
 

 

 
 
 
 
 

تت ن  ان  ا ی ا م/ نا مارسال د تان ،۲۰  ة،  ز و ز  ۱۶۲-۱۲۷، ۹۴پا
 1ي رابطه دينداري و قصد باروري در شهر تهرانبررس

 
 2فاطمه مديري

  3بي رازقي نصرآباد بي حجيه 

 دهيچك
، دينداريهاي اخير و همزماني آن با برخي تغييرات در  با كاهش باروري در دهه

ها  پردازد. داده اين مقاله به بررسي رابطه دينداري و تعداد فرزندان قصد شده مي
 1394سبك زندگي متاهلين در شهر تهران است كه در سال  برگرفته از پيمايش

مرد و زن متاهل كه سن زن در  1272انجام شده است. در اين مقاله نمونه شامل 
دهد قصد فرزندآوري  ها نشان ميباشد. يافته سال بوده، مي 49تا  15خانواده ايشان 

ي دارند كه تنها فرزند درصد قصد بي 4در شهر تهران عموميت بااليي دارد. حدود 
درصد از افراد  3/67شود. همچنين  درصد از افراد بدون فرزند را شامل مي 5/16

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور با عنوان كيفيت اين مقاله مستخرج از طرح مصوب موسسه مطالع 1
هاي آن با حمايت مالي معاونت زنان و خانواده  زندگي زناشويي و تاثير آن بر قصد فرزندآوري است كه داده

 آوري شده است.    جمع 1394رياست جمهوري در سال 

مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور، موسسه مطالعات و  استاديار جامعه شناسي گروه مطالعات خانواده،  2
Email: Fateme.modiri@psri.ac.ir 

مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي  گروه مطالعات خانواده، استاديار جمعيت شناسي نويسنده مسئول: 3
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فرزند يا بيشتر  2قصد داشتن بيش از دو فرزند دارند، در حالي كه تعداد افرادي كه 
درصد  65درصد است. گرايش افراد به دين نسبتا باالست و حدود  6/47دارند، 

دهد قصد  هاي چند متغيره نشان مي باالتر دارند. تحليلافراد دينداري متوسط و 
باروري متأثر از دينداري بوده و اين تأثير در حضور متغيرهاي اقتصادي اجتماعي 
همچنان پابرجاست. همچنين اگرچه زنان ديندارتر از مردان هستند، قصد باروري 

 در زنان و مردان تقريبا با شدت يكسان متأثر از دينداري است. 
 قصد باروري، دينداري، رگرسيون پواسن، تهران. :اژگان كليديو

 مقدمه و بيان مسأله
ايران در ميان كشورهايي كه انتقال جمعيتي را طـي كـرده يكـي از كشـورهايي اسـت كـه توانسـته        

تـر از حـد    نرخ باروري به پايين 1385كه از سال طوري باروري را طي مدت كوتاهي كاهش دهد. به
بـرآورد   8/1حـدود   1390رزند) رسيده است. ميزان باروري كل در كشور در سال ف 1/2جانشيني (

تر از حد جانشيني دارند. در اين ميـان   هاي كشور باروري پايين گرديده و در حال حاضر اكثر استان
شهر تهران بيش از دو دهه است كه باروري پايين دارد و در حال حاضر جزء شـهرهايي اسـت كـه    

 ).1392كند (عباسي شوازي و حسيني چاووشي  فرزند) را تجربه مي2/1ين (باروري خيلي پاي
به دنبال اين تغييرات، در گستره زيادي از تحقيقات اجتماعي و جمعيتي موضوع باروري و 

هاي اخير نيز، با تداوم كاهش باروري و رسيدن آن به هاي آن مطالعه شده و در سال تعيين كننده
اند، افزوده شده است.  د مطالعاتي كه به تبيين اين تحوالت پرداختهزير سطح جانشيني بر تعدا

هاي اخير  دهد كاهش باروري در دهه مرور مطالعات مرتبط با كاهش باروري در ايران نشان مي
پيوند نزديكي با عوامل ساختاري و نوسازي نظير افزايش شهرنشيني و تحصيالت زنان (عباسي 

دونالد و )؛ تحوالت خانواده (عباسي شوازي، مك2009شي، شوازي، مكدونالد و حسيني چاوو
)؛ تغيير ارزش فرزند 1384؛ عباسي شوازي و عسكري ندوشن2003؛ 2007حسيني چاووشي 

)؛ تغيير الگوهاي فرزندآوري (حسيني چاوشي عباسي شوازي، 1393(رازقي نصرآباد و سرايي 
نواده (عباسي شوازي و مكدونالد و هاي تنظيم خا)؛ توليد و گسترش برنامه2006دونالد مك

؛ 1392) و افزايش استقالل زنان (عباسي شوازي و خواجه صالحي 2009حسيني چاووشي،  
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) دارد. مطالعات در كشورهاي 1392؛ قدرتي و ديگران 1389مندگاري  عباسي شوازي و علي
طح خرد و كالن، اروپايي نشان داده، عالوه بر متغيرهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي در دو س

رشد فردگرايي، ليبراليسم و رهايي از نيروهاي سنتي از جمله اعتقادات مذهبي، نقش اساسي در 
كارانه درباره تشكيل خانواده،  هاي محافظه سطوح باروري بسيار پايين داشته است. رواج ارزش

 1أثر ساخته (لررهاي فرزندان را مت فرزندآوري و آينده زندگي انسانها، درك از منافع و هزينه
 مدرن همراه بوده هاي پست هاي ديني با فردگرايي و رواج ارزش ) و كاهش ارزش2004

 شود.  ) كه در نتيجه منجر به باروري پايين مي2004(سوروكين و لستهاق 
هاي اخير مستثني نبوده و  از طرف ديگر حوزه دين نيز از تغييرات اقتصادي اجتماعي دهه

؛ 1390صي شدن دين، كاهش مناسك ديني (آزادارمكي و مديري گزارشات مبني بر خصو
؛ زين 1386؛  1387؛ سراج زاده و پويافر 1385 ؛ توسلي و مرشدي1388روحاني و معنوي پور

) ايجاد تغييرات در 1385؛ موحد و عنايت 1388؛ سوداني، محمدي و احياء كننده، 1385آبادي 
ثير دين بر اركان مختلف زندگي اجتماعي كه همواره كنند و در حالي كه تأ دينداري را تاييد مي

و  پارسامهر؛ 1385 زين آباديجزء الينفك زندگي ايرانيان بوده همچنان وجود دارد (
، احمدي؛ 1388محمدي و احياء كننده،  ،سوداني؛ 1388 و معنوي پور روحاني؛ 1390ديوبند

گري در دين  گزينش) 1392؛ مديري1389 مجرد تاكستاني؛ 1385نيا  فتحي آشتياني و عرب
) و تأثير متفاوت آن در حوزه عمومي و خصوصي 1390(آزادارمكي و شريفي ساعي 

نيز به ) 1392و حتي گاهي در ابعاد مختلف يك حوزه (مديري  )1390و مديري  (آزادارمكي
 خورد.  چشم مي

 2(بودويندر جمعيت شناسي يك سنت طوالني در مطالعه ارتباط مذهب و باروري وجود دارد 
هاي مختلف مذهبي و با سطوح مختلف دينداري در  ). تفاوت سطح باروري در گروه2015

هاي اخير در مطالعات اروپايي، تأثير مذهب بر  مطالعات زيادي نشان داده شده است. در سال
رفتارهاي جمعيتي مجدد مورد توجه محققان قرار گرفته است. داليل اين نگاه مجدد از يك طرف 

هاي مذهبي  به ورود مهاجرين با مذاهب مختلف است و از طرف ديگر باروري باالتر اقليت مربوط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lehrer 
2 Baudin 



 

 

 

 

 
 1394دهم، شماره بيستم، پاييز و زمستان شناسي ايران، سال  نامة انجمن جمعيت  130 

  

 

ها را  باشند كه ارزش هاي اصلي فرهنگ مي ). دينداري و مذهب از مشخصه2014 1است (سندرا
دارند كه سطح دينداري افراد به دو طريق مستقيم و  دهند. رويكردهاي نظري اظهار مي شكل مي

گذارند. تأثير مستقيم، هنجارها و قوانين مذهبي است كه بطور خاص  بر باروري اثر ميغير مستقيم 
هاي ديني در خصوص سن ازدواج، تعداد فرزندان، استفاده در خصوص باروري وجود دارد. آموزه

گذارد. از سوي ديگر ممكن است افراد در  هاي پيشگيري از بارداري، بر باروري اثر مياز روش
ختلف مذهبي در موقعيت اقتصادي اجتماعي متفاوتي قرار بگيرند و متأثر از اين شرايط هاي م گروه

رفتارهاي جمعيتي مختلفي نيز داشته باشند. در واقع اثر غير مستقيم، از تعامل مذهب با ساير 
 )2014شود (سندرا  گذارند ناشي مي عواملي كه بر باروري اثر مي

شرايط اقتصادي اجتماعي مشابه اما با اعتقادات مذهبي  ) افرادي با1990(2مطابق با نظر همل
هاي مختلف مذهبي، ممكن است رفتارهاي باروري متفاوتي را بروز  متفاوت و يا متعلق به گروه

هاي مذهبي اهميت بيشتري به تشكيل خانواده و تعداد زياد دهند. ممكن است برخي از گروه
شان دارد، رفتارها و  ي و پررنگي در زندگيفرزند بدهند و يا افرادي كه مذهب نقش اساس

 تمايالت متفاوت با سايرين در خصوص فرندآوري داشته باشند. 
) در فراتحليلي كه بر روي مطالعات مرتبط با باروري پايين در ايران 1395رازقي نصرآباد (

هاي انتخاب انجام داد نشان داد كه تمركز بيشتر تحقيقات انجام شده در ايران، با تكيه برنظريه
هاي اقتصادي و اجتماعي چون درآمد، تحصيالت، و عقالني و تبيين ساختاري، بر تأثير مشخصه

باشد و عليرغم اينكه تقريبا در تمامي مطالعات به نقش عوامل فرهنگي در  موقعيت اجتماعي مي
رهنگي كمتر شود، اما رابطه باروري با دينداري به عنوان يك عامل ف رفتارهاي باروري اشاره مي

مورد توجه محققين قرار گرفته است. بهتر است در تبيين باروري ضمن توجه به عوامل 
ها و به ويژه دينداري نيز مد نظر قرار گيرد. از اين  اقتصادي اجتماعي، متغيرهاي مبتني بر ارزش

  گيرد. رو در اين مقاله رابطه دينداري با تعداد فرزندان قصد شده مورد بررسي قرار مي
با توجه به اينكه اكثريت افراد در جامعه ما دين اسالم و مذهب شيعه دارند الزم است در 
مطالعات مربوط به دينداري و باروري، عالوه بر مذهب، تأثير دينداري بر باروري نيز توجه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شود. در اين مطالعه با فرض اينكه افراد با دينداري باالتر نسبت به افراد با دينداري كمتر قصد
فرزندآوري بيشتري دارند، در پي پاسخگويي به اين سئواالت اساسي هستيم كه آيا رابطه 

داري بين دينداري افراد و تعداد فرزندان قصد شده وجود دارد؟ و با توجه به اينكه  معني
هاي اجتماعي مختلف قصد و رفتار متفاوتي در  دهد گروه تحقيقات پيشين ما نشان مي

هاي اقتصادي اجتماعي، همچنان دين عامل اثرگذاري بر  با وجود تفاوت فرزندآوري دارند آيا
دهد زنان از  قصد فرزندآوري خواهد بود؟ همچنين با توجه به اينكه تحقيقات پيشين نشان مي

)، آيا دينداري و قصد فرزندآوري در ميان زنان و 1392و آزادارمكي  مردان ديندارترند (مديري
 هايي جود دارد؟  ي دارد يا در اين حوزه تفاوتمردان متاهل رابطه يكسان

هاي مختلف  ها از شهرها و استان از آنجا كه در شهر تهران به دليل مهاجرپذيري باال، خانواده
تواند باعث  با سطوح متفاوتي از دينداري و وضعيت اقتصادي اجتماعي سكونت دارند كه مي

بررسي اين موضوع در شهر تهران قابل توجه ها و رفتارهاي باروري آنها شود،  تفاوت در نگرش
رابطه ميان دينداري و قصد فرزندآوري افراد متاهل و همچنين رابطه  خواهد بود. تمركز مقاله بر

 دينداري با قصد فرزندآوري به تفكيك جنسيت خواهد بود. 

