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چكيده

َدف ایه وًضتار ،تزرسی تأثیزات ًَیت دیىی تز ريی تمایالت فزسودآيری است
کٍ اس مًضًعات مُم تحقیقاتی در جُان معاصز محسًب میضًد .در جامعٍ ماا
ویش تا تًجٍ تٍ وقص تعییه کىىدٌی دیه ي مذَة در تمام جىثٍَای سودگی فزدی ي
اجتماعی ي َمچىیه تٍ سثة سیاستَای خاوًادٌ ي فزسودآيری ،تحقیقاات عممای
در ایه حًسٌ اس اَمیت ي ضزيرت مضاعف تزخًردار است .ایه تحقیق مثتىی تاز
دادٌَای تزرسی پیمایطی در تزخی اس وقاط ضُزی ي ريستایی ایزان است کٍ تاا
حديد سیادی در تزدارودٌی گستزٌی جغزافیایی ي تىًعَای فزَىگای ي اجتمااعی
اس کطًر ما است .تا استفادٌ اس ريش ومًوٍگیزی کًکزان ،جمعیت ومًواٍ تحقیاق
را تعداد  7663وفز مازدان ي سواان  51سااهٍ ي تااتتز سااکه در وقااط ضاُزی ي
ريستایی در  8ضُزستان ضامل اسافزایه ،اَاًايس ،تاتمساز ترىاًرد ،خازمآتااد،
گىثدکاييس ،محمًدآتاد ي َمدان تطکیل میدَىد .یافتٍَای تحقیق وطان میدَاد
کٍ تزاساس َز یک اس چُار مؤهفٍ دیىی ماذَثی تحقیاق (ضاامل میاشان دیىاداری،
اورام فزائض دیىی ،وًع حراب در اماکه عمًمی ،تصمیمگیزی سوان درخصاًظ
وًع حراب) ،تمایالت فزسودآيری تٍطًر معىایداری تحات تاأثیز سادی دیىاداری
است.
كليد واشه ها :مؤهفاٍ َاای ًَیات دیىای ماذَثی ،سادی دیىاداری ،تماایالت
فزسودآيری ،ایزان.
ؼٌبظیگرٍُفلَماجتوبفیداًؽگبُهبزًذراىًَ،یعٌذُیهعؤٍل


داًؽیبرجوقیت
*
داًؽجَیدوتریجبهقِؼٌبظیٍرزغداًؽگبُآزاداظالهیٍاحذتْراىجٌَة 

**
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مقدمه و طرح مسأله

تحمیكحبضرهقغَفثِثررظیتأثیراتَّیتدیٌییثیررٍیتویبیالتفرزًیذآٍری
اظت.درجَاهـهقبـر،اّویتٍضرٍرتایيلجیلتحمیمبتٍهغبلقبتثعییبرزییبد
اظت؛زیراثقذایذُآلخبًَادُثِعَرچؽوگیریتحتتأثیررٍیىردگرٍُّبیهیهّجی
گرٍُّبیهیهّجیادییبىالْییدرظیغاجْیبىدروتیبة
اظتً.وًَِّبیهتقذدیاز 
«جوقیتؼٌبظیظیبظی»(گلذظتَىٍّوىبراى)1395،ارائِؼذُاظتوِثرضرٍرتٍ
اّویتتحمیكدرثبرُیًمػهؤلفِّبیدیٌیههّجیثرثقذایذُآلخبًَادٍُتویبیالت
فرزًذآٍریتأویذهیوٌذً.وًَِاٍلهرثَطثِیهگرٍُهیهّجیدرثییيیییرٍاىدییي
یَْدهَظَمثِ«یَْدیبىحردی»اظتوِثقذایذُآلخبًَادٍُظغافرزًذآٍریآًیبى
ًمػّبیجٌعییتی
درزهیٌِی 

ثعیبرثبالاظت؛زیرادارایًگرغثعیبرلَیٍظٌتیای
ٍتفىرخبؾدرثیبرُیتفىییهجٌعییتیثیٍِییصُدرفرـیِّیبیفویَهیّعیتٌذ؛
عَریوِهقتمذًذحتیتفبٍیرٍفىطزًبىٍدختراىًیسًجبیذدرجرایذًٍؽریبت

