهاسالین بیشتردهد که نشان می،  2ل وجد

 است. سال کر از یمتمربوط به گروه ک ،هاسالرین تو کم
 

 آمار توصیفی متغیرهاي اصلی پژوهش

 ژوهشهاي پراکندگی متغیرهاي اصلی پآماره -1

 
 پژوهش یاصل يرهایمتغ یپراکندگ يهاآماره :)3(جدول

 میانگین 
انحراف 

 معیار
 ماکزیمم مینیمم چولگی واریانس

گرایش به 

آوريفرزند  
369/3  667/0  445/0  081/0-  80/1  90/4  

 داريدین

 اعتقادي
613/4  584/0  341/0  529/1-  3 5 

 داريدین

 احساسی
124/4  811/0  658/0  087/1-  20/1  5 

 داريدین

 مناسکی
153/3  954/0  909/0  234/0-  1 5 

661/3 مدرنیته  595/0  354/0  128/0  29/2  82/4  

 

 آمار توصیفی متغیر فرزندآوري -2
 يفرزندآور گرایش به ریآمار توصیفی متغ: )4(دول ج

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم 

 13 42 32 12 1 فراوانی

 7/11 8/40 9/28 8/10 9/0 درصد

 13 42 32 12 1 درصد معتبر

 100 87 45 13 1 درصد تجمعی
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یل به فرزندآوري درصد) تما 8/40اکثریت پاسخگویان ( ،دهدنشان می 4 جدول جینتاکه  طورهمان
اشتند.ددرصد) تمایلی خیلی کمی به فرزندآوري  9/0( را زیاد ذکر کردند و درصد بسیار اندکی

  
 بعد اعتقادي داريدینآمار توصیفی متغیر  -3

 
 يداري اعتقاددینریآمار توصیفی متغ:)5( جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط 

 89 14 5 فراوانی

 9/80 7/12 5/4 درصد

 5/82 13 6/4 درصد معتبر

 100 6/17 6/4 درصد تجمعی

) 9/80دهد اکثریت پاسخگویان (اعتقادي نشان می داريدینکه آمار توصیفی متغیر  طورهمان
 هستند. سطداراي اعتقادات دینی بسیار قوي هستند و تنها درصد بسیار کمی از ایشان در حد متو

 بعد احساسی داريدینآمار توصیفی متغیر  -4

 
 یداري احساسدینریآمار توصیفی متغ ):6( جدول

 زیاد متوسط کم خیلی کم 
خیلی 

 زیاد

 22 28 11 1 1 فراوانی

 20 4/25 9/9 9/0 9/0 درصد

 21 7/26 5/10 1 1 درصد معتبر

 100 39 4/12 9/1 1 درصد تجمعی

احساس زیاد  داريدیندرصد پاسخگویان داراي  شترینبی ،دهدنشان می 6که جدول  گونههمان
 باشنداحساسی می داريدین) و درصد بسیار کمی در حد کم و خیلی کم داراي 4/25( باشندمی

)9/0(. 
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 بعد مناسکی داريدینآمار توصیفی متغیر  -5

 
 یداري مناسکدینریآمار توصیفی متغ: )7(جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم 

 20 40 32 13 1 فراوانی

 18 3/36 8/28 7/11 9/0 درصد

 7/18 7/37 2/30 1/12 9/0 درصد معتبر

 100 1/81 4/43 2/13 9/0 درصد تجمعی

مناسکی زیادي  داريدینین پاسخگویان داراي شتربی ،دهدنشان می )10که جدول ( گونههمان
 م هستند.کمناسکی خیلی  داريدینپاسخگویان داراي  ،درصد 9/0درصد) و تنها  3/36هستند (

 رنیتهآمار توصیفی متغیر مد -6

 
 تهیمدرن ریآمار توصیفی متغ: )8( جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط 

 27 50 14 فراوانی

 3/24 7/39 6/12 درصد

 7/29 55 4/15 درصد معتبر

 100 3/70 4/15 درصد تجمعی

 
زیاد  مدرنیته رین درصد پاسخگویان داراي تفکراتشتبی ،دهدنشان می ،8که جدول  گونههمان

توسط ممتعلق به افراد با تفکرات  ،ین درصد پاسخگویانکمتر کهیدرحال) درصد 7/39هستند (
 درصد).  6/12یی هستند (گراتهیمدرن
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 بخش استنباطی