 مالحظات نظري  
 خـورد.  ي به چشم ميهاي مختلف زندگي اجتماعي سه رويكرد اساس در رابطه ميان دين و حوزه

هاي مختلف زندگي اجتماعي همانند جوامع سـنتي   دهد تأثير دين بر حوزه رويكرد اول نشان مي
ايـاالت متحـده    كه بر 2و لنسكي 1تحقيقات هربرگدربر تمام ابعاد زندگي جاري و برقرار است. 

مانند جوامع سنتي هاي ديگر اجتماعي  ر حوزهبتأثير مذهب شده،   ان دادهنشمتمركز است امريكا 
شـوند.   هاي مذهبي هدايت مي هاي مختلف زندگي توسط ارزش هاي حوزه برقرار است و ارزش

در بسـياري از كشـورها،   در شرايط كامال واضح سـكوالر   هنتيجه گرفتهربرگ از تحقيقات خود 
متـأثر از   كنند كه نوع احساس، فكر و عمـل ايشـان   مي، احساس و عمل ندكن ها فكر مي مريكاييا

به نقل ازهـالمن و   1995دارد (هربرگ  نشان از احياي گسترده مذهب هاي مذهبي است و ارزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زنـان و   مـره زنـدگي روز  ابعاد مختلفمذهب در دهد  ). لنسكي نيز نشان مي31: 11996پيترسون
هـاي   مشـاركت اي نهـادي جامعـه كـه    ه بيش از آن بر سيستم نفوذ فراوان دارد و ييمريكاامردان 

 ). 1996به نقل از هالمن و پيترسون  1961شود تأثير دارد (لنسكي فردي را سبب مي
امروزه دين به عنوان يكي از استوار است معتقد است  2تئوري تمايزرويكرد دوم كه بر 

دين رسد نظر ميبه  كند ومياجتماعي رقابت  ديگر هايبا حوزه هاي نهادي در زندگيحوزه
است.  دست دادهاز  مردم جهان غرب در تعداد زيادي ازبخش قابل توجهي از جذابيت خود را 

هاي سيستم، هيافتديگر كاهش هاي زيرسيستم در كنار زيرسيستمبه عنوان يك مذهب تأثير 
هاي توسط نظامبود اكثريت مردم كه قابل پذيرش هاي كليسا و موعظه ي مذهبيرهااعتقاد به باو

اجتماعي كاركردهاي آزاد از  ،دين شده وباور فردي و اعتقادات اجتماعي اخالقي جايگزين 
در  در جامعه معاصراساس . بر اين استل شدهيك موضوع خصوصي تبديبه  ،سابق خود

توسط يك مجموعه  نهو  ي خودها از ارزشاي  توسط مجموعه هاي مختلف معنا، هر اداره جهان
، نه گردي هاي مختلف زندگي هاي حاكم بر حوزه ارزششود و  هدايت مي ها واحد منسجم ارزش

؛ 1990:441 3شوند (مانچ هدايت مي بلكه با عقالنيت خود مختار ،توسط باورهاي مذهبي
 ).1994 6؛ هالمن و مور1993 5؛ دابلير1990؛ 1973 4اسملسر

دهد كه تأثير مذهب بر  نشان مي 7ها زشقطعه شدن ار رويكرد سوم بر اساس تئوري قطعه
هاي عمومي تحت تأثير قرار  هاي خصوصي را بيش از عرصه ها يكسان نبوده و عرصه تمام حوزه

منبع مهم براي  دهد كه در جامعه امروز مذهب هنوز هم مطالعات متعدد نشان ميدهد.  مي
اما از اهميت كمتري براي است  در قلمرو زندگي خانوادگيها  ها، هنجارها و ارزش نگرش

و كار برخوردار اقتصاد ، سياست ها و هنجارها در حوزه عمومي به عنوان مثال ها، نگرش زشار
 مانندو رفتارهاي وابسته به زندگي خانوادگي  ها نگرشدهند  اين تحقيقات نشان مي است.

نگرش  خانواده، زمان تشكيل خانواده، حجم ،زناشوييزندگي كيفيت  ،زناشويي شريك انتخاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Halman, Pettersson 
2 Differentiation theory 
3 Munch 
4 Smelser 
5 Dobbelaere  
6 Halman & Moor 
7 Fragmentation value theory 
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تحت تأثير قوي اعتقادات مذهبي جنسي ها و رفتارهاي  هاي جنسيتي، نگرش نسبت به نقش
افراد دارد گيري  ار رايو رفت مشاركت سياسي در تبيينمذهبي اهميت كمتري  هاي است و ارزش

 4؛ تامني و جانسون31: 1972 3؛ فن 1996 2؛ جاگوزينسكي313: 1993 1(اليسون و شركت
 ).  1994:142 5كادل  و ديويدسو؛ 370: 1985

 6هاي مطرح شده گلدشايدر اي عمدتا بر اساس فرضيهدر جمعيت شناسي تحقيقات گسترده
 مذهب تأثير مورد چگونگي اند. گلدشايدر در پرداختهبه تبيين پيوند بين باروري و عناصر مذهبي 

 كند: مطرح مي مهم فرضيه سه باروري بر
هاي : اين فرضيه بر اين عقيده است كه تفاوت باروري نمايانگر تفاوت7هاي مشخصهفرضيه

باشد و مذهب به عنوان معرفي از تحصيالت، شغل، هاي مذهبي مي اقتصادي و اجتماعي گروه
). بر 102: 1387مير و لوكاس(گيرد سكونت و تحرك اجتماعي مدنظر قرار ميدرآمد، محل 

شوند مذهب تأثيري بر رفتارهاي  اساس اين فرضيه زماني كه اثر همه متغيرها در نظر گرفته مي
 )402: 2015باروري ندارد  (بودين 

رند و هر كند مذاهب نگرش خاصي به باروري دا : اين فرضيه بيان مي8ي الهيات ويژهفرضيه
هاي خاصي درباره فرزندآوري و استفاده از وسايل پيشگيري از هاي مذهبي، آموزهيك از گروه

هاي خانوادگي باالتر دارند، نسبت  هاي مذهبي كه هنجار باروري و يا ارزش حاملگي دارند. گروه
 هاي مذهبي باروري باالتري دارند.  به ساير گروه
ساس اين فرضيه موقعيت گروه اقليت ممكن است نقش : بر ا9اقليت گروه موقعيت فرضيه

بسيار مهمي در شكل دهي به الگوهاي جمعيتي يك گروه مذهبي يا قومي ايفا كند 
). اين فرضيه به تعامل موقعيت اقتصادي و اجتماعي و باروري در 2004 10كوئيالن (مك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ellison & Sherkat 
2 Jagodzinski 
3 Fenn 
4 Tamney& Johnson 
5 Davidso, Caddell 
6 Goldscheider 
7 The Characteristics Hypothesis 
8 The Particularized Theology Hypothesis 
9 The Minority Group Satus Hypothesis 
10 McQuillan 
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متفاوت بر باروري اثر هاي قومي يا نژادي تأكيد دارد. موقعيت گروه اقليت در دو حالت  گروه
كند خود را به  گذارد. در حالت اول با توجه به در حاشيه بودن اعضا، گروه اقليت سعي ميمي

هاي بين  هاي براي ايجاد نزديكي و كاهش تفاوت اكثريت نزديك نمايند و يكي از استراتژي
حالت دوم  ).1969گروه اقليت با گروه اكثريت، كاهش باروري است (گلدشايدر و اولنبرگ 

هاي گروهي خود است. در اين  ها و هنجار زماني است كه گروه اقليت به دنبال حفظ ارزش
ها و هنجارها مانند تعداد فرزندان ايده آل بيشتر و ارزش داشتن خانواده  شرايط برخي ارزش

  ).1978شود (بين و ماركوم  بزرگ حفظ مي
چه هنگام مذهب بر باروري تأثير  كند كه ) بر اين سوال تمركز مي2004كوئيالن ( مك

هاي  گذارد؟ وي بر اساس فرضيات گلدشايدر استدالل كرد كه مذهب بر قوانين سازمان مي
هاي مربوط به جنسيت،  اجتماعي، هنجارهاي مربوط به كنترل باروري، روابط جنسيتي، ارزش

كوئيالن  مك گذارد. روابط جنسي و زندگي خانوادگي و همچنين تنظيمات باروري تأثير مي
رويكرد گلدشايدر را به سه عنصر توسعه داد و در واقع سه شرط براي تأثير مذهب بر باروري 

هاي مذهبي، نهادهاي مذهبي و هويت مذهبي. اول  مطرح كرده است. ماهيت هنجارها و ارزش
تنظيم اينكه مذهب هنجارهاي رفتاري راجع به رفتارهاي باروري دارد. اين قوانين، رفتارهايي را 

سازي و  هاي بالفصل باروري، نظير وسايل پيشگيري، عقيم كند كه مستقيما با تعيين كننده مي
باشند. همچنين رهنمودهايي در خصوص ورود به واحدهاي جنسي و  سقط جنين مربوط مي
دهد  هاي زنان و مردان ارائه مي هاي بزرگ و حتي اعتقاداتي درباره نقش نكاحي، ارتقاء خانواده

ها و يا نهادهاي مذهبي كه قادر هستند يا از طريق  گذارد. دوم سازمان ر باروري اثر ميكه ب
هايي براي رعايت هنجارها و قوانين، اجراي اين قوانين را توسط  تأثيرات اجتماعي و يا مجازات

دهد. رهبران مذهبي  پيروانش تقويت كند. سوم مذهب، هويت فردي و اجتماعي به پيروانش مي
يابد. براي مثال اسالم  كنند و در اجتماعات محلي اين هنجارها پرورش مي را بيان مي هنجارها

هاي مختلف  معرف هويت مسلمانان است و تأثيرات بر رفتارهاي باروري در زمان و مكان
اطراف  يطمح را باها  د آموزهنتوان كه مي دارد ياسالم يعلماير به تفسمتفاوت است و بستگي 

) به 2008فورد و مورگان ( در همين راستا هي خود وفق دهند. يو اقتصاد ياجتماع ياسي،س
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كنند. به نظر آنها اين هويت مذهبي كه در  گيري رفتارها تأكيد مي اهميت هويت مذهبي در شكل
 يمفر يا "جهان يدند"مختلف  يها روشريشه در  شود جهان معاصر به عنوان فرهنگ درك مي

