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 ،هاي جنسيتي و نگرش به فرزند دينداري، نگرش به نقش ةرابط

  آل فرزند با تعداد واقعي و ايده
 2يشعله بحران ،1*م سروشيمر

  چكيده
ه عوامل كشود  يمطرح م سؤالن ي، ا1390سال  يسرشمارهاي  داده براساس ،د نرخ باروريياهش شدكبا توجه به 

متأهـل  آل فرزنـد از نظـر زنـان     دهيت تا چه حد مؤثر است و تعداد اين وضعيدر ا يندارياز جمله سطح د يفرهنگ
ن يـ پاسخ بـه ا  يبرا. زنان متأهل دارد يتيجنس يها با نگرش به فرزند و نگرش يچه ارتباط ينداريچقدر است و د

راز ينفر از زنان متأهل ش 400ن ين موضوع در بيا ،ساخته محقق ةو پرسشنام يشيمايبا استفاده از روش پ پرسش،
با  يمعنادار ةرابط ينداريه گرچه دكدهد  يق نشان ميتحقج ينتا. دش يبررس يا طبقه يتصادف يريگ با روش نمونه

ـ  چشمگيريفرزند وفاق  آلِ دهيتعداد ا ةفرزندان دارد، دربار يتعداد واقع ن امـر  يـ ن زنـان متأهـل وجـود دارد و ا   يب
ـ  دهيبا تعداد ا يمعنادار ةرابط يتيجنس يها نگرش به نقش. ها نداشته است آن ينداريزان ديبا م يارتباط د آل فرزن

هـاي چنـدمتغيره    نتـايج تحليـل  . ماند يم ياي هم معنادار باق نترل متغيرهاي زمينهكن رابطه با يه اكداشته است 
كند و  درصد از واريانس را تبيين مي 4/1 فقطدهد دينداري سهم ناچيزي در تعيين تعداد فرزند داشته و  نشان مي

ن يـ ج اينتـا . درصد از واريانس تعـداد فرزنـدان اسـت    40 ةكنند تنهايي تعيين ه تحصيالت بهكتوجه آن درخور ةتكن
 يها شدن و چرخش ارزش يند جهانيت از عوامل فرهنگي نظير فراياهش نرخ رشد جمعكه كدهد  يق نشان ميتحق

  .پذيرفته است تأثيرانه يانه به فردگرايگرا جمع
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  مقدمه
محاسـبه كـرده    3/1كل كشور، كه نـرخ رشـد جمعيـت ايـران را      1390انتشار نتايج اولية سرشماري 

 50ايـران در  . هايي دربـارة آينـدة جمعيـت كشـور شـد      ، موجب اظهارنظرها و ابراز نگراني]38[است 

                                                        
  شناسي و استاديار پژوهش گروه پژوهشي علوم رفتاري جهاد دانشگاهي فارس ري جامعهتكد .1

    marsoroush@yahoo.com  
  كارشناس ارشد مديريت فرهنگي و عضو گروه مطالعات فرهنگي جهاد دانشگاهي فارس. 2

    sholehbahrani@yahoo.com  
 3/7/1392: يرشتاريخ پذ  28/5/1392: تاريخ دريافت



  1392، تابستان 2، شمارة 11، دورة توسعه و سياست نشرية زن در   190
رل هـاي كنتـ   اعمـال سياسـت  . سال گذشته فرازوفرودهـايي در ميـزان رشـد جمعيـت داشـته اسـت      

هرچنـد عوامـل مختلفـي در ايـن     . شـدت كـاهش داد   نرخ رشد جمعيت را بـه  1370جمعيت از دهة 
بـه  . رسد نقش تغييرات فرهنگي و نگرشي زياد بـوده اسـت   اند، به نظر مي تغييرات جمعيتي مؤثر بوده

هنگـي،  منزلـة عـاملي فر   بيان ديگر، عالوه بر عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر باروري، دينداري، بـه 
پاسخ به اين پرسش كـه چـرا افـرادي بـا     . تواند بخشي از تحوالت و تغييرات باروري را تبيين كند مي

هاي مختلف ديني يا سـطوح مختلـف دينـداري،     اوضاع اقتصادي و اجتماعي مشابه، اما متعلق به گروه
  .خص كندتواند نقش دين را در رفتار باروري مش كنند، مي در رفتار باروري متفاوت عمل مي

تـوان   يم ،]28، 27، 26، 25، 20 ،19، 11[ يبارور ةنيشده در زم انجام يها با وجود پژوهش
 ةجامعـ  يبافت فرهنگ. شده قرار نداشته است انجام يها ز ثقل پژوهشكدر مر ينداريه دكگفت 

، انيـ رانيا ةروزمـر  ين در زنـدگ يـ د يو نظـر علمـا   ي،نيدستورات د ي،نداريد. است ينيد يرانيا
 يعمـل، رفتـار بـارور    يهـا  از حـوزه  يكـي . گذار استتأثيرها  مات آنيو تصم ،ها رفتارها، انتخاب

ـ  ةر درباريه مباحث اخكنيبا توجه به ا. است هـا از   اهش تعـداد فرزنـدان در خـانواده   كـ از  ينگران
شـده   تأكيدن مورد يفقها و مراجع در ا آرايطرح و بر م يز به صورت پررنگين ينيد يها دگاهيد

، 9، 2[ران و جهـان  يـ شـده در ا  قات انجاميتحق بيشتر جِيبنا به نتا ،ه زنانكنياست و با توجه به ا
 تـأثير زان يـ رسـد پرسـش م   يند، به نظر مـ ا ندارتر از مرداني، د]58، 55، 54، 47، ، 39، 36، 24
  .اشدب يمنطق يپرسش يبر رفتار بارور ينداريد

 يو سـاختار  يتـ يجمع يها نندهك نييبر تع يرفتار بارور ةدربار ،شده قات انجاميثر تحقكدر ا
 ةهـا در جامعـ   كننـده  تعيـين ن ينار اكدر  يعامل فرهنگ منزلة يك به ينداريد. شده است تأكيد

ن يـ ا يننـدگ ك نيـي زان تعين مييق، تعين تحقياز اهداف ا يكي. توجه باشد درخورتواند  يران ميا
هـاي   باروري وجود دارد توجه به نگـرش  بارةتحقيقات درعامل مفقود ديگري كه در . عامل است

طـور غيرمسـتقيم بـه آن     برخي از تحقيقات بـه  كه است ،هاي جنسيتي خصوص نگرش هب ،مدرن
و اشــتغال زنــان از  ،]25[زنــان  توانمنــديِ] 29[بــودن  نــوگرايي و ســنتي ؛ مــثالً،انــد پرداختــه

ي ذهني و عيني تغييـر وضـعيت زنـان و    ها طور غيرمستقيم به شاخصه متغيرهايي هستند كه به
هـاي جنسـيتي    امـا نگـرش  . ارجاع دارنـد  يآن با رفتار بارور ةهاي جنسيتي مدرن و رابط نگرش

حاضـر   ةهـدف مطالعـ  . مستقيم مورد توجه قرار نگرفته اسـت  طور بهمدرن در تحقيقات داخلي 
  .رفتار باروري زنان استها در تغيير  توجه به اين دو عامل بااهميت و تعيين سهم هريك از آن

  قيتحق ةنيشيپ
ن يـ ا يامـدها يو پ ،مرتبط با آن يرفتارها ي،بارور ةنيشده در زم قات انجاميشتر تحقيب ،رانيدر ا

، 29، 28، 27، 26، 11،21[است  كرده تأكيد يشناخت تيو جمع ينوع رفتارها بر عوامل ساختار
را  ينـدار يز ديـ ن يانـد و برخـ   پرداختـه  ينـ يد يهـا  نهيبه زم يقات محدوديتحق]. 43 ،41، 33
  .اند افتهيدست  يجيمستقل خود در نظر گرفته و به نتا يرهايان متغير در ميمتغ يك منزلة به
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نفر از جوانـان   386ان يرا در م يش به فرزندآوريگرا يا در مقاله) 1389( گرانيو د يالنترك
ش بـه  يبـر گـرا   يت اجتمـاع كمشـار ه كـ ج نشـان داده  ينتـا . انـد  ردهك يز بررسيمتأهل شهر تبر

ش يره گرايچندمتغ يها ليدر تحل. نده دارديافزا تأثير يش مذهبياهنده و گراك تأثير يفرزندآور
زرل يافزار ل ن با استفاده از نرمامحقق. بوده است يونيل رگرسير واردشده به تحلين متغياول ينيد