 رابطه وجود دارد. داريدین: بین فرزندآوري و ابعاد 1فرضیه 

 
 يداري اعتقادو دین يفرزندآور نیب رسونیآزمون پ: )9(جدول 

 عناداريمقدار م مقدار همبستگی متغیر

 000/0 632/0 اعتقادي داريدینفرزندآوري *

 000/0 605/0 احساسی داريدینفرزندآوري *

 000/0 578/0 مناسکی داريدینفرزندآوري *

 

 ي) رابطهداريدیندهد که بین این دو متغیر (فرزندآوري و بعد اعتقادي نشان می،  9جدول 
دهد که بین متغیر فرزندآوري و نشان می ، 9 جدول همچنین ).632/0نسبتاً قوي وجود دارد (

نسبتاً قوي وجود  يرابطه داريدینفرزندآوري و بعد مناسکی  متغیرو  داريدینبعد احساسی 
 .شودمی دیتائاین فرضیه بنابراین، ) 578/0و  605/0( .دارد

 : بین فرزندآوري و مدرنیته رابطه وجود دارد.2فرضیه 
 

 تهیو مدرن يبه فرزندآور شیگرا نیب نرسویآزمون پ: )10( جدول

 مقدار معناداري مقدار همبستگی متغیر

 000/0 -555/0 فرزندآوري *مدرنیته

  
 .وجود دارد )-555/0( نسبتاً قوي و منفی يدهد که بین این دو متغیر رابطهنشان می ،10جدول 

آوري در فرد ش به فرزندگرای ،یابدبدین معنی که هر چه گرایش به مدرنیته در فرد افزایش می
 شود.می دیتائاین فرضیه نیز  . بنابراین،یابدکاهش می
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 : بین فرزندآوري و منزلت شغلی پاسخگو رابطه وجود دارد.3فرضیه 

 
 يبه فرزندآور شیپاسخگو و گرا یمنزلت شغل نیب انسیوار لیآزمون تحل ):11( جدول
مجموع  

 مربعات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مربعات

F ار مقد

 معناداري

 بین گروهی

 یگروهدرون

 مجموع

284/1 
509/26 
7993/27 

4 
67 
71 

321/0 
396/0 

811/0 522/0 

 
و و فرزندآوري رابطه وجود ندارد و خگپاس دهد که بین منزلت شغلی همسرنشان می، 11جدول 
نی بر مب صفري خیلی ضعیف است و فرضیه يدهد که این رابطه یک رابطهنیز نشان می Fمقدار 

 شود.عدم رابطه تائید می

 : بین مدرنیته و تحصیالت فرد رابطه وجود دارد.4فرضیه 

 
 تهیو مدرن التیتحص نیب انسیوار لیآزمون تحل ):12(جدول 

مجموع  

 مربعات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مربعات

F  مقدار

 معناداري

 بین گروهی

 یگروهدرون

 مجموع

319/1 
448/27 
767/28 

6 
76 
82 

220/0 
361/0 

609/0 723/0 

نیز   Fدهد که بین تحصیالت و گرایش به مدرنیته رابطه وجود ندارد و مقدارنشان می، 12جدول
ی بر عدم رابطه تائید بنصفر م فرضیه ونسبتاً ضعیف است  يدهد که این رابطه یک رابطهنشان می

 شود.می
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 دارد. و رابطه وجودخگ: بین فرزندآوري و تحصیالت فرد پاس5فرضیه
 

 يو فرزندآور التیتحص نیب انسیوار لیآزمون تحل: )13(جدول 

مجموع  

 مربعات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مربعات

F  مقدار

 معناداري

 بین گروهی

 یگروهدرون

 مجموع

764/7 
922/33 
686/41 

6 
83 
89 

294/1 
409/0 

166/3 008/0 

 
نیز نشان  Fبطه وجود دارد و مقدارو فرزندآوري را دهد که بین تحصیالت فردنشان می ،13دول ج

 شود.رضیه تائید میفنسبتاً قوي است و این  يدهد که این رابطه یک رابطهمی
 

 وابسته ریمتغ با رهایمتغ چندگانه ونیرگرس آزمون: )14( جدول

 مقدار بتا متغیر
مقدار 

 معناداري
 خالصه مدل آنالیز واریانس

 داريدین
 اعتقادي

360/0 007/0 

 Fمقدار 
سطح 

 داريمعنی
ضریب 
 تبیین

ضریب تبیین 
 شدهاصالح

 داريدین
 احساسی

138/0 305/0 

 داريدین
 مناسکی

050/0 69/0 

 252/0 260/0 000/0 827/33 005/0 -297/0 مدرنیته

     005/0 -286/0 تحصیالت فرد

     554/0 050/0 منزلت شغلی

 
داري اعتقادي، مدرنیته و تنها رابطه بین دین ،داريینددهد که از بین ابعاد نشان می، 14جدول 