ها و  اغلب نگرشهاي مذهبي،  واره فورد و مورگان طرح مطابق با هيبيني و يا  وقايع دارد. جهان
كنند. اين گونه است كه  را ايجاد ميدر مورد رفتار مناسب مربوط به خانواده  ها ارزش
كند.  ها در مورد ارزش خانواده بزرگ همپوشاني پيدا مي هاي يك فرد مذهبي با نگرش نگرش

 يادر فرهنگ عامه و  ينارائه دگردد.  يباني ميپشتلي و م يمحل يتوسط نهادهابيني  اين جهان
دهد. بدين ترتيب در يك جامعه مذهبي  شكلبيني را  جهانممكن است  يزن ياسيگفتمان س
 يها محافظه كارانه خانواده در سراسر حوزه يها و رفتارها و ارزش ياعتقادات مذهب ينارتباط ب

 ي، و نگرش نسبت به زندگبا فرزندپدر و مادر  روابط يي،مختلف خانواده، از جمله ثبات زناشو
). از نظر 1997 1نقش بسته است (كال، هيتن و تيمقبل از ازدواج  ارتباط جنسي ،مشترك

 ايدئولوژيمذهب و  ينارتباط ب به يو بارور ياعتقادات مذهب ينارتباط ب فورد و مورگان هي
افزايش  ي ازطرفدارص در خصوخاص  يند يك يريگ جهت ياننه بمرتبط است خانواده 
خانواده از  يدئولوژيتفاوت در ادر باروري به از تفاوت  يبخش قابل توجهبه عبارتي  .جمعيت

هاي  نقشبدون ازدواج، و  يروابط جنس يرشپذ پدر و مادرشدن،ازدواج و  يتجمله اهم
 است.  ر خانواده مربوطجنسيتي د
كند. بر طبق نظر او بدون اعتقادات  د ميبيني افراد تأكي ) به نقش مذهب در جهان2004(2هارت

رو دليل خوبي براي ادامه باروري وجود ندارد. اميد به آينده  اي وجود ندارد و از اين مذهبي آينده
شوند و  بخشد و زماني كه اين اميد نباشد مفاهيم زيادي از خانواده ضعيف مي زندگي ما را معنا مي

يابد (هارت  و در اين شرايط نرخ باروري نيز كاهش مي شود فردگرايي و توجه به خود برجسته مي
) محيط مذهبي و فرهنگي كه افراد دوران كودكي خود را 2001( 3). از نظر بيزين و ورداير6: 2004

گيري سرمايه اجتماعي  اند ترجيحات و رفتارهاي آينده آنها را شكل داده است. شكل در آن گذرانده
هاي مذهبي) آغاز  (آموزش از طريق خانواده يا تماشاي فعاليت و سرمايه فرهنگي با تجارب بچگي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Call, Heaton and Tim 
2 Hart 
3 Bisin and Verdier 
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كنند كه موافق با خانواده بزرگ  گردد. افرادي كه در خانوارهايي با پدر و مادر مذهبي رشد مي مي
هايي را دروني  هستند و با استفاده از وسايل پيشگيري و سقط جنين مخالفند، ممكن است ارزش

 ندآوري باالتر سوق دهد. كنند كه آنها را به سمت فر
در رفتارهاي جمعيتي را مورد توجه قرار داده است.  1رويكرد ديگري تأثير سكوالريسم

هاي اساسي  هاي ارزشي هستند كه مولفه سكوالريسم و اعتقادات و رفتارهاي مذهبي جزء آيتم
 3نظر ويگل). از 2004، 2هاي مربوط به انتقال دوم جمعيتي هستند (سوروكين و لستهاق بررسي

شناختي، روانشناختي و حتي داليل ايدئولوژيك وجود دارد  ) نيز داليل اقتصادي، جامعه2005(
هاي تقريبي  كه نرخ تولد در اروپا براي چندين دهه به زير سطح جايگزيني رسيده است. ريشه

گردد  يالحادي و پيروزي سكوالريسم، بازم 4اين مشكل به اروپاي قرن نوزدهم به درام اومانيسم
 ). 12: 2006به نقل از فركا و وستاف 2005ويگل  (

ها به اين نتيجه  ) در پيمايش جهاني ارزش2004( 5از سوي ديگر نوريس و اينگلهارت 
رسيدند كه سكوالريسم، در حال افزايش است اما اين به معني اين نيست كه جهان به عنوان يك 

افتد كه  ه مدرنيزاسيون در شرايطي اتفاق ميدهند ك كل كمتر مذهبي شده است. آنها توضيح مي
آسيب پذيري و خطرات اجتناب ناپذير در حال كاهش باشد. شرايط نابرابر اقتصادي اجتماعي 

تر و  سازد. در جوامع كمتر توسعه يافته، احساس امنيت پايين ها را متأثر مي امنيت انسان
هاي سكوالر عقالني بر  وامع، ارزشتر هستند. با فراصنعتي شدن ج هاي مذهبي با اهميت ارزش
اي كه زماني  گيرند. به گونه هاي بقا پيشي مي هاي ابراز وجود بر ارزش  هاي سنتي و ارزش ارزش

كند، فردگرايي باال  شوند، موقعيت زنان تغيير مي گراتر مي شوند عقل كه جوامع ثروتمند مي
يري كه امنيت نسبتا كمي وجود شود. در كشورهاي فق رود و رشد جمعيت و باروري كم مي مي

 دارد، باروري و رشد جمعيت باالتر است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Secularism 
2 Surkyn & Lesthaeghe 
3Weigel  
4 Humanism 
5 Norris & Inglehart 
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 پيشينه تحقيق
دو دسته مطالعات در حوزه مذهب و باروري وجود دارد. دسته اول به تفاوت سطح بـاروري در  

گيرد، بـر   پردازد. اين دسته كه بخش زيادي از مطالعات را در بر مي هاي مختلف مذهبي مي گروه
) بـا ارائـه   2002) انجام شـده اسـت. مورگـان و همكـاران (    1971هاي گلدشايدر ( هاساس فرضي

شواهدي از كشورهاي آسيايي نشان دادند كه مسلمانان در مقايسه با غيرمسلمانان باروري بـاالتر  
) به مقايسه باروري هندوها با مسـلمانان  2002( 1دارند. تعدادي از مطالعات در هند از جمله آير

كنند كه باروري باالتر مسلمانان ناشـي   رخي بر اساس فرضيه الهيات ويژه استدالل ميپرداختند. ب
دانـد.   كنـد و چنـد همسـري را جـايز مـي      از اعتقادات مذهبي است كه تنظيم خانواده را رد مـي 

هـا هسـتند و معتقدنـد عـواملي كـه مـرتبط بـا         ) طرفدار فرضيه مشخصه2000و جفري (2جفري
كننـد و اگـر    هاي مختلف مذهبي تبيـين مـي   تلف باروري را بين گروههاي مخ مذهب نيستند نرخ

هـاي   ساير متغيرها نظير تحصيالت، منطقه سـكونت، وضـعيت اقتصـادي كنتـرل شـوند تفـاوت      
ي تفاوت باروري زنان مسلمان و غيرمسـلمان  در مطالعه )2004(3روند. ميشرا  باروري از بين مي

كنـد كـه   داند و بـه ايـن مسـأله اشـاره مـي     أثيرگذار نميدر هند، عوامل اقتصادي و اجتماعي را ت
سـازي،  هاي عقيمهاي موقتي در مقايسه با روشباروري زنان مسلمان بيشتر تابع استفاده از روش

 اعتماد بيشتر به خدمات بخش خصوصي و مخالفت با كنترل بارداري به داليل مذهبي است.  
مسلمان و غير مسلمان را در استراليا بررسي  ) باروري زنان1998( 4محموديان و كارميچائيل

نمود. نتايج كاهش باروري بيشتر مسلمانان نسبت به غيرمسلمان را نشان داد. بر اساس اين 
هاي سني صورت گرفته، در صورتي كه در  مطالعه كاهش باروري زنان مسلمان در تمامي گروه

ته است. عليرغم كاهش بيشتر مورد زنان غيرمسلمان فقط در دو گروه سني اول انجام گرف
 باشد.  باروري زنان مسلمان، سطح باروري آنها بيشتر از زنان غير مسلمان مي

در ايران در مطالعات معدودي رفتارهاي باروري زنان شيعه و سني مورد بررسي قرار گرفته 
يالن، اي تحوالت باروري را در چهار استان آذربايجان غربي، گ است. عباسي شوازي در مطالعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Iyer 
2 Jeffery  
3 Mishra 
4 Carmichael 
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هاي سيستان و بلوچستان و يزد مورد بررسي قرار داده است. بر اساس نتايج اين مطالعه در استان
 4/3فرزند) نسبت به زنان شيعه ( 8/4سيستان و بلوچستان و آذربايجان غربي باروري زنان سني (

ال كاهش باروري، هاي تنبيهي دولت در قبفرزند) در سطح باالتري قرار دارد و در مورد اجراي برنامه
 ). 1383اند (عباسي شوازي و ديگران ي مورد برررسي داشتهتري به مسألهزنان شيعه ديدگاه مثبت

 شهر شيعه و سني هايگروه باروري رفتار تحليل بررسي در) 1389( نوبخت و محموديان
 شيعه نانز به نسبت را باالتري باروري ميزان سني زنان كه دادند نشان فارس استان دارگله

 اما شد، كاسته مذهبي گروه دو باروري تفاوت از كنترل، متغيرهاي ورود از بعد هرچند. اندداشته
 هاي ارزش به پايبندي طريق از تواندمي تفاوت اين. ماند باقي دارمعنا چنانهم باروري تفاوت
 شود. تبيين بيروني گروه مقابل در خودي گروه مذهبي غير و مذهبي

ر از مطالعات كه سهم كمتري در مطالعات مربوط به مذهب و باورري دارند، تأثير دسته ديگ 
) رابطه بين دينداري و باروري 1986( 1اند. نئومن و زايدرمن دينداري را بر باروري بررسي كرده

را در بين مردان يهودي بررسي كرد. دينداري در اين مطالعه از طريق زماني كه افراد به 
دهند سنجيده شد. نتايج اين مطالعه رابطه مثبت قوي بين  بي اختصاص ميهاي مذه فعاليت

دينداري با باروري را نشان داد. مطالعات زيادي نيز رابطه دينداري با باروري را در بين 
ها آزمون كردند. نتايج اين مطالعات نشان دادند افرادي كه تمايالت باالتري براي كليسا  كاتوليك

) رابطه بين 2006). هينك (2006؛ ادسرا 1992 3؛ سندر2006 2ر دارند (هينكدارند باروري باالت
مذهب و باروري را در اتريش بررسي كرد. نتايج مطالعه وي نشان داد كه زناني كه اعتقادات 

هاي بزرگتري نسبت به زنان بدون اعتقادات مذهبي دارند. ادسرا  كاتوليكي قوي دارند، خانواده
شود، تأثير  گيري مي شان داد مذهبي بودن كه به وسيله تمايالت كليسا اندازه) در اسپانيا ن2006(

 مثبت و معناداري هم روي اندازه خانواده و هم زمان مواليد دارد. 
) 2008( 4اند، زانگ ه گرچه بسياري از مطالعات نقش مذهب را در باروري زنان بررسي كرد

ساله در اياالت متحده  15-44وري زنان و مردان در مطالعه اي تأثير مذهب و دينداري را بر بار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي مذهبي مختلف  بررسي كرد. نتايج اين مطالعه نشان داد تفاوت زيادي بين باروري در گروه
وجود ندارد، اما بين دينداري بخصوص اعتقادات مذهبي و باروري رابطه معنادار است. بر 

داري بر باروري  اري مذهبي تأثير معناهاي رفت اساس اين مطالعه رفتارهاي مذهبي و يا جنبه
ندارد، اما اعتقادات مذهبي اهميت دارد. همچنين گرچه به لحاظ دينداري بين زنان و مردان 
تفاوت وجود دارد، اما تأثير مذهب و دينداري بر روي باروري بين زنان و مردان تفاوتي با 

 يكديگر ندارد. 
هاي پيمايشي ملي رشد خانواده استفاده از داده اي با ) در مطالعه2008فورد و مورگان ( هي

در آمريكا نشان دادند كه نرخ باروري واقعي و تمايل به فرزنددار شدن، در زناني كه معتقدند 
دين در زندگي روزمره خيلي مهم است باالتر از كساني است كه معتقدند دين مهم نيست يا 

 اهميت كمتري دارد. 