ثِ
فوَهیچبحٍهٌتؽرؼَدً.وًَِدٍمهرثَطثِیهفرلِههّجیدرثیيیییرٍاىدییي
هعیحیتهَظَمثِ«ویٍَرفَل»1اظت.گرٍّیخبؾازهعیحیبىیرٍتعتبىههّتوِ
ٍؽیفِیاـلیزًبىراـرفبًثِدًیبآٍردىفرزًذاىزیبدًٍمػهبدریٍحضیَروبهیل
درداخلخبًِهیداًٌذ؛ثرایایيوِهقتمذًذزًبىهؤؽفثِاعبفیتوبهیلازؼیَّراى
خَیػّعتٌذٍحكاظیتفبدُازٍظیبیلییؽیگیریازثیبرداریراًذارًیذ(ثیًِمیلاز:
گلذظتَىٍّوىبراىً.)1395،وًَِظَمًیسهرثَطثِثرخییگیرٍُّیبیدیٌییدرثییي
ییرٍاىدیياظالماظتوِفوذتبًؼبهلافراةهعلوبىدرهٌغمِخبٍرهیبًِهیؼَدوِ
اغلتخَاّبىخبًَادُیگعتردٍُدارایهَالیذزیبدّعیتٌذً.وًَیِّیبیثیؽیتریدر
ثخػثررظیادثیبتٍییؽیٌِتحمیكارائِهیؼَد.هْنترآىوِ،درجبهقِهبًیسًِتٌْب
عیدِّّبیاخیرتغییراتاظبظیدرالگَّبیثقذخبًَادُیذیذآهذُاظیت،ثلىیِدر
ظبلّیبیاخییرهجیبحییًییسدرفرـیِّیبیفویَهیدرزهیٌیِیالگَّیبیهتفیبٍت
ضويآىوِ،توبهیاثقبدٍرفتبرّبیفردی

ّبیههّجیهغرحهیؼَد.


فرزًذآٍریگرٍُ
ٍاجتوبفیثٍِیصُدرفرـِفوَهیرظویلَیبًتحتتأثیردیيٍههّتاظت.ثیذیي
ترتیت،هجوَفِیایيهجبحثثرضرٍرتٍاّویتتحمیمبتٍهغبلقبتفلویتأوییذ
یبفتِّبییصٍّؽییٍؼیَاّذتجرثیی،
هیوٌذتبثتَاىدریهفضبیفلویٍثریبیِی 

1. Quiverfull

 76

تأثیزات ًَیت دیىی تز تمایالت فزسودآيری ...

اثقبدٍزٍایبیهتقذدهرثَطثِتأثیراتهؤلفِّبیدیٌیٍههّجیثرثقذایذُآلخبًَادُ
ٍتوبیالتفرزًذآٍریراهَردهغبلقٍِثررظییلیرارداد.ثیذیيترتییت،درراظیتبی
هغبلتفَقدرزهیٌِیضرٍرتٍاّویتتحمیكدرایيحَزُیهغبلقیبتی،ثرخییاز

یرظػّبیولیذیتحمیكحبضرفجبرتٌذاز :

هْنتریي

وٌٌذُّبیهرتجظثبتأثیراتهؤلفِّبیدیٌیٍههّجیثر
تریيالگَّبٍتقییي 

 -1
هْن
توبیالتفرزًذآٍریوذاهٌذ؟
آیبًگرغًعجتثِظیبظتّبیافسایػهَالیذتبثقیازظغَحدیٌذاریاظت؟

-2
آیبالگَّبیولیهقغَفثِهٌبظجبتهؤلفِّبیدیٌیٍثقذایذُآلخیبًَادُدر

-3
وِتفبٍتّبیجٌعیتیدرایيزهیٌٍِجَددارد؟


هرداىٍزًبىیىعبىاظتیبایي
ثیي
ثذیيترتیت،درتحمیكحبضرّذفاـلیایياظتوِاییيیرظیػّیبیولییذی
تحمیكهغبلقٍِثررظیهیؼًَذٍدرحذاهىبىؼیَاّذیصٍّؽییٍتجرثییهٌبظیت
تریيالگَّبٍتقییيوٌٌذُّبیهرتجظثبتأثیراتهؤلفِّیبی


ثرخیازهْن
ثرایؼٌبخت
دیٌیٍههّجیثرتوبیالتفرزًذآٍریارائِؼَد .

بررسی پيطينهی تحقيق

اظبظیوِهیتَاىاظتٌجبطویرد

ثبثررظیهغبلقبتٍتحمیمبتییؽیيً،خعتیيًىتِی
ثِرغناییيویِهغبلقیبتگعیتردُایدردیگیروؽیَرّبیجْیبىدرثیبرُ
ایياظتوِ 
الگَّبیفرزًذآٍریگرٍُّبیههّجیاًجبمؼذُاظت،اهبحجنایيلجیلهغبلقیبتٍ

تحمیمبتدروؽَرهباًذنٍهحذٍداظتً.ىتِدیگراییيویِ،دروؽیَرهیبیىییاز
ّبیگرٍُّبیههّجیثٍِیصُجوقیتظٌیههّتایياظتوِییهگیرًٍُییس