را بر  يلكم و ين اثر مستقيشتريب ينداريه دكاند  ق پرداختهيتحق يرهايمتغ يِساختار يبه بررس
  ].29[داشته است  يش به فرزندآوريگرا

در شهر  ينعه و سين زنان شيزنان ب يمذهب را در بارور تأثير) 1389(ان و نوبخت يمحمود
ن شـهر  يـ سـاله در ا  49ـ15زن متأهل  306 ةها با مطالع آن. ردندك يدار استان فارس بررس گله
 يسـن  ةشـامل سـن، فاصـل   (رهـا  ينترل متغكه با كدارند  يباالتر يبارور ينه زنان سكافتند يدر
 ك، احسـاس عـدم تحـر   يمـذهب  يبنـد يآل فرزند، استقالل زنـان، پا  دهيآل فرزندان، تعداد ا دهيا

) ياز بـاردار  يريل جلوگي، سن فرزندان، استفاده از وسايت اقتصادي، سن ازدواج، وضعياجتماع
  ].31[ماند  يم ين تفاوت معنادار باقياسته شده، اما اك ينعه و سين زنان شيب ياز تفاوت بارور

ا يكـ مرارشـد خـانواده در    يش ملـ يمـا يپ يهـا  با استفاده از داده) 2008(فورد و مورگان  يه
ن در يـ ه معتقدنـد د كـ  يزنـان در ل به فرزنـددار شـدن   يو تما يواقع يه نرخ باروركنشان دادند 

ت يـ ا اهميـ سـت  ين مهـم ن يه معتقدند دكاست  يسانكاز  مهم است باالتر يليروزمره خ يزندگ
 يهـا  ندارترنـد نگـرش  يه دكـ  يسـان كمشـاهده شـده    هـا  ن همچنين در تحقيقـات آ  .دارد يمك

  ].51[شود  يم يش باروريه باعث افزاكو خانواده دارند  يتيجنس يها نقش ةدربار يتر يسنت
والدين و خود فرد را بر رفتـار بـاروري در   تأثيرات دينداربودن ) 2007(گارزا و نيومن  براناس

دهد كه در معرض دين بودن در دوران كودكي اثر  نتايج نشان مي. ايتاليا و اسپانيا بررسي كردند
در اسپانيا، والدين تأثيرات متفاوتي بر دخترانشـان  . گذارد عميقي بر ذائقة زنان به فرزندآوري مي

طور ميانگين يك فرزند كمتر از كساني دارنـد   اند به اشتهزناني كه مادران بسيار كليسارو د. دارند
ولي اگر پدران خيلي مذهبي باشـند، دخترانشـان فرزنـدان    . رود كه مادرشان كمتر به كليسا مي

هـاي كمتـر دارنـد و دينـداري پـدران       در ايتاليا، مادران مذهبي دختراني با بچـه . بيشتري دارند
رابطة دينداري فرد با تعداد فرزندانش معنـادار نيسـت   . اردارتباطي با تعداد فرزند دخترانشان ند

انـد كـه بـين دينـداري و بـاروري رابطـة        محققـان نتيجـه گرفتـه   ). نه در اسپانيا و نه در ايتاليا(
تري در  هاي پيچيده ها يك رابطة علّيِ ساده نيست و بايد مدل معناداري وجود دارد، اما رابطة آن

  ].46[وند اين باره پيشنهاد و آزمون ش
 يزنان و مـردان بررسـ   يرا بر بارور يمذهب يها يوابستگ تأثيرات يقيدر تحق) 2008(ژانگ 

ج ينتـا . نـد آزمـود  ك يمـ  يبررسـ  يبـارور  يرا بر رفتارها ينداريه نقش مهم دك ياتيرد و فرضك
، رددا يبـر بـارور   ياثـر مثبتـ   يعد اعتقادخصوص در ب هب ينداريه گرچه دكاو نشان داد  ةمطالع
  ].59[نيامد دست  هن مورد بيها در ا تين جنسيب يتفاوت

انجـام شـده    يقـات يز تحقيزنان ن ييو نوگرا يتيجنس يها و نگرش يتيرات هوييتغ ةدر حوز
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شـناختي   بررسي عوامـل جامعـه   به پژوهشيدر ) 1383(جاه  و رفعت يمثال ساروخان يبرا. است
 بــاج نشـان داد در ميـان زنـان    ينتـا ه كـ  پرداختنـد در بـازتعريف هويـت اجتمـاعي زنـان      مـؤثر 

هـا را در   توان آن هاي متفاوتي از زنان سنتي و مدرن وجود دارد كه مي هاي مذهبي، تيپ گرايش
و بـا در نظـر    دارنـد هـاي مـذهبي    اول زناني هستند كـه گـرايش   ةدست. كلي جاي داد ةدو دست

تحصيالت و  تأثيرآيند، اما تحت  شمار مي پيامدي ديندار به و عد اعتقادي، مناسكي،گرفتن سه ب
كنند و دقيقـاً   هاي اعتقادي و رفتاري خود بازانديشي و بازنگري مي ساير منابع فرهنگي در بنيان

كننـد، بلكـه بـا ترديـد در تعـاريف موجـود        طبق الگوهاي سـنتي دينـداري فكـر و عمـل نمـي     
تـر   ها به زن مدرن نزديـك  لب آنآل اغ درنتيجه، تيپ ايده. كنند هاي جديدي مطرح مي برداشت

. است و به لحاظ روش زندگي و ميزان مراقبت از بدن به زنـان مـدرن شـباهت بيشـتري دارنـد     
تفكر و رفتار خود  ةكه گرايش مذهبي شديد دارند و در اعتقادات و نحو هستنددوم زناني  ةدست

اين دسـته از  . كنند مي غلب براساس آنچه معمول و رايج است عملاكنند و  بازنگري و تأمل نمي
بـه زنـان سـنتي     ،چه در هويت نقش مسلط و چه در روش زندگي و ميزان مراقبت از بدن ،زنان

تحصيالت دانشگاهي، دچـار   بانتايج اين تحقيق، زنان مذهبي و  براساس. شباهت بيشتري دارند
هـاي   در هويـت شوند كه با ارتقا به سطوح تحصيلي بـاالتر و بازانديشـي    يعدم انسجام هويتي م

  ].13[آيند  و سنتي تا حدود زيادي بر تعارض هويتي خود فائق مي يمذهب
. نسلي هويت جنسيتي زنان پرداختند در تحقيقي به مقايسة بين) 1384(سفيري و محمدي 

هاي دولتي شـهر تهـران و    سالة دانشگاه 25تا  20جامعة آماري تحقيق شامل دانشجويان دختر 
دهندة تفاوت بين مادران و دختران به لحاظ نگرشي در هويت جنسيتي  نشان نتايج. مادرانشان بود

دختران به برابري زن و مـرد در وظـايف خـانگي    . ندا مادران بيشتر سنتي و دختران مدرن. است
تحصيالت مادران نگرش سنتي . ترند هاي فرهنگي قوي بندي به كليشه معتقدند و مادران در پاي

مادران و دختـران دربـارة   . شوند تر مي دختران نيز بعد از ازدواج سنتي دهد و ها را كاهش مي آن
  ].15[اند  توافق داشته) داشتن مقام يا پست و استقالل مالي(آل  خصوصيت زن ايده

ن امحققـ  .نـد ا ردهك يرد بررسكان زنان يدر م فرزندآوري را كم) 1391(محموديان و رضايي 
 يت بدن، حفاظت عـاطف يريه مدكافتند يرد دركه با زنان و مصاحب يفكي يها با استفاده از روش

ـ  يـ شـانه درنها يد مثل بازانديتولو ، ياجتماع ياز خود، توانمند يو روان ت از يـ حما« ةت بـه مقول
ت يل حمايزنان به دل. پژوهش است يها افتهيدر درون  ين جارياديه تم بنكل شده يتبد» خود

د مثل تنهـا  يرا تولياهش دهند، زكشان را فرزنداندارند تعداد  يزن سع يكعنوان  هاز خودشان ب
خـود   ياز توانمنـد  ، بنابرايننندك يريگ ميتوانند با اقتدار در آن تصم يه زنان مكاست  يا عرصه
زنـان   يبـارور  ةسـ يل و مقايـ در تحل) 2002(مورگـان   ].32[ننـد  ك ينه اسـتفاده مـ  ين زميدر ا