ياري از محققين مطرح بوده اين است كه چرا باروري در يكي از سئواالتي كه براي بس
اي تأثير دينداري را بر رفتارهاي  ) در مطالعه2006امريكا باالتر از اروپا است؟ فركا و وستاف (

ها و اروپاييان آزمون كردند. اگرچه شواهد زيادي درباره نقش مهم دينداري و  باروري امريكايي
ت به اروپاييان وجود دارد، اما شواهد زيادي نيز تركيب قومي ها نسب مذهب در زندگي امريكايي

هاي ناخواسته و  و مهاجرپذيري، ماهيت سيستم اقتصادي، تغييرات نگرشي و نرخ باالي حاملگي
هاي پيمايش  دانند. از اين رو اين محققين با استفاده از داده ... را در باروري باالي امريكا مؤثر مي

مون رابطه دينداري با باروري پرداختند. بر اساس اين مطالعه در حالي كه هاي جهاني به آز ارزش
 16درصد از زنان امريكايي اظهار داشتند كه مذهب در زندگيشان خيلي مهم است، فقط  50

گيرند. در مجموع هم به لحاظ اهميت مذهب و هم  درصد زنان اروپايي در اين گروه قرار مي
تر از اروپاييان هستند. نتايج اين مطالعه  ها مذهبي امريكايي فراواني حضور در مناسك مذهبي،

ها نسبت به اروپاييان را نشان داد. نتايج تحليل چند متغيره نشان داد كه  باروري باالتر امريكايي
در حضور ساير متغيرها در امريكا دو شاخص دينداري يعني اهميت مذهب در زندگي روزمره و 

عنادار است اما در اروپا اهميت مذهب نسبت به فراواني حضور در فراواني حضور در كليسا، م
دانند  كليسا، پيوند بيشتري با باروري دارد. در اروپاي جنوبي نيز زناني كه مذهب را مهم مي

درصد احتمال بيشتري دارد  76كنند مذهب اهميتي دارد،  نسبت به ساير افرادي كه احساس نمي
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د. عالوه برآن، نتايج نشان داد اگر زنان اروپايي به لحاظ اين دو كه دو بچه و بيشتر داشته باشن
درصد بيشتر است. اگر  14ساله،  44تا 18شاخص مشابه زنان امريكايي شوند، باروري زنان 

درصد كمتر  7زنان امريكايي به لحاظ فراواني حضور در كليسا شبيه اروپاييان شوند، باروري 
 35 -44شود. و براي زنان  درصد كمتر مي 23ب شبيه شوند شود و اگر به لحاظ اهميت مذه مي

 درصد كمتر خواهند شد.  18درصد و بر طبق اهميت مذهب  6ساله بر اساس حضور در كليسا 
) در پيمايش مطالعات ارزشي جهان فرايند سكوالريسم را در 2004نوريس و اينگلهارت (

هاي بسيار سكوالر، متوسط و بسيار  ي ملتاي بين بارور اند. آنها مقايسه كشور تحليل كرده 79
شان  سالگي 30مذهبي انجام دادند و نشان دادند كه در حالي كه همه زنان در اواخر دهه 

اند، با اين حال تفاوت قابل توجهي بين جوامع بسيار سكوالر و  هاي كمي به دنيا آورده بچه
ري از باروري را نسبت به جوامع مذهبي وجود دارد و جوامع مذهبي بطور معناداري سطوح باالت

سكوالر دارند. همچنين نتيجه اين پيمايش نشان داد كه جوامع فقير دو برابر جوامع ثروتمند، 
 مذهبي هستند و باروري باالتري نيز دارند. 

ها در  ) رابطه بين دينداري و باروري را در ميان كاتوليك2006( 2و نئومن 1گارزا -براناس 
دند. پاسخگويان در اين مطالعه به لحاظ مذهب همگن بودند و از اين رو اسپانيا بررسي كر

از دو سوم  يشبتمركز اساسي بر ارتباط دينداري با باروري بود تا گروه مذهبي. نتايج نشان داد 
كردند. همچنين اين افراد در دوران  گويان در مراسم مذهبي جمعي به ندرت شركت مياز پاسخ

ساله شدند هر  12اند و دو سوم تا زماني كه  اين مراسم جمعي داشتهبچگي عادت به رفتن در 
كردند. نتايج  پيدا مي حضور يساكلدر  به صورت منظمدرصد  15كمتر از رفتند.  هفته به كليسا مي

هاي  نشان داد كه باروري كنوني، ارتباطي با شدت دينداري كنوني ندارد. در معرض فعاليت
بچگي تأثير معناداري روي باروري زنان دارد اما روي مردان اثري  مذهبي قرار گرفتن در دوران

هاي جمعي و مراسم مذهبي تأثير معناداري بر افزايش باروري  ندارد. مشاركت پدر در فعاليت
هاي جمعي  افراد داشته اما مشاركت مادر تأثير كاهشي داشته است. مشاركت خود فرد در فعاليت

هاي  فرزندآوري داشته و افرادي كه در دوران بچگي در اين فعاليتدر دوران بچگي اثر مثبتي بر 
 اند.  ه بچه بيشتر به دنيا آورد 6/0اند، حدود  جمعي شركت كرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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با توجه به مباني نظري مطرح شده و پيشينه تحقيق، و با توجه به تاريخچه مذهبي جامعه ما 
اعي، چارچوب نظري اين تحقيق هاي مختلف زندگي اجتم و تأثيرگذار بودن دين بر همه حوزه

ها و فرضيه الهيات ويژه است  مبتني بر رويكرد تداوم تأثير دين، تئوري قطعه قطعه شدن ارزش
كه هر يك به نوعي به تأثير دين بر قصد باروري اشاره دارند. مدل مفهومي تحقيق به صورت 

 باشد.  مي 1نمودار 
 

 
 

 دل مفهومي تحقيقم.  1نمودار 

هاي باروري بر  دهد محققان زيادي سعي در تبيين رابطه تفاوت مرور مطالعات نشان مي
ي ميان اين دو موضوع در تحقيقات داخلي  اند، اما توجه به رابطه اساس متغيرهاي مذهبي داشته

 يساخت و نهادي عوامل منظر از داخلي كمتر مورد توجه قرار گرفته است و غالب تحقيقات
اند؛ ضمن اينكه مطالعاتي  و ... به بررسي باروري پرداخته نوسازي همچون تحصيالت، قوميت،

هاي مختلف مذهبي  هاي باروري را در گروه اند، تفاوت ه كه اين موضوع را مورد توجه قرار داد
با قصد  گيرد كه رابطه دينداري از تحقيقات قرار مي  اند. اين مقاله در امتداد آن دسته بررسي كرده

كند. به عبارتي در اين مقاله ما  اي از جمعيت مسلمان آزمون مي فرزندآوري را روي نمونه

 متغيرهاي جمعيتي
 جنس، سن 

 متغيرهاي اقتصادي اجتماعي
 وضعيت شغلي، درآمد، تحصيالت  

 تعداد فرزندان
 قصد شده 

 دينداري
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هايي مناسب جوامع با  هاي مذهبي نخواهيم داشت. چنين مقايسه اي روي باروري گروه مقايسه
درصد جمعيت كشور مسلمان هستند  4/99باشد. در جامعه ايران  اديان و مذاهب متعدد مي

 ) بر اين اساس فرض ما اينست كه:1390آمار ايران (مركز 
هايي با يكديگر دارند كه اين  هاي دينداري تفاوت اين جمعيت مسلمان به لحاظ مشخصه -

 ها بر قصد فرزندآوري آنها تأثير دارد.  تفاوت
قصد از آنجا كه تأثير دينداري بر حوزه خانواده در مطالعات متعدد تاييد شده تأثير دينداري بر  -

 باروري در حضور متغيرهاي اقتصادي اجتماعي اثرگذار، همچنان پابرجاست.
از آنجا كه زنان ديندارتر از مردان هستند، تأثير دينداري بر قصد فرزندآوري در زنان متفاوت  -

 از مردان است.

 ها    روش و داده
ـ     باشد و داده اين مطالعه كمي مي دگي متـاهلين و  ها حاصل پيمايشي مقطعي بـا عنـوان سـبك زن

در مقيـاس ليكـرت   ، با ابزار پرسشنامه 1394هاي آن در شهر تهران است كه در سال  تعيين كننده
). جمعيـت  1394جمع آوري شده و جامعه آماري آن افراد متاهل شهر تهران بوده است (مديري 

حـوزه   6014نفر بوده كه در  8153974بر اساس اطالعات مركز آمار ايران  1390تهران در سال 
 ).  1390باشند (مركز آمار ايران  نفر از اين تعداد متاهل مي 4262047سكونت دارند و 

اي  با توجه به حجم باالي جامعه آماري و محدوديت زمان و بودجه، پژوهش، در نمونه
گيري در سطح  بر اساس خطاي نمونه حجم نمونهمعرف و متناسب با شرايط انجام شده است. 