ٍیصگی
هحعَةهیؼًَذ.ثِفٌیَاىهییبلً،تیبی تحمییكعبلیتٍگیَدرزی()1382درثییي

گرٍُّبیلَهیههّجیاظیتبىظیعیتبىٍثلَچعیتبىًؽیبىدٌّیذُتفیبٍتّیبیلبثیل

ًگرغگرٍُّبیلَهی یههّجیدرهَردٌّجبرّبیخیبًَادٍُ

ثیيًحَُی

هالحؾِای

الگَّبیفرزًذآٍریاظت؛ثیِعیَریویِجوقیتظٌیهیهّتثلییَبثیییؽترثییِ
الگَّیبیظیٌتیارزغّبیخیبًَادگیٍظیغاثیبالترفرزًیذآٍریگیرایػداؼیتٌذ،

رٍُّبیلَهیغیرثلَبثِخبًَادُحَل
درحبلیوًِگرغجوقیتؼیقِههّتیقٌیگ 

هحَرارزغّبیفردگرایبًٍِاظیتماللخیبًَادُثیبفولىردجوقیتییبییيثَدً.تیبی 

)ثرالگَّبیفرزًذآٍریگرٍُّبیهیهّجیظیٌیٍ

تحمیكهحوَدیبىًٍَثخت(1389
ؼیقیدرؼْرگلیِداراظیتبىفیبرضًؽیبىدادُویِگرچیِظیغاتفیبٍتالگَّیبی
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فرزًذآٍریایيدٍگرٍُههّجییطازٍرٍدهتغیرّیبیوٌتیرلدرهیذلّیبیتحلییل
وبّػیبفت،اهبزًبىظٌیههّتووبوبىازهیساىفرزًذآٍریثیؽتریًعجتثیِزًیبى
ؼیییقیهییهّتثرخییَردارّعییتٌذً.تییبی تحمیییكادیجیییظییذٍُّوىییبراى()1390
درخفَؾفَاهلهؤثرثرافسایػثبرٍریزًبىوُردظیبوياًذیوؽیهًؽیبىدادُویِ
تحفیالتزًبىٍٍضقیتاؼتغبلؼَّرًٍحَُیًگرغثِثبرٍریًمػثعیبرتقییي
وٌٌذُایدرالگَّبیفرزًذآٍریایيگرٍُدارًذ.تحمیكفرٍتي(ً)1394یسثِثررظیی

هٌبظجبتثیيتغییراتثقذخبًَادٍُفرزًذآٍریٍتحَالتاجتوبفیثبتأویذثیرًمیػ
دیيٍههّتعیًینلرىاخیردرایراىازظبل1335تب1385هییییردازدویًِؽیبى
هیدّذداهٌٍِفوكتغییراتاجتوبفیفرٌّگیعیچٌذدِّیاخیرثِحذیاظتوِ

جبهقِهبراثیِییهآزهبیؽیگبُاجتویبفیهٌبظیجیثیرایتجسییٍِتحلییلالگَّیبی
ؼىلثٌذیخبًَادٍُفرزًذآٍریتجذیلوردُثِعَریوِرًٍذّبیولیآىووبثیػثیر

ّبیلَهیههّجیـذقهیوٌذ.هغبثكًتیبی تحمییكفیرٍتيٍّوىیبراى


توبهیگرٍُ
درؼْرظتبىّبیثجٌَردٍگٌجیذوبٍٍض،هتغیرّیبییهبًٌیذجٌعییتٍهحیل

()1395
ظىًَتثیػازهتغیرتقلّكههّجیدارایتأثیراتتقییيوٌٌذُثرتوبیالتفرزًیذآٍری
گرٍُّبیؼیقیٍظٌیههّتدارًذ .

الوللیًیسیىیازلذیویتریيهغبلقبتفلویدرایيزهیٌِ،تحمیمیی

درهمیبض 
ثیي
اظتوِدرظبل1971دروؽیَرلجٌیبىاًجیبمؼیذًٍُؽیبىدادویِثقیذخیبًَادٍُ
عَریوِزًبىؼیقیهیهّتدارای

فرزًذآٍریفرلِّبیههّجیوبهالًهتفبٍتاظت،ثِ

ثبالتریيظغافرزًذآٍرییقٌیثِعَرهتَظظحذٍد7فرزًذثیِازایّیرزىثَدًیذ،
درحبلی وِاییيهییساىدرجوقییتظیٌیهیهّتثراثیرثیبتمریجیًب6فرزًیذ،درهییبى

وبتَلیهّبًسدیهثِ5فرزًذٍدرهیبىجوقیتغیرهعیحیبىًییستمریجیبً4فرزًیذثیِ

ازایّرزىثَد(ثًِملازگلذظیتَىٍّوىیبراى.)1395،هغبلقیبتهؽیَْرّیبًتیٌگتَى
فٌبـرجوقیتؼٌبختیٍالگَّبیفرزًیذآٍری

)ًیسًبؽرثرًمػتقییيوٌٌذُی

(1996
ازگرٍُّبیههّجیوِثِ

زیراٍیاظتذاللهیوٌذوِآىدظتِ

گرٍُّبیههّجیاظت؛

لحبػجوقیتؼٌبختیٍفرزًذآٍریرٍثِرؼذٍگعترغّعتٌذ،ثرگیرٍُّیبییویِ

آٍرًذوِثِثرخَردثیيگرٍُّبیههّجیهٌجرهیؼَد.