 يو. نـد ك يل مـ يـ هـا را وارد تحل  استقالل زنان و قدرت آن رينظ يرمسلمان، عوامليمسلمان و غ
از  يريشگيل پيبه استفاده از وسا يليو تما دارند يشتريه زنان مسلمان فرزندان بكند ك يان ميب

  ].57[دارد  يدارامعن ةن مسئله با اقتدار و استقالل زنان در خانه رابطيندارند و ا يباردار
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هاي باروري زنان مسلمان و هندو را در هند مقايسه  تفاوت) 2005(دارمالينگام و همكارانش 
ها بسيار كم  تفاوت] 57) [2002(و بررسي مورگان  2002كردهند و دريافتند كه نسبت به سال 

 ].48[شده و رفتار باروري زنان در هر دو دين به هم شبيه شده است و تمايل به همگرايي دارد 
ي زنان مسلمان و غيرمسلمان در هند، عوامل اقتصادي و در مطالعة تفاوت بارور) 2004(ميشرا 

كند كه باروري زنان مسلمان بيشتر تابع  داند و به اين مسئله اشاره مي اجتماعي را تأثيرگذار نمي
سازي، اعتماد بيشتر به خدمات بخـش   هاي عقيم هاي موقتي در مقايسه با روش استفاده از روش

  ].56[ارداري به داليل مذهبي است خصوصي، و مخالفت بيشتر با كنترل ب

  يمالحظات نظر
 ازانتظـارات  . دارنـد  يهـا انتظـارات   و ارزش ،هـا  رفتـار، نگـرش   بـارة خود در يجوامع از اعضا ةهم

 ،)ا زن بـودن يـ مـرد  (ت خـود  يه افـراد، برحسـب جنسـ   كـ شـود   يباعث مـ  يتيجنس يها تفاوت
بـا   يتيجنسـ  يهـا  نقـش  .]52[ شـود  يگفته مـ  يتيه به آن نقش جنسكنند كفا يرا ا ييها نقش

ا تصـورات  يـ هـا   شهيلك. ارتباط دارد 2يتيت جنسيو تحول هو 1يتيجنس يها شهيلك يريگ لكش
 يتيجنسـ  يهـا  د نقـش يـ آنچـه با  ةجامعه را دربار يفرهنگ ي، اعتقادات و باورهايتيجنس يقالب

شـود و در   يچون خـانواده و مدرسـه آغـاز مـ     يين تصورات از نهادهايا. نندك يس مكباشند منع
. شـوند  ي، به افـراد منتقـل مـ   يتا بزرگسال كيودكج از يتدر و جمع دوستان، به يارك يها طيمح

خـود بـه دسـت     يتيجنسـ  يهـا  از نقـش  كـي در ياجتمـاع  يها طينش متقابل با محكافراد در 
و ] 118، ص18[دهـد   يل مـ كيخـود را تشـ   ازفرد  كاز ادرا يبخش مهم كن دريه اكآورند  يم

) زن(ا دختـر  يـ ) مـرد (پسـر   يـك شناساندن خود به عنـوان   يه فرد براكاست  يزيشامل آن چ
 تـأثير  ينقش جنست يريگ لكدر ش يستيه عوامل زكهرچند  ،نيبنابرا .دهد يا انجام ميد يگو يم

  .است) يطيعوامل مح( يريادگيب نقش مناسب با جنس، كيدارند، عامل عمده در تر
زنانـه و مردانـه را شـامل     يتيدو نوع باور جنسـ  يا شهيلك يِتيجنس ي، باورهايلكف يدر تعر

 يو رفتارهـا بـه صـورت سـنت     ،هـا  يژگيصفات، و ي، برخيفرهنگ ين باورهايا براساس. شوند يم
 يسـنت  ير باورهـا ييـ تغ]. 118، ص18[شـود   يزنان و مردان مطلوب و متناسب شناخته م يبرا

ـ  يشـورها كژه در يـ و بـه (ه زنـان  كد شزن و مرد باعث  يتيجنس يها مربوط به نقش بـه  ) يغرب
  .ندكنخود اقدام  يسنت يتيجنس يها ردادن نقشييتغ

ت يدنز هويگ. دارد يروشنگرة شه در فلسفيه ركاست  ييته فردگرايمدرن يها يژگياز و يكي
مـدرن را از جملـه    ةجامعـ  يانـات سـاختار  كشـتن بـا اسـتفاده از ام   يساختن خو و محقق يفرد

 تأثير ته هم زنان و هم مردان را تحتيمدرن]. 30[داند  يته ميمدرن يت بازتابندگيفكي يامدهايپ

                                                        
1. gender stereotyping 
2. gender identity 
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 يزمـان . ر دارنـد يچشـمگ  يت زنانه و مردانه تفاوتيفرد ةتجرب يخيقرار داده است، اما از لحاظ تار

ر شـد،  ييـ خـوش تغ  و اشتغال در اجتماع دسـت  يار مزدكبر اثر گسترش  يار خانگكم يه تقسك
دبانو نقش كو  ،همسر، مادر ةمثاب زنان به. افتنديدست  يشخص تيه به هوكنخست مردان بودند 

 يعنـوان فـرد   بـه  ،عالوه بر نقش شوهر و پدر ،مل مرد را ادامه دادند، اما مردانكده و ميتن درهم
ر يـ غ يتيهو توانستند زناني كه به بازار اشتغال وارد شدند. افتنديت يآزاد فرد يشاغل و شهروند

 يردن تلقك رنگ كمو  ي،، خودآگاهيت با استقالل مالين فرديا. آورند دست هب يت خانوادگياز هو
  .در زنان به چالش با نقش مردان منجر شد ييرو رشد فردگرا نياز زنان همراه شد و ازا يسنت

هاي جنسيتي و انتظارهاي فرهنگي نقـش در ايـن    تفكيك فضاي عمومي و خصوصي و نقش
بنابراين، فرديت زنـان بايـد بـا ايـن سـاختار      . ن استفضاها مستلزم نقش تبعي و غيرمستقل زنا

و مراقبت و نگهـداري از  » خود«بودن در كشمكشي دائمي بين توجه به  زن. ايدئولوژيكي درافتد
اين امر، به صورت كيفي، فردگرايي در زنان و مردان را متفاوت سـاخته  . برد به سر مي» ديگري«

و جدايي هرچه بيشتر زنـدگي  » ديگري«و » خود«ين مردان فردگرايي را با ايجاد فاصله ب. است
اند، حال آنكه استقالل و فرديت زنـان مسـتلزم اسـتقالل و     خصوصي و عمومي خود عملي كرده

عالوه، فرديت زنانه با  به. كند ها را در خانواده با چالش مواجه مي جدايي از مردان است كه نقش آن
به عبارت ديگر، زنان بـه  . ي نيز همراه بوده استزير سؤال بردن تمايز مرزهاي خصوصي و عموم

منع خشـونت  (اجتماع در حريم خصوصي   منظور استقالل و تأمين حقوق خود، خواستار مداخلة
  ].8[شدند ...) كردن كار خانگي، و در خانواده، تقسيم كار عادالنه در خانه و مراقبت از فرزند، مزدي

ها و  خانواده و نهادهاي شغلي و آموزشي، توزيع نقش ويژه در در ساختار نهادهاي اجتماعي، به
هـاي زنـان    در جوامع سـنتي، نقـش  . كار جنسيتي است  ها و تقسيم بندي ها مبتني بر رده منزلت

. دهد ها را تشكيل مي عمدتاً محدود به خانواده بوده و معموالً دروني شده و محور اصلي هويت آن
پذيرنـد و در مقابـل آن كمتـر مقاومـت      رودست را مـي هاي ف هاي جنسيتي و هويت ها تفاوت آن
هاي  ويژه در شهرهاي بزرگ، در پي تحوالت ساختاري و ضرورت اما در جوامع مدرن، به. كنند مي

هاي عمومي دارند و درنتيجه تعلقات و روابط گروهي  عرصه اقتصادي، زنان مشاركت بيشتري در
هـا و   ارزش(شود و به منابع فرهنگي  د و متكثر ميها متعد سازي آن تر و منابع هويت ها وسيع آن

رو، هـم   ازايـن . يابند بيشتري دست مي) درآمد، دارايي و استقالل مادي(و منابع مادي ) ها نگرش
كننـد و   هاي اجتماعي سـنتي و مـدرن تأمـل مـي     دربارة هويت شخصي خود و هم دربارة هويت

هاي شخصي و  هاي تحميلي و ساختن هويت ويتهايي از آنان به مقاومت فعاالنه در برابر ه گروه
  ].22؛ 140ـ139، ص13[ كنند  اجتماعي به دست خويشتن اقدام مي