نفر در نظر گرفته  384بر اساس فرمول كوكران  05/0گيري  و با خطاي نمونه درصد 95اطمينان 
گيري تصادفي ساده است و با احتساب  . با توجه به اينكه فرمول كوكران فرمول نمونهشده است
در نظر گرفته شده و  1728حجم نمونه  25/0و ضريب تعديل بي پاسخي  2برابر با  1اثر طرح

، متناسب با اين نرخ در 15/0خانوارهاي نمونه (تقريبا برابر  با احتساب ريزش احتمالي
ها متاهل بوده و از هر  نفر افزايش يافته است. نمونه 2000آمارگيري خانواده مركز آمار ايران) به 

 اي اي چند مرحله گيري، خوشه اند. شيوه نمونه ه خانوار مرد يا زن براي مصاحبه دعوت شد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Design effect 
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)PPS(1  22 منظور ابتدا تعداد متاهلين مناطقبوده است. به اين   ) نفر)  4262047گانه شهر تهران
را در نظر گرفتيم و سپس با توجه به جمعيت هر منطقه تعداد نمونه هر منطقه را مشخص 

فرهنگي اجتماعي و هاي  توجه به تفاوتها در هر منطقه، با  كرديم. براي دست يابي به نمونه
از  مناطقاي معرف از اين  نمونهبه منظور انتخاب تهران و مناطق شهر موجود بين اقتصادي 

بدست آمده  163079,48حوزه فاصله انتخاب  50)، بر8153974تقسيم جمعيت شهر تهران (
است. اولين حوزه به شكل تصادفي انتخاب شده و سپس با اضافه كردن فاصله انتخاب به اولين 

اند. با توجه به جمعيت هر  ه ر انتخاب شدهاي ديگ حوزه، حوزه دوم و به همين ترتيب حوزه
ها در هر  هاي انتخاب شده در آن منطقه و همچنين جمعيت هر حوزه، تعداد نمونه منطقه و حوزه

در عمل پراكنش متغيرهاي  هاي انتخاب شده، حوزهپراكندگي حوزه مشخص شد. به اين ترتيب 
 كرده است. اي تأمين  قابل مالحظه تحت مطالعه را تا حد

جهـت  هاي منتخـب از هـر حـوزه از مركـز آمـار ايـران تهيـه شـده اسـت.           هاي حوزه نقشه
اقدام بـه  گيري و درب منازل افراد،  هاي منتخب نمونه با مراجعه به حوزه پرسشگران گيري، نمونه
آزمـون مقـدماتي آن   و بعد از تهيه پرسشـنامه مقـدماتي   ي پرسشنامه نهايي كه ها آوري داده جمع

پرسشـگر در آبـان، آذر و دي مـاه     10گيري با همكاري بـيش از   اند. نمونه ه د، نمودتاييد شده بو
 1736پاسخي باال و نامعتبر، در نهايـت   هاي با بي انجام شده است. پس از حذف پرسشنامه 1394

مبتنـي بـر داوري و   متغيرها از اعتبار صوري پايايي و  پرسشنامه انتخاب شده است. جهت اعتبار
هاي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ اسـتفاده شـده    يي گويهاستفاده شد و در پاياان قضاوت متخصص

هايي كـه   از آنجا كه اين مقاله به بررسي تأثير دينداري بر باروري متمركز است، تنها نمونه است.
نمونـه   1272اند. بر اين اسـاس   ه سال بوده در نظر گرفته شد 49تا  15در آن سن زن در خانواده 

 و تجزيه تحليل انجام شده است.  انتخاب
تري دارد كه ميانگين تعـداد فرزنـدان قصـد شـده      غالبا رگرسيون خطي زماني كاربرد مناسب

بزرگ باشد، اما در جوامع با نرخ پايين باروري، بـراي پـيش بينـي تعـداد فرزنـدان قصـد شـده،        
رزندان قصـد شـده يـك    كارايي بيشتري دارد. همچنين تعداد ف 2استفاده از مدل رگرسيون پواسن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Probability proportional to size 
2 Poisson regression 
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هـاي   هاي رگرسيون پواسن از نظر آماري مدل متغير شمارشي، گسسته و غير منفي است، لذا مدل
) 2006( 1تري هستند (باقري، رازقي نصرآباد و سعادتي در دست چاپ). النـگ و فـرس   مناسب

غيـر از   هـايي بـه   سـازي ايـن متغيرهـا بايـد از روش     دارند به منظـور مـدل   در اين باره اظهار مي
هـا منجـر بـه     رگرسيون خطي مجموع مربعات معمولي استفاده نمود، زيرا اسـتفاده از ايـن روش  

كـه   گردنـد. در حـالي   ايجاد برآوردهايي ناكارا، ناسازگار و اريب براي پارامترهاي رگرسيوني مـي 
در ايـن  كنند  بنـابراين   هاي رگرسيون پواسن، برآوردهاي كاراتري را در اين حالت توليد مي مدل

هاي توصيفي و نيز از تحليل عامل اكتشافي، همبسـتگي اسـپيرمن و رگرسـيون     تحقيق از  تحليل
 ها استفاده شده است. پواسن در تحليل داده

همانگونه كه پيشتر توضيح داده شد در اين مقاله رابطه ميان دينداري و قصد فرزندآوري مد 
 ري است:نظر است.  از اين رو متغير وابسته قصد فرزندآو

باشد و  مجموع تعداد فرزنداني كه  : اين متغير كمي گسسته غير منفي مي2قصد فرزندآوري
 است كه پاسخگو در حال حاضر دارد و تعداد فرزنداني كه قصد دارد در آينده به دنيا بياورد.

 بسته از باورها و اعمال از ديد دوركيم دين عبارتست از دستگاهي هم :متغير مستقل دينداري
واحد به نام همه كساني را كه پيرو آن هستند در يك اجتماع اخالقي و  مربوط به امور الهوتي

ديني به نحوي ) دينداري به بياني كلي يعني داشتن اهتمام 97: 1381 هميلتون( كند امت متحد مي
 شجاعي زند به نقل از 1975 3فارب هيمل( سازد متأثراي فرد را ه گرايش و كنش كه نگرش،

و فرم كوتاه شده دينداري كه ابعاد  4بر اساس مطالعه هوبر و هوبردر اين پژوهش  .)41: 1384
)، 2012گيرد (هوبر و هوبر  فكري، اعتقادي، مناسكي، عاطفي و پيامدي دين را در بر مي

وجود قيامت گويه دوست دارم موضوعات مذهبي را بيشتر ياد بگيرم، بعد از مرگ  6دينداري با 
ام پوچ و  كنم زندگي بدون اعتقادات ديني احساس مي ،خواهد شدرسيدگي ما عمال به ادارد و 

نمازهاي يوميه واجب خود را تا چه حد  ،بايد با قاطعيت با بد حجابي مبارزه كرد ،هدف است بي
در سطح ليكرت  ،كنيد شركت مي ها تا چه حد در مراسم اعياد مذهبي و عزاداري ،آوريد بجا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Long and Fresse 
2 Childbearing intention 
3 Himmelfarb 
4 Huber 
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گويه در تحليل عاملي در يك عامل قرار گرفته و آلفاي كرونباخ آن  6. اين سنجيده شده است
 است.  923/0

 اي كه با گويه چند سال داريد، سنجيده شده است.  سن: متغير فاصله
وضعيت شغلي: متغير اسمي دو سطحي شاغل و غير شاغل است كه افراد غير شاغل كليه 

 شود.  ، داراي درآمد بدون كار و ساير موارد را شامل ميدار، دانشجو، بازنشسته، بيكار افراد خانه
قسمتي بيسواد،  11هاي پاسخ  تحصيالت: در اين تحقيق متغير تحصيالت فرد، با گزينه

ابتدايي و نهصت، راهنمايي، متوسطه، ديپلم و پيش دانشگاهي، فوق ديپلم، ليسانس، فوق 
وي سئوال شده است (مركز آمار ليسانس، دكتراي عمومي، دكتراي تخصصي و تحصيالت حوز

تر، ديپلم و پيش دانشگاهي و  بي تا). سپس متغير تحصيالت به سه سطح متوسطه و پايين ايران
 دانشگاهي تقليل يافت. 

درآمد ماهانه خانوار: متغير درآمد خانوار مجموع درآمد فرد پاسخگو و درآمد همسرش 
س با توجه به آخرين پيمايش هزينه و سطح با هم جمع شده و سپ 5است. دو متغير فوق در 

درآمد مركز آمار كه متوسط درآمد خانوار شهر تهران را سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان 
تر از دو ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان، درآمد  اعالم كرده بود، به سه سطح درآمد پايين

تا سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان،  متوسط از دو ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان،
 درآمد باالتر از سه ميليون و هفتصد و پنجاه  هزار تومان تقسيم بندي شد. 

 هاي تحقيق   يافته
 هاي توصيفي يافته

درصـد زن بودنـد. ميـانگين     4/51درصد مـرد و   6/48نمونه بدست آمده اين پژوهش  1272از  
 3/22سال بوده است. به لحاظ وضـعيت تحصـيلي   2/36نان، و ميانگين سني ز 9/39سني مردان، 

 3/42دانشـگاهي و ديـپلم،    درصـد پـيش   4/35تر از متوسط،  درصد از اين افراد تحصيالت پايين
درصـد غيرشـاغل    8/39درصـد افـراد شـاغل و     2/60اند. به لحاظ شغلي  درصد دانشگاهي بوده

اي معـرف جامعـه آمـاري     ست آمده نمونـه دهد نمونه بد اند. تركيب جنسي و سني نشان مي بوده
 دهد. هاي توصيفي متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش را نشان مي شاخص 1است. جدول 
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 هاي توصيفي متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش شاخص .1جدول 
 حداكثر -حداقل واريانس انحراف استاندارد ميانگين متغير

 0 -5 746/0 86/0 9/1 تعداد فرزندان قصد شده
 0-30 94/72 54/8 32/17 دينداري

 
باشد. اين يافته  مي 9/1بينيم ميانگين تعداد فرزندان قصد شده  چنانكه در جدول فوق مي

حاكي است در صورت برقراري شرايط مطلوب افراد متاهل در شهر تهران قصد دارند به طور 
دهنده  نشان 32/17ميانگين عيت دينداري، فرزند داشته باشند. همچنين به لحاظ وض 9/1ميانگين 

 دينداري افراد در سطحي نسبتا متوسط است. 

 و قصد شده  موجودتعداد فرزندان  : توزيع فراواني2جدول
 تعداد فرزندان قصد شده تعداد فرزندان موجود 
 يدرصد تجمع درصد يفراوان درصد تجمعي درصد فراواني 

 1/4 9/3 50 9/23 8/23 303 فرزند 0
 1/29 7/23 301 3/52 3/28 360 فرزند 1
 81 3/49 627 6/86 2/34 435 فرزند 2

 100 18 229 100 4/13 170 فرزند و بيشتر 3
  1/5 65  3/0 4 بي پاسخ
  100 1272  100 1272 كل

 
دهد.  توزيع فراواني تعداد فرزندان قصد شده و تعداد فرزندان موجود  را نشان مي 2جدول 

درصد) از افراد نيز در زمان  3/28فرزند بوده و درصد قابل توجهي ( درصد از افراد بدون 8/23
كند كه افراد بدون فرزند، عمدتا قصد  بررسي تك فرزند بودند. جدول فوق اين يافته را تاييد مي

بينيم   فرزندي ايشان ناشي از تاخير انداختن فرزندآوري است. چنانكه مي فرزندآوري دارند و بي
درصد از افراد بدون فرزند را شامل  5/16فرزندي دارند كه تنها  يدرصد قصد ب 4حدود 

درصد از افراد قصد دارند دو فرزند و بيش از آن  3/67بينيم  شود. همچنين در اين جدول مي مي
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درصد است. اين يافته  6/47فرزند يا بيشتر دارند  2داشته باشند، در حالي كه تعداد افرادي كه 
وب براي فرزندآوري در افراد متاهل مهيا نيست و يا ايشان تصميم دهد شرايط مطل نشان مي

 دهد.  هاي دينداري را نشان مي توزيع فراواني گويه 3دارند با تاخير صاحب فرزند شوند. جدول 
 هاي دينداري توزيع درصدي گويه. 3جدول 

اصال هاي دينداري گويه
 

(هرگز)
 

خيلي كم
 

(به ندرت)
 

كم
  

تا حدودي
 
(نيمي از اوق

ات)
 

زياد
 

(بسياري از 
اوقات)

 
خيلي زياد

 
(هميشه)

 جمع 

 فراواني درصد

دوست دارم موضوعات 
 1267 100 5/18 9/21 4/32 6/5 1/8 5/13 مذهبي را بيشتر ياد بگيرم