رؼذآًْبوٌذتراظتفؽبرهی
ًؽبىدٌّذُهٌبظجبت
عیظبلّبی 1999-2000

ثررظیجْبًیارزغّب»()2000

ًتبی «
ثیيفرزًذآٍریٍههّتدرجَاهیـاظیالهیاظیتثیِعیَریویِدرتقیذادیازاییي
وؽَرّبهبًٌذالجسایر،ثٌگالدغ،اًذًٍسی،اردى،یبوعتبىً،یجرییٍِهفیر،زًیبًیویِ
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هَافكلبًَىؼریقتثَدًذ،ازظغافرزًذآٍریثبالتریثرخَردارثَدًذً.تبی تحمییك
ٍظتَفٍفرجىب)2007(1ثیرالگَّیبیفرزًیذآٍریگیرٍُّیبیدیٌییٍهیهّجیدر
تقذادیازوؽَرّبیارٍیبییؼبهلاتریػ،اظلَاوی،اٍویرایي،ثلغبرظیتبىٍورٍاظیی
عیظبلّبی1981تبً2001ؽبىدادُوِگرچِظغافرزًذآٍریتویبهیگیرٍُّیبی

ایيّوِدرهمبیعِ
ایيظبلّبیهرًٍذًسٍلیراعیوردُاظت،ثب 

دیٌیٍههّجیدر
ثبتوبهیگرٍُّبیدیٌیٍههّجیدیگرهبًٌیذوبتَلییهّیبٍیرٍتعیتبىّیب؛هعیلوبًبى

ّوَارُثبالتریيٍثیؽتریيظغافرزًذآٍریراداؼتِاًذً.تبی ٍیبفتیِّیبییصٍّؽیی

یهیرٍشُثیيالوللییازظیَیهؤظعیِتحمیمیبتییییَ()2013درخفیَؾًگیرغ

هعلوبًبىوؽَرّبیاظالهیدرثبرُیالگَّبیفرزًذآٍریٍوٌترلهَالیذًؽبىدادویِ
ازیهظًَ،عجتلبثیلهالحؾیِایازهعیلوبًبىدرثرخییازوؽیَرّبیاظیالهیثیب

ثرًبهِّبیوٌترلجوقیتهخبلفّعتٌذ.ثِفٌَاىهیبلً،سدیهثًِیویازهعلوبًبىدر

وؽَرّبییبوعتبىٍتًَطٍحذٍدییهظیَمهعیلوبًبىدروؽیَرّبیثیٌگالدغٍ
ترویِثبثرًبهِّبیوٌترلهَالیذهخبلفّعتٌذ.ازظَیدیگیر،اییيًعیجتدرثرخیی

دیگرازوؽَرّبیاظالهیثعیبراًذناظت.ثِفٌیَاىهییبل،فمیظحیذٍدییهدّین
هعلوبًبىدروؽَرّبیاردىٍتبجیىعتبىٍهبلسیًگرغهٌفیٍهخیبلفًعیجتثیِ
ثرًبهِّبیوٌترلهَالیذدارًذً.تبی تحمیكفرٍتي(ً)2015یسدردٍوؽَرفوذُلیبرُ

الیبًَظیِیقٌیاظترالیبًٍیَزیلٌذًؽبىدادُاظتوِگرچِهعلوبًبىدرهمبیعِثبظبیر
یبییيتری
ّبیجوقیتؼٌبختیٍالتفبدیثًِعجت 


ّبیدیٌیٍههّجیازٍیصگی

گرٍُ
ثرتوبهیگرٍُّبیدیٌیٍلَهیهعیلوبًبى

ثرخَردارّعتٌذ،اهبایيالگَیولیلسٍهبً
ّبیجوقیتؼٌبختیٍالتفبدیگیرٍُّیبیدیٌییٍلیَهی


وٌذزیراٍیصگی

ـذقًوی
عَرهقٌیداریتبثقیازخبظتگبٍُزادگیبُاـیلیآًیبىاظیت.ثیِفجیبرت

هعلوبًبىثِ
زآىویِتیبثقیاز
ّبیجوقیتؼٌبختیٍالتفبدیایيهعلوبًبىثییػا 


ترٍ،یصگی

دلیك
تقلكدیٌیٍههّجیآًبىثبؼذ،تحتتأثیرخبظتگبٍُزادگبُاـلیآًبىاظت .