ت قدرت مردان در خانه ياز موقع يتيجنس يها نقش بارةدر يسنت يها دگاهيه دكنيل ايبه دل
ه كـ رود  يرده، انتظار مكر نييزنان تغ يها نقش ةمردان به انداز يها ه نقشكنيند و اك يت ميحما

نـد  ا ليـ ه زنـان ما كـ ننـد و از آنجـا   كمرد و زن را حفظ  بارةدر يسنت يها نگرش يمردان تا حد
از خـود نشـان دهنـد     يتـر  دگاه آزادانـه يرود د يدست آورند، انتظار م در خانه به يشتريقدرت ب
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تر  يتمردان را سن يتيجنس يها ز همواره نگرشيران نيشده در ا قات انجاميج تحقينتا .]53، 49[
  ].44، 14، 12، 6، 5[از زنان نشان داده است 

 ةاي وارد مرحلـ  گسـترده  طور بهزنان ) و مشخصاً پس از جنگ جهاني دوم(ر ياخ يها در دهه
ات جوانب مختلف تأثير، بررسي زمينه در اين. ندا شدهاي از زندگي اجتماعي و مدني خويش  تازه
هـاي   عام در دستور كار بسـياري از پـژوهش   طور بهخاص و خانواده  طور بهمدرن بر زنان  ةجامع

بايد توجه داشت كه قرارگـرفتن  ]. 36، 35، 17، 16، 10، 7، 4، 3، 1[اجتماعي قرار گرفته است 
همـواره  ... و ،گرايـي  هاي آن از جمله عقالنيت، فردگرايـي، مصـرف   در معرض مدرنيته و شاخصه

هـاي دينـي و    همچنين در فرهنگ و نگـرش  و ،هاي اقتصادي، اجتماعي زمينههمة تغييراتي در 
هـا و   ارزش تغييـر طـرف از راه   يـك تـه از  يمدرن. به دنبـال خواهـد داشـت    يخانوادگ يرفتارها
ـ يعم ياثر يتيها جنس نگرش ن ينـو  يآن داشـته و سـاختارها   ين اعضـا يق بر خانواده و روابط ب

  .رده استكول ال آن را متحكو اش ينداريگر ديرده و از طرف دكجاد يخانواده را ا
هـا،   خصـوص هنجارهـا و ارزش   افكار مردم، بـه  يةدنياي اجتماعي را بايد از زاو ،به اعتقاد وبر

تغييـرات در مناسـبات زنـدگي فـردي و اجتمـاعي افـراد همگـام بـا          ،بر اين مبنا. دكرمشاهده 
 يهـا  آمـوزه  تأثيرن وبر از ييتب]. 42[دهد  هاي ذهني ايشان رخ مي تغييرات در هنجارها و ارزش

هـا و   ارزش. ر اوسـت كـ ن طرز تفيا ةدهند در غرب نشان يدار هيسرما ةجاد جامعيدر ا يپروتستان
اي حاضر اسـت و   هاي عميق ذهني افراد هر جامعه هنجارهاي ديني به صورت ناخودآگاه در اليه

  .كند هاي ايشان را هدايت مي ها و كنش گرايش
مهـم در   يز عـامل يـ ران بوده و تا به امروز نيا ةجامعر در ييتغ ياز عناصر اساس يكيته يمدرن

بـر   ياديات زتأثيرته يمدرن يجيگسترش تدر. قلمداد شده است يو اجتماع ينش و رفتار فردك
داشـته   يسـت يتواننـد همز  يته مـ ين و مدرنياز نظر ترنر، د. گذاشته است ينيد يها ن و ارزشيد

گـر دو  اا]. 116ص، 40[نـد  ك ير نمييمدرن تغ ياين در دنيه دكست ين بدان معنا نياما ا ،باشند
م، يرا مـدنظر قـرار دهـ    ي،نداريل دكش ميزان و رييو تغ يتيجنس يها ر نگرشييتغ يعني ،تحول
از  اسـت،  خـانواده  هاياز ارتباطـات و سـاختار   يانـواع  ،عمل ةآن در حوز ةجيه نتكد يم ديخواه

الن درنظـر گرفتـه   كـ اس يـ در مق يوقتـ ه كمرتبط با آن  يها و نگرش يرفتار بارور تغييرجمله 
  .آشكار مي شودد خانواده يجد يو ساختارها ير نرخ بارورييتغ ،شود

از . انـد  ر آن را برشـمرده ييـ تغ ير ساختار خانواده و روندهاييتغ) 1390(ان ينق يو عل يفاضل
، ي، فرزنـدمحور، عرفـ  يـك راتكخـانواده كوچـك، فردگـرا، بـدون سـالمند، دمو      ها امروزه نظر آن

ر ييـ ار تغيدر آن بس يتيجنس يها است و نقش زنان و نگرش يانكو چندم ي،، مجازيا چندرسانه
اسـت و شـناخت آن    يو فرهنگـ  ي،، سـاختار ينگرشـ  راتيين تغيا يمحتوا ،درواقع. رده استك
  ].23[دارد  ياديار زيت بسياهم يتيو جمع ياجتماع يها استيس در يگذار هدف يبرا

مردم باشد و عوامـل   يزندگ ةويش كنندة تعيينتواند  ينم ييتنها به يه عامل اقتصادكاز آنجا 
 ،نيـ د و نش افـراد مؤثرنـد  كـ  ن بريو نماد ي،، مذهبي، اجتماعيفرهنگ يها هير سرماينظ يگريد
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افـراد   يها نشكو  ،ها، رفتارها گذار بر نگرشتأثير ي، نقشيمهم و چندوجه يةسرما يكهمچون 
هـا در معـرض    بـا توجـه بـه قرارگـرفتن آن     يتيجنسـ  يها نقشرش يو پذ كن بر ادرايو همچن

هـاي   هـاي گذشـته بـا سـرعت زيـادي وارد فعاليـت       زنان در دهـه طرف ديگر ته دارد و از يمدرن
ق يـ رده اسـت، در تحق كـ  يراتـ ييخـود تغ  يتيجنس يها نقش ازها  آن كاند و ادرا اجتماعي شده

  .استشده  يفرزند بررس و يتينقش جنس به ها نگرش آن تأثير آن بر زنان و يندارِيحاضر د
هـاي جنسـيتي و    دينداري، نگرش بـه نقـش  ة رسد رابط شده به نظر مي هئبراساس مطالب ارا

  :صورت زير استه فرزند ب

  قيتحقهاي  يهفرض
  :خواهد شد ين مقاله بررسير در ايز هاي يهفرض ،قيتوجه به مدل تحق با

 ؛دارد ي وجودمعنادار ةزنان با تعداد فرزند رابط ينداريزان ديمبين . 1
 ؛داردي وجود معنادار ةبه فرزند رابطها  آنزنان با نگرش  ينداريزان ديمبين . 2
 جنسيتي رابطة معناداري وجود دارد؛ هاي ها به نقش ن بين ميزان دينداري زنان با نگرش آ. 3
 ؛دارد ي وجودمعنادار ةبا تعداد فرزند رابط يتيجنس يها نگرش به نقشبين . 4
 ؛داردوجود  يمعنادار ةبا نگرش به فرزند رابط يتيجنس يها نگرش به نقشبين . 5
 وجود دارد؛هاي جنسيتي رابطة معناداري  اي با دينداري و نگرش به نقش بين متغيرهاي زمينه. 6
 .دارد وجود معناداري ةاي با نگرش به فرزند و تعداد فرزند رابط متغيرهاي زمينهبين . 7

  قيتحق يشناس روش
  تعريف نظري و عملي متغيرها

كلي التزام فرد به دين اسالم در ابعاد مختلف  طور بهمنظور از دينداري در اين تحقيق  :دينداري

 اي زمينه متغيرهاي

نگرش به
فرزند

هاي  نقشبهنگرش
 جنسيتي

 دينداري

تعداد فرزند
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ايـن ابعـاد بـا اسـتفاده از     . اسـت و پيامـدي   ،اسكي، عاطفيآن است كه شامل ابعاد اعتقادي، من
سـتفاده و  ااين سنجه در بسـياري از تحقيقـات داخلـي    . سنجة گالك و استارك تهيه شده است

ه در ايـن چهـار بعـد بـا     يـ گو 27دينداري مجموعاً با  ،در اين تحقيق. شده است تأييداعتبار آن 
ت يـ امبران، فرشـتگان، حقان يـ امـت، پ ينم، روز قزان اعتقاد به خداوند، بهشت، جهيم يها شاخص