وجود دارد قيامت بعد از مرگ 
خواهد رسيدگي ما به اعمال و 

 شد
8/8 7/3 9/3 1/24 3/30 2/29 100 1259 

طعيت با بد حجابي بايد با قا
 1265 100 6/15 7/11 7/18 8/15 8/13 3/24 دمبارزه كر

بدون اعتقادات ديني احساس 
ام پوچ و  كنم زندگي مي

 هدف است بي
9/12 3/6 9/8 4/26 3/22 1/23 100 1260 

نمازهاي يوميه واجب خود را 
 1267 100 2/40 3/13 9 8/7 2/9 5/20 آوريد تا چه حد بجا مي

در مراسم اعياد تا چه حد 
شركت  ها مذهبي و عزاداري

 كنيد مي
4/18 5/14 7/12 3/26 1/16 9/11 100 1264 

 1263 100 35/42 8/22 85/34 )1ها (در سه سطح معدل گويه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصال، خيلي كم و كم، دينداري سطح پايين؛ تا حدودي دينداري سطح متوسط؛ زياد و خيلي زياد دينداري سطح   1
 باال را نشان مي دهد. 
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 65درصد افراد دينداري در سطح پايين و در  35بينيم در حدود  چنانكه در اين جدول مي
متوسط است. اين يافته گرايش متاهلين شهر تهران را به درصد افراد دينداري متوسط و باالتر از 

 دهد.  هاي ديني نشان مي ارزش

 هاي تحليل دومتغيره   يافته
حال سوال اينجاست كه آيا ميان دينداري و بعدي از حوزه خانواده كه قصد فرزنـدآوري اسـت،   

قصـد شـده، در   رابطه معناداري برقرار است؟ جدول دوبعدي سطوح دينداري با تعداد فرزنـدان  
پاسخ اين سئوال را در بردارد. الزم به ذكر است كه در اين بخـش جهـت ارائـه رابطـه      4جدول 

) دينـداري بـه سـه    0 -30ميان دينداري و تعداد فرزندان قصد شده، بر اساس دامنـه دينـداري (  
 سطح پايين، متوسط و باال تقسيم شده است. 

 د فرزندان قصد شدهجدول دوبعدي سطوح دينداري با تعدا .4جدول 

قصد شده دهد سطوح دينداري بر حسب تعداد فرزندان  چنانكه جدول فوق نشان مي
هاي جدول حاكي است از اينكه افراد با دينداري پايين تعداد فرزندان قصد  متفاوت است. يافته

درصد) يك فرزند و كمتر را  60شده كمتري دارند و اكثريت افراد در اين گروه (نزديك به 
درصد قصد تك فرزندي،  47درصد قصد بي فرزندي،  9/11قصد كرده اند. بطور مشخص 

فرزند يا بيشتر  3درصد از ايشان قصد دارند  4/7قصد داشتن دو فرزند و تنها  درصد 7/33
داشته باشند. در افرادي كه دينداري آنها در سطح متوسط است نزديك به دو سوم دوفرزند و 

درصد از آنها قصد بي فرزندي دارند. در بين افرادي كه  4/3بيشتر را قصد كرده اند و تنها 
درصد دو  59درصد قصد داشتن دو فرزند و باالتر را دارند در اين ميان  88 دينداري باال دارند

درصد  4/11درصد قصد بي فرزندي و  4/0درصد سه فرزند قصد كرده اند و تنها  29فرزند و 

 جمع و بيشتر 3 2 1 0 دينداري

 100 4/7 7/33 47 9/11 پايين
 100 15 2/55 4/26 4/3 متوسط
 100 7/28 5/59 4/11 4/0 باال

 P مقدار =000/0= آزمون همبستگي اسپيرمن                  401/0
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قصد تك فرزندي كرده اند. آزمون همبستگي اسپيرمن نيز يافته رابطه ميان سطوح دينداري و 
يابد،  دهد هر چه ميزان دينداري افزايش مي كند و نشان مي تاييد ميتعداد فرزندان قصد شده را 

 يابد.  تعداد فرزندان قصد شده نيز افزايش مي

 هاي تحليل چندمتغيره   يافته
سئوال ديگر اين مقاله اين است كه آيا تـأثير معنـادار دينـداري در حضـور متغيرهـاي اقتصـادي       

كند زماني كـه   ها مطرح ميي مشخصهنان كه فرضيهاجتماعي اثرگذار ديگر نيز پابرجاست يا آنچ
: 2015شوند مذهب تأثيري بر رفتارهـاي بـاروري نـدارد (بـودين      اثر همه متغيرها در نظر گرفته 

دهـد؟   ) و دينداري تأثير معنادار خود را در مقابل متغيرهاي اقتصادي اجتماعي از دست مـي 402
اقتصادي اجتماعي را بر قصد فرزندآوري تاييد كرده از آنجا كه مطالعات پيشين تأثير فاكتورهاي 

است، در رگرسيون به كار گرفته شده متغيرهاي جمعيتي جنسيت، وضعيت شـغلي، تحصـيالت،   
 دهد. نتايج رگرسيون پواسون را نشان مي 5درآمد خانوار و سن نيز مد نظر هستند. جدول 

 صد شده با استفاده از متغيرهاي پيش بين: نتايج برازش مدل رگرسيون پواسن تعداد فرزندان ق5جدول
 تعداد فرزندان قصد شده  

 P مقدار EXP طبقه متغيرها
 711/0 976/0 مرد جنسيت (مرجع: زن)

 798/0 983/0 غيرشاغل وضعيت شغلي(مرجع شاغل)

 001/0 236/1 تر متوسطه و پايين تحصيالت(مرجع دانشگاهي)
 010/0 143/1 ديپلم

 012/0 193/1 2250كمتر از  )3750ع باالتر از درآمد خانوار(مرج
 033/0 150/1 3750تا  2250از 

 000/0 012/1  سن
 000/0 019/1  دينداري

Goodness of fit 

 572/389=انحراف
 1187 =درجه آزادي

P 328/0= مقدار 
 339/224=خي دو پيرسون
 1187 = درجه آزادي

 P = مقدار286/0

Omnibus test 
Likelihood ratio chi square=146/940 

 8 = درجه آزادي
P 000/0= مقدار 
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و خي دو پيرسون و همچنين معنادار  1بينيم عدم معناداري انحراف چنانكه در جدول فوق مي
نشان دهنده برازش قابل قبول مدل پژوهش هست. با توجه به نتايج  Omnibus بودن آزمون

ندان قصد شده افراد با تحصيالت متوسطه و كمتر بدست آمده از جدول فوق، ميانگين تعداد فرز
برابر افراد با تحصيالت دانشگاهي  143/1و  236/1و ديپلم و پيش دانشگاهي به ترتيب 

باشد. ميانگين تعداد فرزندان قصد شده افراد با درآمد خانوار كمتر از دو ميليون و دويست و  مي
ت و پنجاه هزار تومان تا سه ميليون و هفتصد پنجاه هزار تومان و درآمد بين دو ميليون و دويس

برابر  افرادي است كه درآمد خانوار باالتر از  150/1و  193/1و پنجاه هزار تومان، نيز به ترتيب 
سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان دارند. با افزايش سن تعداد فرزندان قصد شده بيشتر 

دهد  يره در مورد تعداد فرزندان قصد شده، نشان ميهاي چند متغ شود. نتايج مربوط به مدل مي
تحصيالت، سطح درآمد خانوار و سن افراد بر تعداد فرزندان قصد شده پاسخگويان تأثير 
معناداري داشته است و متغير دينداري در حضور اين متغيرها همچنان معنادار است. بنابراين 

غيرهاي تأثيرگذار اقتصادي اجتماعي فرضيه تأثير دينداري بر قصد فرزندآوري در حضور مت
 شود. جمعيتي پذيرفته مي

داد زنان از مردان ديندارترند. اين پژوهش نيز اين يافته را  گفتيم تحقيقات پيشين ما نشان مي
 كند.  بينيم تاييد مي مي 6آنچنان كه در جدول 

 : آزمون اختالف ميانگين دينداري بر حسب جنسيت6جدول 

حال سئوال اينست كه با توجه به دينداري بيشتر زنان نسبت به مردان، آيا دينداري بر قصد 
و رگرسيون پواسن تأثير دينداري و  7جدول فرزندآوري زنان و مردان تأثير متفاوتي دارد.

 متغيرهاي اقتصادي اجتماعي را به تفكيك جنسيت نشان داده است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Deviance  

 P مقدار درجه آزادي t انحراف استاندارد ميانگين تعداد جنس 
 

 دينداري
 جنسيت

 000/0 198/1244 106/12 78341/8 8246/15 618 مرد
 07806/8 7258/18 651 زن
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بين به  نتايج برازش مدل رگرسيون پواسن تعداد فرزندان قصد شده با استفاده از متغيرهاي پيش .7جدول 
 تفكيك جنسيت

 
 
 
 

 طبقه متغيرها
 تعداد فرزندان قصد شده

 زنان مردان

EXP مقدار P EXP  مقدار p 

 949/0 995/0 721/0 951/0 غيرشاغل وضعيت شغلي(مرجع شاغل)

 تحصيالت(مرجع دانشگاهي)
 045/0 198/1 008/0 250/1 تر متوسطه و پايين

 123/0 117/1 053/0 156/1 ديپلم

 )3750درآمد خانوار(مرجع باالتر از 
 143/0 162/1 034/0 226/1 2250كمتر از 

 196/0 125/1 086/0 179/1 3750تا  2250از 
 003/0 013/1 014/0 011/1  سن

 000/0 024/1 000/0 015/1  دينداري

Goodness of fit  

 907/187=انحراف
 574 =درجه آزادي

P327/0= مقدار 

 928/198=انحراف
 606 =درجه آزادي

p 328/0= مقدار 
= خي دو 325/165

 بيرسون

 574 = درجه آزادي

P288/0= مقدار 

= خي دو 487/172
 بيرسون

 606 = درجه آزادي

P  285/0=مقدار 

Omnibus test 
  

Likelihood ratio 
chisquare=61/315 

 7 = درجه آزادي

P 000/0= مقدار 

Likelihood ratio 
chisquare=88/325 

 7 = درجه آزادي

P 000/0= مقدار 



 

 

 

 

 
 1394دهم، شماره بيستم، پاييز و زمستان شناسي ايران، سال  نامة انجمن جمعيت  152 

  

 

نحراف و خي دو پيرسون و همچنين معنادار بينيم عدم معناداري ا چنانكه در جدول فوق مي
دهنده برازش قابل قبول مدل پژوهش در هر دو  در مردان و در زنان نشان Omnibus بودن آزمون

تر از دو  دهد مردان با تحصيالت متوسطه و كمتر و درآمد پايين جنس هست. اين نتايج نشان مي
يشتري را نسبت به مردان با تحصيالت و ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان تعداد فرزندان ب

اند. همچنين با افزايش سن تعداد فرزندان قصد شده در ايشان بيشتر  درآمد باالتر قصد كرده
است. در مورد زنان نيز تعداد فرزندان قصد شده تابعي از متغيرهاي سن، تحصيالت و دينداري 

تر بوده و در حضور اين متغيرها  عيفباشد و تأثير درآمد خانوار بر قصد باروري در زنان ض مي
اثر معناداري ندارد. زنان با تحصيالت ديپلم و كمتر نسبت به زنان دانشگاهي  قصد فرزندآوري 
بيشتري نيز دارند. در حضور متغيرهاي اقتصادي اجتماعي تأثير معنادار دينداري بر قصد باروري 

ل در زنان از توان تبيين باالتري دهد اين مد زنان پابرجاست. همچنين جدول فوق نشان مي
 برخوردار است. 