چارچوب نظری تحقيق

چبرچَةتئَریهتحمیكحبضرهجتٌیثریههذلًؾریترویجییاظیتتیبثتیَاىثیِ
ووهآىهٌبظجبتثیيهؤلفِّبیدیٌیههّجیٍثقذخبًَادٍُفرزًذآٍریراتحلییلٍ

تجییيورد.ایيهذلًؾریترویجیهؽتولثرظِرٍیىردفوذُاظت.رٍیىرداٍلهجتٌی
)1. Westoff and Frejka (2007
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ّبٍخفبیؿالتفبدیاجتوبفیگرٍُّبیههّجیاظتثِایيهقٌبوِدییي


ٍیصگی
ثر
ایایفبًویوٌٌذ،ثلىیِآًهیِثییػازّویِثبفیث


ًفعًِمػتقییيوٌٌذُ

ههّتفی
ٍ
گرٍُّبیههّجیازًمغًِؾرالگَّبیثقذخیبًَادٍُفرزًیذآٍری
ییذایػتفبٍتثیي 
ؼَدٍ،یصگیّبٍخفبیؿالتفبدیٍاجتوبفیآًْیباظیت.درّوییيچیبرچَة،


هی
ًؾریِوبفويٍاظىبیرثه()2012درتجییيالگَّبیفرزًذآٍریدرجَاهـاظالهیثیر
عَةهیؼیَدٍدر

ایيایذُاـلیهجتٌیاظتوِههّتثِفٌَاىیهفٌفرثبًَیهح
فَقهجوَفِایازؼرایظالتفبدیاجتوبفی(هبًٌیذثیعیَادی،رٍظتبًؽییٌی،هَاًیـ

دظترظیثٍِظبیلوٌترلهَالیذ،هسایبیفرزًذاىزیبددرالتفبدوؽبٍرزیظٌتی)ًمػ
ّبیههّجیایفبهیوٌٌیذ(ثیًِمیلاز:


تریدرظغاثبالیفرزًذآٍریگرٍُ

هراتتهْن
ثِ
رٍیىرددٍمًیسهقغَفثٍِضقیتٍهَلقیتگرٍُّیبی

گلذظتَىٍّوىبراى.)1395،
ههّجیثِفٌَاىیهگرٍُاللیتاظت.ثِفٌَاىهیبل،ههوَیالى()2004هقتمذاظیت
فرزًذآٍریثرخیگرٍُّبیهیهّجیرا

تفبٍتّبیهرتجظثبالگَّبیثقذخبًَادٍُ

وِ
ثبیذدرچبرچَةهَلقیتآًبىثِفٌَاىیهگرٍُاللییتتجیییيویرد.ازدییذگبُاییي
فٌَاىیهگرٍُاللیتثِدٍؼىلهیتَاًیذ

ًؾراى،هَلقیتگرٍُّبیههّجیثِ


ـبحت
رفتبرفرزًذآٍریآًبىراتحتتأثیرلراردّذ.حبلتاٍلهقغَفثِحفیؼارزغّیبٍ
وِایيگرٍُّیبیهیهّجیظیقی

ّبیههّجیاؼبرُهیوٌٌذ.ثِایيهقٌب


ٌّجبرّبیگرٍُ
وٌٌذتبووبوبىهَلقیتخَدراازعریكتذاٍمارزغّبٌٍّجبرّیبییازلجییلثقیذ


هی
گعتردُخبًَادُحفؼًوبیٌذ.حبلتدٍمًیسهقغَفثِفذماهٌیتٍدرحبؼییِثیَدى
گرٍُّبیههّجیثِفٌَاىیهگرٍُاللیتاظت.ثرّویياظبض،آًبىًیِتٌْیبتیالغ

هیوٌٌذتبّرچِثیؽترخَدراثِگرٍُاویرییتًسدییهوٌٌیذ،ثلىیِظیقیدارًیذاز

رفتبرّبٍالذاهبتیّوهَىافسایػهَالیذوِهَجتحعبظیتٍتْذیذگرٍُاویرییت
ؼَدًیساجتٌبةوٌٌذ.ثبألخرُ،رٍیىردظَمهجتٌیثیرآهیَزُّیبیهیهّجیٍثبٍرّیبی
فرٌّگیدیٌیگرٍُّبیههّجیاظت.ثِفمیذُلَوبضٍهیر(،)1381ایذئَلَشیدیٌیی

ایاظتوِفرزًذآٍریزیبدراتجَیسٍتمَیتهیوٌذ.