خدا  حضور ، احساسيمذهب يها انكبه خدا، آرامش در م يكي، احساس نزد)يبعد اعتقاد(ن آقر
 يارهـا ي، اسـتفاده از مع )يعـد احساسـ  ب( ينيبدون اعتقاد د يدن از مرگ، پوچي، ترسيدر زندگ

انتخاب رهبـران   ك، ماليدر روابط اجتماع ينيد يت هنجارهاي، رعايزندگ يها در انتخاب ينيد
نمـاز واجـب،    ادايو  ،)يامـد يعد پب(ن اسالم در جامعه يقوان ي، اجراي، مبارزه با بدحجابياسيس

، خوانـدن قـرآن،   يمذهب يها يا عزادارياد يها و اع ت در جشنكواجب، رفتن به مسجد، شر ةروز
ت در نمازجمعـه  كو شـر  ي،ارتي، سفر زين مذهبكارت امايزنانه، ز يها ت در مراسم و سفرهكشر

ـ  . گيري شده است رت اندازهيكو با استفاده از طيف ل) كيبعد مناس( آمـده   دسـت  هضريب آلفـاي ب
  .بوده است 91/0براي متغير دينداري 
به معناي ديدگاه فرد به نقش مناسب زن و مرد در اجتمـاع و  : هاي جنسيتي نگرش به نقش

ن يـ ا. شـده اسـت   يريـ گ انـدازه  7/0گويه و ضريب آلفاي  14غير با اين مت. هاست هاي آن توانايي
 يجمهـور  اسـت يت شـوهر، ر يزن در جلب رضـا  ةفيوظ ةان درباريدن نظر پاسخگوير با پرسيمتغ

ار زن موفـق، اطاعـت زن از مـرد،    يـ زنان، مع يدار خانه ةفيشتر مردان، وظيب يركف ييزنان، توانا
، يت فـرد يـ شـرفت و موفق يپ ي، تالش زنان بـرا ياجتماع يها تيفعالدادن  ان در انجامزن يناتونا

 ةفـ ين مخارج خانواده، وظيمأت در تكزنان، مشار يها برا شغل ينبودن برخ اشتغال زنان، مناسب
 ،است مرد بر خانوادهيزنان، ر يت ازدواج برايت فرزندان، اولويت تربيا آوردن فرزند، مسئوليبه دن

  .شده است يريگ رت اندازهيكف ليه صورت طگرفتن از همسر ب و لزوم اجازه
به معناي ديدگاه پاسخگويان به فرزنددار شدن و ارزش فرزند براي خانواده  :نگرش به فرزند

 ةان دربارپاسخگويدن نظر ير با پرسين متغيا. شده است يطراح 66/0گويه با آلفاي  8است و با 
 يهـا  اد بـا بچـه  يز يشرفت پدر و مادر، شاديپ يها برا ، مزاحمت بچهيزندگ يعنوان معنا هبچه ب

ـ   ن، بچهيوالد يها برا بودن بچه هياد، سرمايز يها اد، دردسرساز بودن بچهيز  يعنـوان عصـا   ههـا ب
خـانواده بـا    ةو زنده نگه داشتن نام پـدر و ادامـ   ،ردن بچهك بزرگ ةنيادبودن هزين، زيوالد يريپ

  .شده است يريگ رت اندازهيكف ليها به صورت ط بچه
هـاي   هـاي تحصـيل، تعـداد سـال     شامل سن، تعـداد سـال   :اي متغيرهاي ساختاري و زمينه

هاي فارس، شهرهاي  هاي شيراز، شهرستان با گزينه(تحصيل همسر، وضعيت اشتغال، محل تولد 
 ،)فارس، لر، ترك، ترك آذري، كـرد، بلـوچ، و سـاير   (و قوميت ) هاي ديگر، روستا، و عشاير استان

  .عنوان متغير وابستة تحقيق در نظر گرفته شد آل فرزند نيز به ايدهتعداد واقعي و 
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  روش تحقيق
جامعـة آمـاري زنـان متأهـل سـاكن شـهر شـيراز        . پژوهش حاضر به روش پيمايشي انجام شده است

زن متأهـل در شـيراز زنـدگي     732هزار و  313كل كشور، تعداد  1390طبق سرشماري سال . بودند
 5/0بـه مقـدار    qو  pدرصـد اطمينـان بـا     95كنند كه براساس جدول لين تعداد نمونه در سـطح   مي

روش . پرسشنامه تكميـل شـد   400براي جلوگيري از ريزش نمونه تعداد . نفر خواهد بود 377برابر با 
ترتيـب كـه تعـداد نمونـه بـه نسـبت تعـداد         ايـن  بـه . اي بـود  اي چندمرحله گيري تصادفي طبقه نمونه

بنـدي   هـاي بلـوك   گانه شهرداري شيراز تعيين شد و با استفاده از نقشه خانوارهاي ساكن در مناطق نُه
ــهشــهر ــد   ، نمون ــان متأهــل شــيراز تكميــل كردن . گيــري انجــام گرفــت و پرسشــنامة تحقيــق را زن

  .ها تحليل شد شده و داده SPSSافزار  شده پس از كدگذاري وارد نرم هاي تكميل پرسشنامه

  قيتحق يها افتهيج و ينتا
  يفيج توصينتا

. سـال بـه دسـت آمـد     82/40هـا   سال متغير بـود و ميـانگين سـني آن    82تا  18سن پاسخگويان از 
هـا   هـاي تحصـيل همسـران آن    سـال و ميـانگين سـال    92/9هاي تحصيل پاسـخگويان   ميانگين سال

فرزند متغيـر بـوده و ميـانگين تعـداد      9تعداد فرزندان نمونة مورد تحقيق از صفر تا . سال بود 43/10
اسـت، امـا ميـانگين تعـداد     فرزند ذكر شـده   5آل فرزند از صفر تا  تعداد ايده. فرزند بود 76/2فرزندان 

فرزنـد را   2درصد از زنان متأهـل شـيراز يـك يـا      3/77. سال به دست آمده است 12/2آل فرزند  ايده
آل  فرزنـد را ايـده   5درصـد   3/1فرزند و  4درصد  3/9فرزند،  3درصد  3/12بعد از آن، . دانند كافي مي
آل فرزنـد را بيشـتر    زنـد دارنـد تعـداد ايـده    دهد زناني كه تعداد بيشتري فر نتايج نشان مي. اند دانسته

هاي مختلف تفـاوت معنـاداري    آل فرزند بين قوميت تعداد ايده). r=  424/0و  Sig=  000/0(دانند  مي
دهـد كـه بـيش از نيمـي از      نتـايج توصـيفي نشـان مـي    ).  F= 248/1و  Sig=  295/0(نداشته اسـت  

. انـد  درصد نيز در حـد متوسـط دينـدار بـوده     6/41و ) درصد 1/57(پاسخگويان دينداري قوي داشته 
دهـد كـه    نتـايج نشـان مـي   . هاي دينداري نيز در ميان پاسخگويان محاسبه شـد  سهم هريك از مؤلفه

دسـت آمـده از متغيـر      نتايج به. ترين مؤلفة دينداري بعد اعتقادي و بعد از آن بعد مناسكي است قوي
در حـد متوسـطي   ) درصـد  7/65(كثريت پاسخگويان دهد كه ا هاي جنسيتي نشان مي نگرش به نقش

 6/1هـاي مـدرن دارنـد، امـا فقـط       درصد نيـز نگـرش   7/32اند و  هاي جنسيتي مدرن را پذيرفته نقش
از  4/14نگـرش بـه فرزنـد در    . هاي جنسيتي را قبول دارند درصد از پاسخگويان نگرش سنتي به نقش

درصـد از   81حـدود  . تي به فرزنددار شدن دارنددرصد نگرش كامالً مثب 6/4پاسخگويان منفي است و 
دهد نگرش مثبتي بـه فرزنـد    اند كه نشان مي پاسخگويان نيز نمرة متوسطي در اين متغير كسب كرده

 1جـدول . كننـد  دارند، ولي نگرش كامالً سنتي دربارة فرزند نداشته و با احتياط در اين بـاره فكـر مـي   
  .دهد ا نشان مينتايج به دست آمده براي اين متغيرها ر
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  آمده از متغيرهاي اصلي تحقيق دست هنتايج توصيفي ب. 1جدول
حداك  حداقل  فراواني  متغير