 گيري بحث و نتيجه
پـذيرد. بـا    اي جمعيتي از عوامل متعدد اقتصادي اجتماعي و فرهنگي اثر مـي  باروري به عنوان پديده

اين حال در جامعه ما تمركز بيشتر تحقيقات جمعيتي، برعوامل اقتصادي و جمعيتي بـوده و عوامـل   
هاي مذهبي كمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت. در شـرايط بـاروري     ويژگيفرهنگي و به خصوص 

هـاي سـنتي،    ها، كاهش ارزش ها و نگرش پايين محتمل است، تمايالت باروري متأثر از تغيير ارزش
هاي سنتي  ها، موجب شده ارزش فردگرايي و خودتحقق بخشي باشد. در برخي جوامع تغيير ارزش

گ و دينداري حاكم بر اركان مختلف زندگي اجتماعي، جاي خود را بـه  مبتني بر وجود خانواده بزر
گـري در تمـام ابعـاد زنـدگي اجتمـاعي تغييـر        هاي ابراز وجود داده و دين از جايگاه هدايت ارزش

 ).  1389وضعيت داده و تأثير آن به اشكال مختلف مطرح باشد (اينگلهارت و ولزل 

مدار مطرح بوده است.  مدار و دين يك جامعه خانواده جامعه ايران از ديرباز همواره به عنوان
هاي ديني، و  دهد، مطلوب بودن خانواده بزرگ، وجود ارزش مطالعات تاريخي نشان مي

). ليكن 1394اثرگذاري دين بر ابعاد مختلف زندگي در ايرانيان وجود داشته است (مديري 
هاي افراطي و تفريطي در هر  اوتهاي اخير، موجب شده قض تغييرات اقتصادي اجتماعي در دهه
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رو الزم  هاي نابجا شوند. از اين گذاري دو حوزه مجال خودنمايي يافته و گاهي منشا سياست
ها بر  است، وضعيت ابعاد مختلف دين و خانواده همواره رصد شده و اثرگذاري و اثرپذيري آن

راين الزم است در بررسي زندگي اجتماعي در حال گذار ما بيشتر مورد توجه قرار گيرد. بناب
هاي باروري، عالوه بر بررسي ساختار اقتصادي اجتماعي، تأثير عوامل فرهنگي از  كننده تعيين 

 جمله دينداري نيز در رسيدن به سطوح پايين باروري شناسايي گردد. 
 در اين راستا، اين مطالعه با اين سوال شكل گرفت كه آيا قصد باروري در جامعه ما متأثر از 

كننده خود را در اين حوزه از دست داده است؟ و آيا  دينداري افراد است يا دين نقش هدايت
تأثير دينداري بر نيات باروري در حضور متغيرهاي اقتصادي اجتماعي اثرگذار همچنان 

 بازد؟  پابرجاست يا در حضور اين متغيرها رنگ مي
مسير توسعه، افزايش سطح تحصيالت  هاي اين تحقيق نشان داد، اگرچه قرار گرفتن در يافته

و درآمد در جوامع با كاهش فرزندآوري همراه است و الجرم جامعه ما نيز در اين مسير قرار 
دارد اما تأثير معنادار سن، بر تعداد فرزندان قصد شده در شهر تهران بايد مورد توجه قرار گيرد. 

فرزند هستند وليكن  نمونه تحقيق بي درصد از 24هاي اين تحقيق، اگرچه حدود  بر اساس يافته
درصد قصد دارند بدون فرزند باقي بمانند. همچنين اگرچه بيش از نيمي از افراد  4تنها حدود 

درصد ايشان قصد  29در سنين باروري، فرزند ندارند يا تك فرزند هستند، ليكن در حدود 
فرزند يا بيشتر  2صد دارند درصد متاهلين شهر تهران ق 71فرزندي دارند و  فرزندي يا تك بي

داشته باشند. بنابراين فرزندآوري در سطح دو فرزند در شهر تهران به عنوان امري تقريبا همگاني 
فرزندي دارند به  فرزندي يا تك درصد كساني كه قصد بي. مورد پذيرش افراد متاهل بوده است

ه باروري مطرح شوند. اين هاي اصلي حوز ميزاني نيست كه به عنوان كنشگران و تعيين كننده
نصرآباد  شوازي و رازقي چاووشي، عباسي يافته با نتايج مطالعات پيشين در اين خصوص (حسيني

) همسويي دارد. بر اساس اين مطالعات حتي در شهر تهران كه پيشگام باروري پايين 1395
كنند.  آل مطرح ميفرزندي عموميت ندارد و اكثريت افراد دوفرزندي را به عنوان ايده  است، بي

باشد  ها و جامعه ما مي بنابراين شكاف بين نيات و رفتار باروري از مسائل مهم امروز خانواده
) و چنانچه شرايط مطلوب براي فرزندآوري مهيا باشد، افراد به 1391نصرآباد و ميرزايي  (رازقي
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وري در شهر تهران به توان انتظار داشت سطح بار پوشانند و مي نيات باروري خود جامه عمل مي
 دو فرزند افزايش يابد.

درصد افراد دينداري  65از طرف ديگر ديديم گرايش افراد به دين تقريبا باالست و حدود  
متوسط و باالتر دارند. خانواده مدار بودن و دين مدار بودن فرد ايراني در اين پژوهش نيز به 

مواره منشا اثر بوده و نقش فعال در تحوالت خورد. دين و خانواده در زندگي ايرانيان ه چشم مي
اند. همچنين مطابق با مطالعات پيشين ما در اين تحقيق نيز تأثير دينداري  فرهنگي ايرانيان داشته

). قصد 1392؛ مديري 1390بر يكي از ابعاد زندگي اجتماعي تاييد شد (آزادارمكي و مديري 
ترين ميانگين دينداري در افرادي  افراد است. پايينباروري در شهر تهران متأثر از ميزان دينداري 

فرزندي  توان گفت بخشي از قصد بي كه قصد فرزندآوري ندارند مشاهده شده است. بنابراين مي
هاي  هاي سكوالريسم و عوامل مرتبط با آن است. تأثير ارزش فرزندي ناشي از بروز ارزش و تك

رويكردهاي نظري را كه به تغييرات فرهنگي و  سكوالريسم بر رفتار و نيات باروري تا حدودي
) را 1997كنند (وندكا  نگرشي به عنوان عوامل رسيدن باروري به سطوح خيلي پايين اشاره مي

كند، البته در اين مطالعه افراد متاهلي كه دينداري در سطح پايين دارند و افرادي كه  تاييد مي
دهند. از  از نمونه را به خود اختصاص مي فرزندي دارند، درصد كمي فرزندي يا تك قصد بي

ها  طرف ديگر با باال رفتن دينداري، تعداد فرزندان قصد شده افزايش يافته است. بنابراين نگرش
گر و تعيين  و رفتارهاي متاهلين شهر تهران، متأثر از دينداري افراد است و دين نقش هدايت

ست. با افزايش دينداري، تعداد فرزندان كننده خود را در نيات باروري همچنان حفظ كرده ا
يابد. به لحاظ كمي، افراد متاهلي كه دينداري متوسط و  قصد شده در سطح معناداري افزايش مي

فرزندآوري در سطح دو و يا باالتر دارند، كنشگران اصلي اين  باالتر دارند و افرادي كه قصد 
) در جامعه ما 2007ستاف و فركا (هاي و شوند. بنابراين همسو با يافته حوزه محسوب مي

دينداري افراد منجر به افزايش باروري در سطح جانشيني و يا باالتر خواهد شد. تداوم تأثير 
؛ 1961؛ لنسكي 1995ها و رفتارهاي اجتماعي را در تحقيقات هربرگ  دينداري در تبيين نگرش

؛ 2004ريس و اينگلهارت ؛ نو2008)؛ زانگ 1996(به نقل از هالمن و پيترسون  1985گريلي 
فورد و مورگان  هي؛ 1992تورنتون و همكاران )؛ 2006)؛ ادسرا (1992)؛ سندر (2006هينك (
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)؛ 1388)؛ روحاني و معنوي پور (1390)؛ پارسامهر و ديوبند (1385آبادي ( )؛ زين2008(
عرب  و يفتحي آشتيان )؛ احمدي،1389)؛ مجرد تاكستاني(1388سوداني، محمدي و احيا كننده (

هاي تأثير دين بر اركان  ) نيز تاييد شده است. همچنين اين يافته تاييد كننده تئوري1385( نيا
 ها و الهيات ويژه است.  زندگي اجتماعي، تئوري قطعه قطعه شدن ارزش

اسالم به فرزندآوري، جايگاه والدين در اسالم و تربيت فرزندان تأكيد زيادي دارد. اين 
هاي خاصي درباره فرزندآوري و شيوه استفاده از وسايل پيشگيري از آموزهاز طريق ها  ارزش

در دين گذارد.  هاي خانوادگي، هنجار باروري، و نهايتا رفتار باروري تأثير مي بارداري بر ارزش
ها و احاديث زيادي به ازدواج، فرزندآوري، وظايف والدگري و جايگاه واالي آن  اسالم در كتاب

ها و نهادهاي مذهبي، رهبران مذهبي و قوانين اسالمي و  همچنين سازمان اشاره شده است.
لذا موافق با  اي است كه جملگي بر اهميت خانواده و فرزندآوري تأكيد دارند. سياست به گونه

) دين در جامعه ما هم از طريق 2008فورد و مورگان ( هي) و 2004كوييالن ( نظر مك
ها و هنجارها به واسطه  كند هم اين ارزش ا نقش آفريني ميها و هنجاره تأثيرگذاري بر ارزش

 گردد.  نهادها حمايت و توسط رهبران ديني به مردم ابالغ مي
ها نشان داد تأثير دينداري در حضور متغيرهاي اقتصادي اجتماعي اثرگذار همچنان  يافته

ي دارد. در اين مطالعه ) همخوان1389پابرجاست. اين يافته با نتايج مطالعه محموديان و نوبخت (
هاي باروري دو گروه مذهبي سني و  پس از كنترل كليه متغيرهاي اقتصادي اجتماعي، تفاوت

دار باقي ماند اگر چه از شدت اوليه آن بطور قابل توجهي كاسته شد. بنابراين  شيعه همچنان معني
اي اثرگذار اقتصادي اي است كه در حضور متغيره نقش دينداري در تبيين نيات باروري به گونه

ها است كه  ها برخالف فرضيه مشخصه بنابراين يافته اجتماعي تأثير خود را حفظ كرده است.
ها و  داند و اختالفات باروري را ناشي از تفاوت در ويژگي تاثير مذهب بر باروري را كاذب مي

) ديديم در 2008هاي زانگ ( داند. همچنين مطابق با يافته خصايص اقتصادي اجتماعي افراد مي
هاي جنسيتي وجود ندارد و اگر چه زنان  تأثير دينداري بر نيات باروري در زنان و مردان، تفاوت

از مردان ديندارترند، اما دينداري با شدت يكسان در زنان و مردان، قصد باروري را متأثر از خود 
 نموده است. 
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اط دينـداري بـا بـاروري در بـين     ) در بررسي ارتب2007همچنين در مطالعه وستاف و فركا ( 
مسلمانان اروپا، درآمد در حضور دينداري اثر خود را از دست داده است. در اين تحقيـق نيـز در   
تأثير دينداري بر نيات باروري به تفكيك جنسيت، ايـن الگـو در زنـان وجـود داشـت. در زنـان       

تعبير ديگـر نيـات بـاروري    دهد. به  جامعه ما، درآمد در حضور دينداري اثر خود را از دست مي
زنان در مطالعه پيش رو، بيش از اينكه متأثر از درآمد خانواده باشد، از دينداري اثر پذيرفته است. 