ّبیههّجیثِگًَِ

ثرخیگرٍُ
ثِفٌَاىهیبل،هغبثكثبٍرّبیدیٌیثرخیگیرٍُّیبیهیهّجی،ازدٍاددرظیٌیيییبییي
تؽَیكهیؼَد،اظتفبدُازٍظبیلوٌترلهَالیذٍظمظجٌیيراًبؼبیعتٍحرامتلمی

داؼتيفرزًذاىزیبدرایهارزغهیداًٌذ.ثِایيترتییت،اییيلجییل

هیوٌٌذ،یباظبظبً

افتمبداتٍآهَزُّبیههّجیاییيگیرٍُّیبیهیهّجیظیجتهییؼیَدویِتویبیالت

فرزًذآٍریییرٍاىآًبىًیسزیبدثبؼذ.ثٌبثرایي،درچبرچَةایيهذلتئَریهترویجیی،
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هْنتریيالگَّبٍتوبیساتهرتجظثیبهٌبظیجبتثییي
تحمیكحبضرثرآًعتتبثرخیاز 
هؤلفِّبیدیٌیههّجیٍثقذخبًَادٍُفرزًذآٍریراهَردهغبلقٍِثررظیلراردّذ .


مبانی روشضناسی تحقيق

ازًفغًِؾررٍغؼٌبختی،تحمیكحبضرهجتٌیثرترویجیازدٍرٍغثررظیاظٌبدیٍ

تحمیكییوبیؽیاظت.ثیِ اییيترتییت،اثتیذاثیباظیتفبدُازرٍغثررظییاظیٌبدیٍ
ای،هْنتریيهجبحثهرتجظثبییؽیٌٍِادثیبتتحمیكٍهجبًیتئَرییهتحمییك

وتبثخبًِ
ّ.نچٌیي،هجبحثتجرثیایيهمبلیًِییسهجتٌییثیر
هیگیرًذ 
هَردثحثٍثررظیلرار 
تجسیٍِتحلیلّبییهیصٍّػتجرثیٍثررظیییوبیؽیاظتوِجوقیتًوًَیِآى

راهجوَفبًتقذادً3667فرهرداىٍزًبى15ظیبلٍِثیبالترظیبويدرًمیبطؼیْریٍ
ؼْرظتبىّیبی اظیفرایي ،اّیَاز،ثبثلعیر،ثجٌیَرد ،خیرمآثیبد ،گٌجیذوبٍٍض،

رٍظتبیی
هحوَدآثبدٍّوذاىتؽىیلهیدٌّذ.اًتخبةٍگسیٌػایيًمبطریؽِدرایيٍالقییت

داردوِثب تَجِثِتٌیَؿٍگعیتردگیجغرافییبییوؽیَرهیبٍهتٌبظیتثیبثَدجیٍِ
اهىبًبتهحذٍدیصٍّؽگراى،هٌبعكووبثیػهتقذدٍگًَبگَىاًتخبةؼذُاًیذویِتیب

حذٍدلبثیلهالحؾیِایدرثردارًیذُیگعیتردگیجغرافییبییٍتٌیَؿّیبیفرٌّگیی
ّجیثخػّبییازوؽَرهیباظیت

اجتوبفیثٍِیصُازًمغًِؾرترویتّبیلَهیٍهه
تَاىثراظبضآًْبثرخیازهْنتریيالگَّبیهرتجظثبهَضَؿتحمیكرافراتراز

وِهی
یهؼْرظتبىٍدرظغحیًعجتبًگعتردُترثررظیورد.ایيیصٍّػهجتٌییثیرییرٍشُ
تحمیمبتیاظتوِتحتهذیریتًٍؾبرتًَیعٌذُیاٍلاییيهمبلیِعییظیبلّیبی
1395ٍ1394درداًؽىذُفلَماًعبًیٍاجتوبفیداًؽگبُهبزًذراىاًجبمؼذُاظت.
یطازگردآٍریدادُّبیهَردًیبزایيتحمیكثباظتفبدُازتىٌیهیرظؽٌبهِ،ازثرًبهِ
ٍهجوَفِایازآهبرُّبیتَـیفیٍآزهَىّبیتحلیلاظیتٌجبعیثیرای

ًرمافسارSPSS

تجسیٍِتحلیلدادُّبیتحمیكاظتفبدُؼذُوًِتبی تجسیٍِتحلیلّبیآىدرثخػ
ثقذیهَردثحثٍثررظیلرارهیگیرًذ .