  قوي  متوسط  ضعيف  ميانگين ثر

  5  40/100  129  55  380  دينداري
3/1%  

158  
6/41% 

217  
1/57%  

 هاينگرش به نقش
  6  48/48  71  24  385 جنسيتي

6/1%  
253  

7/65% 
126  

7/32%  

  57  04/21  36  9  395  نگرش به فرزند
4/14%  

320  
81%  

18  
6/4%  

  يج استنباطينتا
مثبت و معنـاداري   ةابعاد دينداري رابط همة دهد كه تعداد فرزندان با نتايج استنباطي نشان مي

 تأييـد اول  يةفرضـ  ،نيبنـابرا . شـود  مناسكي دينداري مشاهده مي مؤلفةترين رابطه با  قوي. دارد
معنـاداري   ةكـل دينـداري رابطـ    ةبا ابعاد دينداري و همچنين نمـر  آل فرزند تعداد ايده. شود مي

  .نداشته است
نتـايج  . وجـود دارد معنـاداري  ة ديگـر متغيرهـاي تحقيـق نيـز رابطـ      و دينـداري بين ميزان 

ابعـاد دينـداري بـا تعـداد      ةدهـد كـه همـ    آمده از آزمون همبستگي پيرسون نشـان مـي   دست هب
يعنـي هرچـه ميـزان تحصـيالت زنـان       ؛منفي و معناداري داشته اسـت  ةهاي تحصيل رابط سال

ميزان تحصيالت همسر نيز همين رابطـه را  . شود ها كاسته مي از ميزان دينداري آن، بيشتر شود
به جـز   ،ابعاد دينداري ةهاي جنسيتي با هم نگرش به نقش. دهد با دينداري و ابعاد آن نشان مي

 ،هرچه ميزان دينداري كمتـر باشـد   ،بنابراين. اداري داشته استمنفي و معن ةرابط ،بعد احساسي
ميزان دينـداري در  بين . شود يم تأييدسوم  يةتر شده و فرض هاي جنسيتي مدرن نگرش به نقش

مثبـت و معنـاداري    ةكل دينداري بـا سـن نيـز رابطـ     ةمناسكي و نمرو ابعاد احساسي، پيامدي، 
تـر از   تر قوي در زنان مسن ،عد اعتقاديبه جز ب ،بعاد آنيعني ميزان كل دينداري و ا وجود دارد؛
ندارد و با توجه به سطح باالي وجود معناداري  ةسن رابط وعد اعتقادي ب بين .تر است زنان جوان

رسد اعتقادات مذهبي بين جوانان نيز قوي است، اما ابعاد ديگـر كـاهش    اعتقاد ديني به نظر مي
معنـاداري   ةكل دينداري رابط ةبا ابعاد احساسي، مناسكي و نمر نگرش به فرزندبين . يافته است

دوم  يةن فرضـ يبنـابرا  .دارد ضعيف و معنـاداري  ةاما با ابعاد اعتقادي و پيامدي رابط ،نداردوجود 
 2جـدول . نشـده اسـت   تأييـد  ينـدار يل دك ةاما دربار ،شده تأييد يندارياز ابعاد د يبرخ بارةدر

بـا توجـه بـه    . دهد آزمون همبستگي پيرسون بين اين متغيرها را نشان ميآمده از  دست هنتايج ب
  .شود مي تأييدز ين ششم ةآمده در اين جدول فرضي دست هنتايج ب
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  ضريب همبستگي پيرسون بين ابعاد دينداري و متغيرهاي تحقيق .2جدول
  دينداري بعد مناسكي  بعد اعتقادي بعد پيامدي بعد احساسي متغير

  271/0**  259/0**  087/0  181/0**  199/0**  سن
  -290/0**  - 264/0**  -110/0**  -199/0**  -204/0**  هاي تحصيل تعداد سال

  -247/0** -244/0**  -128/0** -173/0** -173/0** هاي تحصيل همسر سال
  -170/0** -138/0**  -150/0** -143/0** 089/0 هاي جنسيتينگرش به نقش
  082/0 024/0  116/0* 111/0* 083/0 نگرش به فرزند

  273/0** 262/0**  140/0** 167/0** 183/0** تعداد فرزند
  045/0  046/0  - 003/0  - 013/0  055/0  فرزند آل ايدهتعداد 

       *(p< 05/0 )     ** (p< 01/0 ) 

آل  هاي جنسيتي، فرزند، و تعداد واقعـي و ايـده   براي بررسي رابطة بين دينداري و نگرش به نقش
اي مانند وضعيت اشتغال، محل تولد، و قوميـت از تحليـل واريـانس     برخي از متغيرهاي زمينه فرزند و

هاي جنسـيتي در   دهد كه نگرش به نقش نشان مي 3آمده در جدول دست نتايج به. استفاده شده است
. مورد هر سه متغير تفاوت معناداري بين دسته هاي شغلي، قوميتي، و محـل تولـد نشـان داده اسـت    

دهد كه قوميت فارس از قوميت لر، كساني كـه در شـيراز متولـد     ج آزمون تعقيبي توكي نشان مينتاي
بين نگرش بـه فرزنـد   . تري دارند هاي جنسيتي مدرن دارها نگرش ها از خانه اند از ديگران، و شاغل شده

ني كـه در  انـد از كسـا   ها تفاوت معناداري وجود ندارد، اما كساني كه در روسـتا متولـد شـده    و قوميت
دار شـدن   تري بـه بچـه   دارها از زنان بازنشسته نگرش مثبت اند و خانه ها متولد شده شيراز يا شهرستان

هاي مختلف تفاوت معناداري نداشته، اما تولد در شـيراز و   ميانگين تعداد فرزندان در قوميت. اند داشته
ميـانگين تعـداد   . اشـته باشـند  طور متوسط تعـداد فرزنـد كمتـري د    شود زنان به بودن باعث مي شاغل
هاي اشتغال مختلف، تفاوت معناداري نداشته اسـت، امـا كسـاني     ها و وضعيت آل فرزند در قوميت ايده

  .شود دانند و فرضية هفتم تأييد مي آل مي اند، فرزندان بيشتر را ايده كه در روستا متولد شده
  

آل فرزند  جنسيتي، نگرش به فرزند، تعداد واقعي و ايدههاي  تحليل واريانس دينداري، نگرش به نقش. 3جدول
  نسبت به وضعيت اشتغال، قوميت، و محل تولد پاسخگويان

  وضعيت اشتغال  محل تولد قوميت متغير

 327/3  هاي جنسيتي نگرش به نقش
020/0 

98/4  
002/0  

997/15  
000/0  

 241/1  نگرش به فرزند
295/0 

196/4  
006/0  

86/6  
001/0  

 294/2  فرزندتعداد 
077/0 

644/15  
000/0  

170/11  
000/0  

 42/2  فرزند آل ايدهتعداد 
065/0 

94/6  
000/0  

79/1  
168/0  

  .دهند و اعداد سطر دوم سطح معناداري را نشان مي F ةاعداد سطر اول مقدار آمار*
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بـه  . وجـود دارد معنـاداري   ةآل فرزند نيز رابط هاي جنسيتي و تعداد ايده نگرش به نقشبين 
آل  تعداد فرزندان و تعداد ايده ،تر باشد هاي جنسيتي مدرن ه هرچه نگرش به نقشكن صورت يا

 تأييـد چهارم و پنجم  هاي يهن فرضيتر بوده و بنابرا فرزند كمتر است و نگرش به فرزند نيز منفي
اما با ميزان تحصـيل   ،هاي جنسيتي با سن معنادار نيست نگرش به فرزند و نقش ةرابط. شود مي

تـر و بـه    هاي جنسـيتي مـدرن   ه نقشبنگرش  ،هرچه ميزان تحصيالت باالتر باشد. معنادار است
. شـود  همين رابطه بـا ميـزان تحصـيالت همسـر نيـز مشـاهده مـي       . تر است داشتن فرزند منفي

  .دهد ضريب همبستگي پيرسون بين اين متغيرها را نشان مي 4جدول
  
و تعداد ، هاي جنسيتي،  فرزند و تعداد فرزندان پيرسون بين نگرش به نقش ضريب همبستگي. 4جدول

  آل فرزند در زنان متأهل شيراز ايده
  نگرش به فرزند  هاي جنسيتينگرش به نقش متغير

  211/0** -267/0** تعداد فرزند
  302/0** -230/0** آلايدهتعداد فرزند

 - -459/0** نگرش به فرزند
  044/0 -097/0 سن

  -309/0** 331/0** هاي تحصيلتعداد سال
  - 264/0**  246/0**  هاي تحصيل همسر تعداد سال