تـري دارنـد يـا عوامـل اقتصـادي       هاي مـذهبي تـأثير مهـم    البته اين كه عوامل فرهنگي و ويژگي
 تري دارد.  تر و جامع اجتماعي، نياز به بررسي دقيق

تواند قابل كنترل بودن پديده فرزندآوري را در جامعه  اري بر قصد فرزندآوري ميتأثير ديند
ما نشان دهد. به طوري كه شناسايي عوامل اثرگذار بر عرفي شدن افراد و تالش در جهت 

تواند افزايش باروري را به دنبال داشته باشد. در اين خصوص نقش نهادهاي  كاهش آن، مي
د مورد توجه قرار گيرد. با توجه به گرايش غالب افراد جامعه ما به مذهبي و رهبران مذهبي باي

هاي  توانند به خوبي ايفاي نقش كنند. با اين حال با توجه به دستورالعمل دين نهادهاي مذهبي مي
هاي اخير در حوزه جمعيت، الزم است نهادها و رهبران  متفاوت در پيش گرفته شده در سال

ا و در تعاملي سازنده با محققين و متخصصان حوزه جمعيت، به مذهبي با تكيه بر فقه پوي
اهميت مسائل جمعيتي، ابعاد كمي و كيفي جمعيت و رهنمودها و راهبردهاي عملي جهت 

 هاي جمعيتي تأكيد و در اين خصوص ايفاي نقش كنند. اجراي سياست
اعتقادات ") 2004( در اين حوزه پيشنهادهاي متعدد مطالعاتي وجود دارد. مطابق با نظر لرر 

ها و منافع  تواند رفتارها و تمايالت باروري را با متأثر كردن درك هزينه مذهبي يا فقدان آن مي
اي كه افراد مذهبي براي فرزندآوري منافع بيشتري نسبت  به گونه "فرزندان، تحت تأثير قرار دهد

ز اين ارتباط را فراهم نمايند. توانند شواهد تجربي ا ها قائل هستند. تحقيقات بعدي مي به هزينه
ها بر قصد و رفتار  هاي مختلف دينداري و تأثير هر يك از اين گونه شناسايي گونههمچنين 

شود. مضاف بر آن بررسي تأثير دينداري بر نعداد فرزندان قصد شده در  فرزندآوري پيشنهاد مي
ري و اهميت فرزندان، هاي خانوادگي، نگرش افراد نسبت به فرزندآو حضور متغيرهاي ارزش
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هاي كالن  هاي ديني در پيمايش لحاظ شدن ارزشممكن است نتايج متفاوتي ارائه دهد. همچنين 
 و ملي، تحقيقات در حوزه دينداري و باروري مردان و زنان را توسعه خواهد بخشيد.

 منابع
تقيدات  نبررسي رابطه بي"). 1385(عليرضا عرب نيا و علي فتحي آشتياني  ،خدابخش ،احمدي 

 .55 – 67: 5شماره  ،سال دوم ،پژوهي خانواده ،"مذهبي و سازگاري زناشويي
، يعقوب نوسازي، تغيير فرهنگي و دموكراسي) 1389اينگلهارت، رونالد و كريستين ولزل ( 

 احمدي، تهران: كوير 

 تبيين جامعه شناختي روابط جنسي". )1390 (محمد حسين شريفي ساعيو  تقي ،آزادارمكي 
 .435 – 462 :28شماره  ،سال هفتم ،پژوهي خانواده ،"ميك در ايرانآنو

هاي عمومي و  تأثير متفاوت دينداري بر حوزه") 1390آزادارمكي، تقي و فاطمه مديري ( 
 .7 – 24: مطالعات فرهنگي جوانان، "خصوصي

هاي  كننده شناسايي تعيين"نصرآباد و مهسا سعادتي (در دست چاپ)  بي رازقي بي باقري آرزو، حجيه 
 مجله اپيدميولوژي ايران. ، "ترجيحات باروري با استفاده از رگرسيون پواسون

اري والدين با خشونت  ندبررسي رابطه بين ميزان دي"). 1390، مهربان، و فائزه ديوبند (پارسامهر 
 .71-87: 1، سال چهارم، شماره مجله روانشناسي و دين، "ميان فردي فرزندان پسر دبيرستاني

هاي ديني  بررسي سطح دينداري و گرايش"). 1385(ابوالفضل مرشدي  و غالمعباس ،توسلي 
 ،دوره هفتم ،مجله جامعه شناسي ايران ،"دانشجويان (مطالعه موردي دانشگاه صنعتي اميركبير)

 .96 – 118 : 4شماره 
). 1395حجيه بي بي رازقي نصرآباد (حسيني چاووشي، ميمنت، محمد جالل عباسي شوازي و  

. گزارش تحوالت و وضعيت جمعيت در جمهوري "تحوالت باروري و فرزندآوري در ايران"
 اسالمي ايران. موسسه موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور.

آل شكاف بين شمار فرزندان موجود و ايده"). 1391و محمد ميرزايي (بي بينصرآباد، حجيهرازقي 
شناسي ايران، ، نامه انجمن جمعيت"هاي منتخب سمنان، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگاندر استان

 .149-176: 13سال هفتم، شماره 
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ارزش تحليل كوهورتي نگرش زنان درباره "). 1393بي و حسن سرايي ( رازقي نصرآباد حجيه بي 
 . 250-229: 2شماره  12دوره  زن در توسعه و سياست، "فرزند در استان سمنان

، موسسه "مرور مطالعات مرتبط با باروري پايين در ايران ").1395بي ( بي رازقي نصرآباد، حجيه 
 مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور.

اورهاي ديني با شادكامي و رضايت رابطه عمل به ب"). 1388پور ( روحاني، عباس، داود معنوي 
:  35، شماره دانش و پژوهش در روان شناسي، "زناشويي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركه

206– 189. 
بررسي رابطه نگرش مذهبي و نگرش جنسيتي با الگوهاي ). 1385( زين آبادي، مرتضي 

 . فرهنگ و ارشاد اسالمي وزارت، خانوادگي
هاي دينداري:  مقايسه تجربي سنجه" ).1386(پويافر  محمد رضا و سيد حسين ،سراج زاده 

 ،دوره هشتم ،شناسي ايران جامعه ،"شناسانه كاربرد سه سنجه در يك جمعيتهاي روش  داللت
 .37 – 70 :4شماره 

: بررسي رابطه دينداري دين و نظم اجتماعي" ).1387( پويافر محمد رضا و ، سيد حسينسراج زاده 
 ،16سال  ،اجتماعي ايران مسائل ،"مي و كجروي در ميان نمونه اي از دانشجويانبا احساس آنو

 .71 – 105 : 63شماره 
 زنده فرزندان تعداد بر مؤثر عوامل شناسايي در پواسن رگرسيون كاربرد"). 1394( مهسا؛ سعادتي، 

 نظام حقيقاتت پژوهشي -علمي مجله. "سمنان استان ساله 49 -15 كرده ازدواج زنان آمده دنيا به
 .651-641 صفحه ،1394 پاييز 3 شماره يازدهم، دوره، سالمت

بررسي رابطه دينداري با رضايت "). 1388(منيژه احيا كننده  و سوداني، منصور، كبري محمدي 
چهارمين كنگره ملي آسيب  مقاله ارائه شده در، "زناشويي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز

 اه شهيد بهشتي.، دانشگشناسي خانواده
، مجله جامعه شناسي ايران ،"مدلي براي سنجش دينداري در ايران"، )1384( ، عليرضاشجاعي زند 

 .34 – 66: 1دوره ششم، شماره 
سنجش تأثير استقالل، مشاركت "). 1392عباسي شوازي، محمدجالل و زهره خواجه صالحي ( 

زن در توسعه ، "عه موردي شهر سيرجان)اجتماعي، و تحصيالت زنان بر تمايل به فرزندآوري (مطال
 . 64-45:  1، شماره 11دوره  ،و سياست
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بر  زنان استقالل متفاوت ابعاد تأثير"). 1389( محمدجالل و مليحه علي مندگاري شوازي، عباسي 
 . 51-32 : 1شماره  ،8دورة  ،زنان پژوهش، "ايران در ها آن باروري رفتار

 . تحوالت) 1383دالور ( بهرام و مكدونالد پيتر چاوشي،ينيحس ميمنت محمدجالل، شوازي،عباسي 

 .پزشكي و آموزش درمان بهداشت، تهران: وزارت منتخب، استان چهار از شواهدي باروري:
تغييرات خانواده و كاهش باروري "). 1384عباسي شوازي محمدجالل و عباس عسكري ندوشن ( 

 .75-35:  25شماره  ،اجتماعينامه علوم ، "در ايران مطالعه موردي استان يزد
روند و سطح باروري طي چهار ")، 1392عباسي شوازي، محمد جالل و ميمنت حسيني چاووشي ( 

و  1365هاي  دهه اخير در ايران: كاربرد روش فرزندان خود در برآورد باروري در سرشماري
 ، گزارش تحقيقاتي، پژوهشكده آمار، مركز آمار ايران."1390

بررسي رابطه برابري "). 1392اريوش بوستاني، اكرم قدرتي و احمد كاللي (قدرتي، حسين، د 
، "ساله شهر سبزوار 40تا  20جنسيتي در خانواده و باروري زنان مطالعه موردي: زنان متاهل 

 . 75-91:  11، سال سوم، شماره مطالعات جغرافيايي مناطق خشك
 ،)انيمحمود نيحس يترجمه( ،يتيجمع تمطالعا بري درآمد). 1387( ريم پاول و ديويد لوكاس، 

 .تهران دانشگاه انتشارات يمؤسسه: تهران
بررسي رابطه دينداري با رضايت از روابط متقابل زوجين در " ).1389( فرنگيس ،مجرد تاكستاني 

واحد علوم  ،پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي ،"1389شهر تهران ) 18و  6مناطق (
 .تهران تحقيقات

هاي مذهبي مذهب و باروري: تحليل رفتار باروري گروه"). 1389محموديان، حسين و رضا نوبخت ( 
 . 195-215: 1سال اول، شماره ،مسائل اجتماعي ايران. "دار استان فارسسنّي و شيعه شهر گله

بر نقش  هاي خانوادگي با تأكيد بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر ارزش"). 1392مديري، فاطمه ( 
 ، پايان نامه دكتري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم تحقيقات تهران. "دينداري

هاي آن (مورد مطالعه: شهر  بررسي سبك زندگي متاهلين و تعيين كننده"). 1394مديري، فاطمه ( 
 ، موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور."تهران)

 51شماره  جامعه شناسي كاربردي،). جنسيت و دينداري، 1392مديري، فاطمه و تقي آزادارمكي ( 
 :14-1 . 
 .1390)، نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 1390مركز آمار ايران ( 
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 هاي تحصيلي ايران. تا)، طبقه بندي سطوح آموزشي و رشته مركز آمار ايران (بي 
شناختي رابطه ميان  اسالم و دموكراسي بررسي جامعه "،)1385(حليمه عنايت و  موحد، مجيد 

 264-235صص  ،1شماره ، مجله مطالعات اجتماعي ايران، "دينداري و تمايل به دموكراسي
موسسه فرهنگي  :تهران) محسن ثالثي، (ترجمه: جامعه شناسي دين). 1381( هميلتون، مالكوم 
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