متغير وابسته و متغيرهای مستقل و گویههای سنجص آنها

هْنتریيهتغیرتبثـیبٍاثعتِدرتحمیكحبضر،ثقذفرزًذآٍریاظتوِدرچْبرظغا

فرزًذٍثیؽتر)هَردظٌجػلرارگرفتِاظیت.گفتٌیی

(1فرزًذ2،فرزًذ3،فرزًذ4،
اظتوِدردادُّبیاٍلیِتحمیك،دٍگسیٌِیدیگر(ثذٍىفرزًذ5،فرزًذٍثیؽتر)ًیس
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ٍجَدداؼتوِثِظجتتقذادثعیبرًبچیسًوًَِّبیهتوبییلثیِ«ثییفرزًیذی»،اییي

گسیٌِدرتجسیٍِتحلیلّبیتحمیكهٌؾَرٍهحبظجًِؽذُاظتّ.ینچٌییيثیِدلییل

تقذادًوًَِّبیهتوبیلثِ«5فرزًذٍثیؽتر»،ایيگسیٌِثبگسیٌِهبلجل(یقٌیی»4

للّت
ٍدرتجسیٍِتحلیلّبیتحمیكًیستحتفٌَاى«4فرزًیذ

فرزًذ»)ترویتٍادغبمؼذ
ٍثیؽتر»هٌؾَرٍهحبظجِؼذُاظت .
لفِّبیهرتجظثبَّیتدیٌیاظتویِدر
هتغیرّبیهعتملدرتحمیكحبضرًیسهؤ 
.اثتذا،ثرایاًذازُگییریظیغَح

ایيتحمیكثِچْبررٍغزیرظٌجیذٍُثررظیؼذًذ
دیٌییذاریازرٍغهتییذاٍلِ«ثرًبهییِثیییيالوللیییییوییبیػاجتوییبفی»)(ISSPهحمم یبى
ثرجعتِیهقبـر(هبًٌذشاوَةٍوبلتر،2013دیَّىٍٍاًتیَثرگي،)2014اظیتفبدُ
ؼذُاظت.درایيرٍغ،یبظخگَیبىارزییبثیؼخفییخَدؼیبىدرخفیَؾظیغا
دیٌذاریخَیػ(ثِایيهقٌبوِخَدؼبىراثِعیَرولیتیبچیِحیذهیهّجیٍدیٌیذار
(خیلیزیبد،زیبد،وین،خیلییوین،اـیالً)در

ارزیبثیهیوٌٌذ)رادریهعیفیٌجگبًِ

هٌؾَرثررظیجبهـترٍظٌجػدلییكتیرهتغیرّیبی

یرظؽٌبهِتحمیكافالموردُاًذ.ثِ
هعتملتحمیك،ازظِرٍغدیگرًیسدرتحمیكحبضراظیتفبدُؼیذُاظیت.رٍغدٍم
ًبؽرثرظغایبیجٌذیثٍِاججبتدیٌیاظت.ثِایيهقٌبویِثیبثْیرُگییریٍالْیبماز
رٍغلجلی،دررٍغدٍمًیسیبظخگَیبىارزیبثیؼخفیخَدؼبىراًعجتثِظیغا
یبیجٌذیفولیخَیػثِاًجبمٍاججبتدیٌیٍدظتَراتؼرفیهبًٌیذًویبزٍرٍزٍُ
غیرُدریهعیفیٌ گسیٌیِای(ّویؽیِ،اغلیتاٍلیبت،ثقضییاٍلیبت،خیلییوین،
اًذ.رٍغّبیظَمٍچْبرمًیسًبؽرثرحجبةٍیَؼیػزًیبى

ّیچٍلت)افالم 
وردُ

دراهبويفوَهیٍهجتٌیثرایيایذُاظبظیاظتوِهییتَاًیذتیبحیذٍدیهیٌقىط
وٌٌذُیًحًَُگرغدیٌیًیسثبؼذ.هیالً،آًبىوِّرییهازاًیَاؿحجیبةٍیَؼیػ
زًبىدراهبويفوَهی(ؼبهلچبدر،همٌقِ،رٍظری،فذمهَافمتثبایياًَاؿیَؼیػ)
ًگرغّبیدیٌیهتفبٍتیدارًذ.فالٍُثرایيًىتِ،ثِهراتیت

راترجیاهیدٌّذ،احتوبالً

هْنترایياظتوِآیبافراداظبظبًایيحكراثرایزًبىلبئلّعیتٌذویِدرخفیَؾ

ًَؿحجبةخَیػتفوینگیریوٌٌذ.اًتخبةایيهؤلفًِیسهجتٌیثرایيایذُهحَری

یتَاًذتبحذٍدیًحَُیًگرغدیٌییراثبزتیبةدّیذ.درٍالیـ،درایٌجیب
اظتوِه 
ّذفًْبییایياظتوِثباظتفبدُازرٍغّبیهتقذدتبحذاهىبىزهیٌِّیبیثْتیری

ثرایظٌجػرٍیىرددیٌیفراّنآیذٍظپطتأثیراتآًْبثررٍیثقذایذُآلخیبًَادُ
هغبلقِؼَد .
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نتایج و یافتههای تحقيق
 -1مؤلفههای دینداری و تمایالت فرزندآوری