  
هاي جنسـيتي نقـش مهمـي در نگـرش بـه فرزنـد و        دهد كه نگرش به نقش نتايج نشان مي

هاي جنسيتي با  ارتباط بين دينداري، نگرش به فرزند و نگرش به نقش. آل فرزند دارد تعداد ايده
و ميزان تحصيالت  ،آل فرزند با كنترل متغيرهاي سن، ميزان تحصيالت تعداد ايده تعداد فرزند و

دهد كه بـا كنتـرل تحصـيالت     نتايج همبستگي جزئي نشان مي. همسر دوباره بررسي شده است
آل فرزند هنوز هم وجود دارد و منفي و معنـادار   هاي جنسيتي و تعداد ايده نگرش به نقش ةرابط
آل آن نيـز مثبـت و    رش به فرزنددار شدن و تعداد واقعي فرزند و تعداد ايدهميان نگ ةرابط. است

تر باشد، تعداد واقعي فرزند  يعني هرچه نگرش به فرزنددار شدن مثبت ؛معنادار باقي مانده است
دينداري با كنتـرل ايـن متغيرهـا بـا      ةاما رابط ،آل فرزند نيز باالتر است بيشتر بوده و تعداد ايده

تنهـايي   دهد كه دينداري بـه  اين نتيجه نشان مي. معنا شده است آل فرزند بي عي و ايدهتعداد واق
  .دهد نتايج كنترل متغيرها را بر اين رابطه نشان مي 5جدول. اي ندارد با تعداد فرزند رابطه

  
و تعداد  ،هاي جنسيتي، فرزند، تعداد فرزندان ضريب همبستگي جزئي بين نگرش به نقش. 5جدول

  و تحصيالت همسر ،فرزند و دينداري در زنان متأهل شيراز با كنترل تحصيالت، سن آل ايده
  آل فرزند تعداد ايده تعداد فرزند متغير

 - 167/0** -149/0** هاي جنسيتينگرش به نقش
 258/0** 118/0* نگرش به فرزند

  - 059/0 035/0 دينداري



  1392، تابستان 2، شمارة 11، دورة توسعه و سياست نشرية زن در   202
 2/28ي، زنـدگ  يبـرا  يكيداشـتن شـر  درصد از پاسـخگويان هـدف از ازدواج را    9/48حدود 

 7/13 ،داشـتن فرزنـد   تمايـل بـه   درصـد  5/2، زن و مرد يو روان يجسم يازهاين نبرآورددرصد 
امـل و  كدن بـه ت يماننـد رسـ   يگريز موارد ديدرصد ن 6/6ي، و هنسالك ةدرصد تنهانبودن در دور

فتادن به گناه، ين، نيدل يمكمانند ت( ينيد يها زهيانگ و ، عشق،ييوفاكمال، رشد و شكآرامش و 
  .اند عنوان كرده )امبريو عمل به سنت پ ي،نيض ديفرا دادن انجام

قدر  ها آن آن يبرا يدر زندگ ينند چه موضوعكه مشخص كان خواسته شده بود از پاسخگوي
انتخـاب  . نندك يپوش خود به خاطر آن چشم يزندگ يها فرصت يةه حاضرند از بقكت دارد ياهم

ان آن را انتخـاب  پاسـخگوي درصـد از   3/78ه كـ بودن است  يمادر و همسر خوباول پاسخگويان 
ت يـ بعـد فعال  ةنيگز. مورد توجه قرار گرفته است ها نهيگز يةشتر از بقيب يقاطع طور بهاند و  ردهك

ت يـ اهم) درصـد  3/5(بعد از آن درس خوانـدن   .)درصد 9/10(و در جامعه بودن است  ياجتماع
  .اند ردهكرا انتخاب » داشتن بچه« ةنيز گزيان نپاسخگوياز  درصد 3 حدود .داشته است

هـاي تحصـيل    هـاي تحصـيل پاسـخگو، سـال     رگرسيون چندمتغيره با واردكردن متغيرهاي سال
هاي جنسيتي، دينداري، فرزند، و همچنـين متغيـر وضـعيت اشـتغال و محـل       همسر، نگرش به نقش

فر و يـك تعريـف شـده بودنـد، بـه صـورت       هـاي صـ   تولد، كه به صورت متغيرهاي دوشقي بـا ارزش 
نتـايج بـه   . گـام اجـرا شـد    بـه  متغيرهاي مستقل و تعداد فرزندان به عنوان متغير وابسته بـا روش گـام  

دهد كه متغيرهاي ميزان تحصيالت پاسخگو، محل تولـد، و ميـزان دينـداري در     دست آمده نشان مي
نتـايج نشـان   . كننـد  واريـانس را تبيـين مـي   درصد از  4/42معادلة رگرسيون باقي مانده و در مجموع 

دهد كه تحصـيالت و تولـد در شـيراز تعـداد فرزنـدان را كـاهش داده و دينـداري آن را افـزايش          مي
دهد كه تحصيالت بيشترين اثر را بـر تعـداد فرزنـدان داشـته      ضريب تبيين معادله نشان مي. دهد مي

انـد كـه سـهم     رصد از واريانس را تبيين كردهد 4/2كه دو متغير بعدي در مجموع  درحالي) درصد 40(
  .دهد نتايج رگرسيون را بعد از گام سوم نشان مي 6جدول. درصد است 4/1دينداري در اين ميان 

  
  گام بعد از گام سوم به رگرسيون تعداد فرزندان به روش گام ةمتغيرهاي واردشده به معادل. 6جدول 

  R R2  B  Beta  T  Sig T متغيرهاي واردشده
  000/0  -592/12  -560/0  - 243/0  40/0  633/0  پاسخگوهاي تحصيل  تعداد سال

  001/0  -203/3  - 137/0  -516/0 416/0 645/0 متولدشدن در شيراز
  030/0  180/2  091/0  012/0  424/0  651/0  دينداري

           F= 150/87  

     Sig F= 000/0  

زنان متأهل متغيرهاي مهم مـورد نظـر    دهد كه در تبيين تعداد فرزندانِ رگرسيون نشان مي
رسد كـه   به نظر مي. اند هاي جنسيتي و نگرش به فرزند وارد معادله نشده تحقيق از جمله نگرش

يان و همبستگي بيشتر اين متغير بـا متغيـر   پاسخگوهمبستگي اين متغيرها با ميزان تحصيالت 
  .را نمايندگي كند وابسته باعث شده كه ميزان تحصيالت اثرات اين دو متغير مهم
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  يريگ جهيبحث و نت
امـا نگـرش زنـان بـه      ،حد زيادي ديندارنـد  تادهد كه زنان متأهل شيراز  نتايج تحقيق نشان مي

سنتي براي زنان را  هاي كامالً ها مدرن شده و نقش ن نگرشيا. هاي جنسيتي سنتي نيست نقش
حتي . فرزنددار شدن نيز تغيير كندها به فرزند و  اين تحول باعث شده كه نگرش آن. پذيرند نمي

يا تعداد فرزند زيادي دارند باز هم معتقدند كه حداكثر دو فرزند براي خانواده  زناني كه سن باال
و  ،همگرايـي زيـادي بـين زنـان بـا ميـزان تحصـيالت، قوميـت، سـن          بـاره  كافي است و در اين

 تأييـد ت نيـز ايـن امـر را    تحقيقـا . هاي جنسيتي و ميزان دينـداري متفـاوت وجـود دارد    نگرش
بيشـترين اثـر   . دينـداري كمتـري دارنـد    ةانـد نمـر   زناني كه بيشتر تحصيل كرده .]48[اند  كرده

ن اثرعد مناسكي و احساسي دينداري و كمتريتحصيالت بر ب زنـان  . بـوده اسـت   عد اعتقاديبر ب
. دهنـد  ي انجـام مـي  هاي ديني دارند، امـا مناسـك كمتـر    مؤلفهتر اعتقاد زيادي به  كرده تحصيل

تر باشـد   همچنين ميزان تحصيالت باالتر باعث شده كه نگرش به نقش زن در خانواده نيز مدرن
  .آل را كمتر كند و درنتيجه تعداد فرزندان و تعداد فرزندان ايده

يان دينداري قـوي  پاسخگوكه بيش از نيمي از  ،همراه اين يافته ينداريتحصيالت با د ةرابط
گونه  همان. كرده نوع دينداري متفاوتي دارند رساند كه زنان تحصيل به اين نتيجه ميدارند، ما را 