 بر گرایش زنان به فرزندآوري تأثیر دارند.، وگتحصیالت فرد پاسخ
درصد از متغیر وابسته  26ین توان تبی ،دهد که متغیرهاي مستقلنین جدول باال نشان میمچه

 .دارند را(گرایش به فرزندآوري) 
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 گیرينتیجه

ترین مباحث اقتصادي، اجتماعی مهم جمله ازرشد جمعیت و تبعات آن  مسئله افزایش و کاهش
. است میلیون نفر 80جمعیت ایران در حال حاضر نزدیک تعداد، نظر . ازستا هرجامعه انسانی

ي شناسی، در نیمهجمعیت نظر ازکند و جمعیت کشور ما در حال حاضر دوران گذار را طی می
ي گذشته به تغییرات اساسی در دهه ود. قراردارد ي گذارگانهي سوم از مراحل چهاردوم مرحله

 .شده است تغییرات و روندهاي نزولی باروري در ساختار سنی جمعیت ایران منجر
یش به اگردینی و مدرنیته در یش ابطه بین گرراشناختی جامعه سیربرف پژوهش حاضر هد
 .دیدگر دهستفاا ع،موضو تبیین جهت نگوناگو تتحقیقا و هاريتئو از ینابنابر. ستده ابو آوريندزفر
-مک يمعنو يهاشیگرا و هاارزشي امروزي نیودي دندگی مار در زب، وکیمت دورنظریا سساابر
 لحا در لیده وبو یکدیگر به جینداري زوفاو باعث مذهب ده،گستر يهاادهخانو در ه وشد ترنگر

 به داريفاي وجا به شخصی بطروا به دنآور يروبا  مخصوصاً، شخصی يهايمختار خودبا  ،حاضر
 شده است دم کمرنگمر یدر زندگي تا حدمذهب ، نقش مذهبی يهاوهگرده وگستر يهاادهخانو

دن بو باال که گفت توانیم ،اساس نیابراند. گرفته قرار ندگیز سرلوحه کمتر مذهبی داتیتأک و
 ست.ا در ارتباط ما مطالعه ردمو جامعه آوري درندزفر به یشاگر یشافزاینی با دات دعتقاا

، فرد انیطاهرز، که نظریات دورکیم و وبر و همچنین نتایج تحقیقات کالنتري، کاوه فیرو طورهمان
داري افراد و بین دین ين، ژانگ، گارزا و نیومن همگی بر رابطهفورد و مورگانیسکا، لورن، هی

 انجامت سو با نظریات و تحقیقاز همپژوهش حاضر نی جهینت، دارند دیتأکگرایش به فرزندآوري 
ه فرزندآوري ببعد اعتقادي) و گرایش  خصوصاًافراد ( داريدیندهد که بین است و نشان می شده

و گسترش  هاملتکه چون دین بر افزایش  آن است. این امر حاکی از ایشان رابطه وجود دارد
ینی) باعث قتل نفس (حتی در دوره جنمذهب تأکید دارد و همچنین رزاق بودن پروردگار و نهی از 

گرایش به  ،دهندتا افرادي که دین را سرلوحه زندگی در دنیاي مدرن امروز قرار می شودیم
 فرزندآوري داشته باشند.

چنین تحقیقات و هم اینگلهارت بین مدرنیته و گرایش به فرزندآوري رابطه وجود دارد هینظرمطابق 
 ،سو با نتایج و نظریات مشابهنتایج پژوهش حاضر نیز هم .ین امر داردکیو و ساروخانی نیز حاکی از ا

قوي  نسبتاًمنفی و  يرابطهدهد که بین گرایش به مدرنیته و گرایش به فرزندآوري یک نشان می
هاي سنتی بدین معنا که زنانی که به افکار مدرن گرایش دارند و به نفی دیدگاه ،وجود دارد

این عده از زنان معتقدند  .ري به فرزندآوري دارندمتنزلت شغلی خود، گرایش کفارغ از م ،پردازندمی
ر متي براي تربیت نسل آینده است و با تعداد کالهیوساما انسان  ،که اگرچه خداوند رزاق است



 
 
 
 
 
 

 ٦٣                                                          شناخیت برخی عوامل موثر بر گرایش به فرزند آوری ....تبیین جامعه

یی مادر نیز فارغ از امر فرزندآوري و طبیعی از سوتواند نسلی مفید را تربیت کرد و بهتر می ،فرزند
 تواند براي جامعه مفید باشد.خود می
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