كـرده و دينـدار بـه دليـل      زنـان تحصـيل   ،انـد  نيـز دريافتـه  ) 1383(جـاه   كه ساروخاني و رفعت
هـاي جديـدي را    كنند، بلكه برداشـت  بازانديشي در دينداري طبق الگوي سنتي فكر و عمل نمي

) 1384(سفيري و محمـدي  ]. 13[ ل به زنان مدرن شباهت بيشتري دارندرده و در عمكمطرح 
  ].14[هاي نو در نسل جديد رواج بيشتري دارد  اند كه نگرش نيز دريافته

بــديهي اســت كــه زنــان تنهــا . تعــداد واقعــي فرزنــدان فقــط بــه نگــرش زنــان بســتگي نــدارد 
داد واقعـي فرزنـدان تأثيرگـذار اسـت،     گيرندگان تنظيم خانواده نيستند و عوامل بيشتري بر تع تصميم

آل فرزندان با كنترل ميزان تحصيالت باز هم به نگـرش زنـان بـه نقـش زن در خـانواده       اما تعداد ايده
مرتبط است؛ يعني اگر زنان كنترل بيشتري بر تنظيم خانواده داشـته باشـند، احتمـاالً تعـداد واقعـي      

خواهـد بـود و ايـن امـر بـه صـورت فراقـوميتي رواج         هاي ايراني يك يا دو فرزنـد  فرزندان در خانواده
ميزان دينداري با تعداد واقعي فرزندان رابطه دارد؛ يعني زنانِ دينـدارتر عمـالً فرزنـدان    . خواهد داشت

دينـداري بـا نگـرش بـه     . رود اي از ميـان مـي   بيشتري دارند، اما اين رابطه با كنترل متغيرهاي زمينـه 
  .ما با نگرش به نقش زن در خانواده رابطة منفي دارداي ندارد، ا فرزند نيز رابطه

تـري بـراي خـود در نظـر      تر و مسـتقل  دهد زنان از گذشته نقش فعال نتايج اين تحقيق نشان مي
هاي فرهنگـي بـه سـوي     درنتيجه، نگرش. اند كه با تعداد زياد فرزندان در خانواده در تضاد است گرفته

اثـر دينـداري را   ) زن و مرد(تحقيقات روي افراد متأهل . يافته استحداكثر دو فرزند در خانواده سوق 
هـا مقايسـة بـين     برخي از آن]. 30[اند  بر تعداد فرزندان يا گرايش به داشتن فرزند مثبت برآورد كرده

در تحقيقات خارج از كشـور نيـز،   ]. 32[اند  را بر نرخ باروري زنان بررسي كرده) شيعه و سني(مذاهب 
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، 57، 56[داننـد   بـودن مـي   ها حاصـل سـنتي   نداري بر تعداد فرزند را در بسياري از زمينهاثر مثبت دي

  .اند بودن سازوكار تأثير دينداري بر باروري تأكيد داشته بر پيچيده] 47[برخي نيز ]. 59، 58
تنهـايي بـر    اثـر دينـداري بـه    رسـد  اين تحقيق به نظر مي يها افتهيبا عنايت به اين نتايج و 

بلكه همـراه بـا متغيرهـاي سـاختاري، متغيرهـاي       ،آل فرزند زياد نيست ري و تعداد ايدهفرزندآو
بازانديشـي بـه   و نگرشي و فرهنگي مانند فردگرايي، توجه زنان بـه هويـت مسـتقل از خـانواده،     

كامـل بـر رفتـار بـاروري و      ةو تعريف زنان از خـانواد ، بازتعريف هويت زنانه ،هاي جنسيتي نقش
ـ   ةرسد هم به نظر مي. بوده است مؤثرهاي جديد  خانواده تعداد فرزندان  ةواسـط ه اين تغييـرات ب

ند كـه در آن نقـش   ك يزنان را با جهاني آشنا م تحصيلْ. دهند ميزان تحصيالت خود را نشان مي
ه بازانديشـي و فرديـت ارزشـمند اسـت و موفقيـت      كـ بل ،داري نيست زن فقط فرزندآوري و خانه

  .شود محسوب مينفسه  اجتماعي هدفي في
هـا و گسـترش تحصـيالت در همـة سـطوح       با توجه به نقش مهم تحصيالت در ايجاد اين نگرش

شـود نگـرش بـه     بيني مي طبقاتي و قوميتي در جامعه، كه سرماية فرهنگي زنان را افزايش داده، پيش
نـان نقـش   با توجه به اينكـه ز . هاي سنتي فاصله بيشتري خواهد گرفت نقش زنان در جامعه از نگرش

دانسـت   ازدواج را فرزنـدآوري مـي  هاي فرهنگـي كـه هـدف از     زيادي در تنظيم خانواده دارند، نگرش
اند و اهداف ديگري براي ازدواج مورد نظـر زنـان اسـت كـه فقـط در فرزنـددار شـدن         تر شده رنگ كم

ت زنـان اولويـت   اند كه گرچه خانواده و زندگي خانوادگي براي اكثري نتايج نشان داده. شود خالصه نمي
شـود، تعـداد    شان محسـوب مـي   كه مادر و همسر خوبي بودن اولويت اول زندگي طوري زيادي دارد، به

تصـوير  . پوشـي كننـد   شـان چشـم   هاي زنـدگي  ها حاضرند براي داشتن بچه از بقية فرصت كمي از آن
. انـد  كامـل و خوشـبخت   شود و با يك فرزند هم خانواده براي زنان همراه با تعداد زياد فرزند معنا نمي

اند كه يك فرزند  تعادل بين موفقيت فردي و خوشبختي خانوادگي به اين نتيجه رسيده زنان در ايجاد
خواهنـد بـه    اي كه مي توانند به اندازه ها مي با اين كار آن. توانند داشته باشند و حداكثر دو فرزند را مي

بـه ايـن   . د، و انتظـارات اجتمـاعي را برآورنـد   خودشان اهميت بدهند، همسر خوبي باشند، مادري كنن
  .اند كه كارايي دارد هاي مدرن تركيبي انجام داده هاي سنتي و نگرش ها بين نقش صورت، آن
بـودن   يها مادر خوب از نظر آن. شندياند يم يخانوادگ يت زندگيفكيت به يمكشتر از يزنان ب

. ت اول را دارديـ بـودن اولو  يهمسـر خـوب   فرزند بودن اسـت و  ياديتر از مادر تعداد ز ار مهميبس
از هـدف  . ن امور در مراحل بعد قـرار دارد يا. ستينسل ن ةگر داشتن فرزند و اداميهدف ازدواج د

نگـاه بـه    يو حتـ  يو روان يجسم يازهايو پاسخ به ن يزندگ يبرا يكيزنان داشتن شر در ازدواج
هـا از   ارزش تغييـر  ةدهنـد  امـر نشـان  ن يـ ا. اسـت  يهنسـال ك ةنده در قالب تنها نبودن در دوريآ

. ز خود را نشـان داده اسـت  ين يتيجنس يها ه در نگرش به نقشكاست  ييبه فردگرا ييگرا جمع
اسـت كـه بـا افـزايش      مـؤثر عـد خـانواده   به صورت عيني متغيرهاي ديگـري نيـز بـر ب    ،عالوه به

بـين تعـداد فرزنـد و     ةرابطـ (اسـت   تأثيرگـذار ها بر تعـداد فرزنـدان    تحصيالت و آگاهي خانواده
كـه  )  r=  -514/0و  Sig=  000/0و قـوي اسـت    ،منفـي، معنـادار   پاسخگويانتحصيالت همسر 
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سرشـماري   ةبا عنايت به نتايج اوليـ . ها نقش ساختار اقتصادي را نام برد ترين آن توان از مهم مي
نشان  17/1و در استان فارس  3/1شور كل ككه نرخ رشد جمعيت را در  ،كل كشور 1390سال 
  ].38[شود  يم تأييد يخوب اين موضوع به ،دهد مي

ه در كـ  داردهاي فرهنگي قـوي   كند كه كاهش بعد خانواده  علت مي تأييدنتايج اين تحقيق 
وجود آمـده و  ه ب يشدن فرهنگ يجهان تأثير تحت يو آموزش ياقتصاد يپاسخ به تحوالت نهادها

قـات  يهـا و تحق  يد بـا بررسـ  يبا يتياست جمعيهرگونه سرسد اتخاذ  يبه نظر م. اند نهادينه شده
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