ٌبظیتحمیكاؼبرُؼذ،یىیازهؤلفِّبیهرتجظثبدییيٍ

چٌبىوِدرثخػرٍغؼ
ّن 

ههّتدرایيتحمیك،ظغادیٌذاریٍراثغِآىثبتوبیالتفرزًذآٍریاظیت.هغیبثك
هیتَاىچٌذالگَیولیرااظتخرادویرد.اٍل
دادُّبیایيتحمیكدرجذٍلؼوبرُ 1

عَرولیهیتَاىگفیتویِهتیذاٍلتیریيٍثرجعیتِتیریيالگیَیتویبیالت

آىوِ،ثِ

فرزًذآٍریدرثیيافرادثرخَردارازّرظغادیٌذاری،الگَی2فرزًیذاظیت.الجتیِ،
ثرجعتِتیر

خیلیون»
ایيالگَثِعَرًعجیدرثیيافرادیثبدیٌذاریدرظغا«ون»یب« 
عَریوِثیػازًیویازآًبىثِالگَی2فرزًیذیتوبییلدارًیذ،

ٍهؽَْدتراظت؛ثِ
درحبلیوِتٌْبیهظَمافرادثبدیٌذاریدرحذ«خیلیزیبد»ثِایيالگَیفرزًذآٍری

دٍمآىوِ،ثِهَازاتافسایػظغادیٌذاری،توبیالتفرزًذآٍریًییسثیِ

توبیلدارًذ.
ظَیفرزًذاىثیؽترظَقهییبثذ.ثِفٌیَاىهییبلً،عیجتتویبیالتفرزًیذآٍریزییبد

(یقٌی4فرزًذٍثیؽتر)درثیيافرادیثبدیٌذاریدر«ظیغاخیلییزییبد»ثییػازدٍ
خیلیون»اظت(ثیِترتییت،
ثراثرًعجتهؽبثِوعبًیاظتوِدیٌذاریآًْبدرظغا« 
ایيالگَراهیتَاىحتیدرگسیٌِتوبییلثیِ«3فرزًیذ»ًییس

27درـذٍ12درـذ).
هؽبّذُورد؛ثِایيهقٌبوِثِهَازاتافسایػظغادیٌذاری،هیساىتوبیلثیِ3فرزًیذ
ًیسؼذتهیگیرد.ثِفٌَاىهیبل،یهظَمافرادیثبدیٌذاریدرظغا«خیلیزیبد»ثیِ

فرزًذتوبیلدارًذ،درحبلیوِایيًعجتدرثیيافرادیثبدیٌذاریدرظیغا«خیلیی

3
عَرچؽوگیریثِیهدّنتملیلهییبثذ.ثرفىط،ثیِهیَازاتافیسایػظیغا

ون»ثِ
رٍثِوبّػهیگهارد.ثیِفٌیَاىهییبل،

دیٌذاری،هیساىتوبیلثِالگَی«تهفرزًذی»
ًعجتثعیبرًبچیسیازافرادثبدیٌذاریدرحذ«خیلیزییبد»ثیِتیهفرزًیذیتوبییل
دارًذ(حذٍد5درـذ)،اهبایيًعجتدرثیيافرادثبظغادیٌذاری«خیلیون»تمریجیبً
عَریوِدرحذٍدیهیٌجنآًبىخَاّبىالگَی

ثِهیساىچْبرثراثرافسایػهییبثذ؛ثِ

تهفرزًذیّعتٌذ.فالٍُثرایيً،تبی تجسیٍِتحلیلّبیآهبرّبیاظیتٌجبعیهٌیذرد

درجذٍلؼوبرُ4هجتٌیثرآهبرُ)(Kendall’s tau-cثبدرجیِهقٌیبداریٍارزغثراثیر
ثب-0/150ٍ000/0تأییذوٌٌذُیایيًىتِاظتوِثییيهییساىدیٌیذاریٍتویبیالت
فَقالهورٍجَددارد .
فرزًذآٍریزیبدراثغِهقٌیدارٍهقىَض 

ظَمآىوِ،درثیيافرادثرخَردارازّرظغایبیجٌذیفولیثٍِاججبتدیٌییًییس
ثرجعتِتریيٍغبلتتریيالگَیتوبیالتفرزًذآٍریّویبىالگیَی2فرزًیذاظیت؛
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ثِعَریوًِِتٌْبدرثیيوعبًیوٍِاججبتدیٌیرا«ّویؽِ»اًجیبمهییدٌّیذ،ثلىیِ
اًجبمهیدٌّذًیسالگیَی2فرزًیذی

حتیدرهیبىآًبىوٍِاججبتدیٌیرا«خیلیون»
فرزًذآٍریهحعَةهیؼَد.الجتِایيالگَدرثیيافرادیثیب

فٌَاىؼبیـتریيتوبیل

ثِ
یبیجٌذیلَیترثِاًجبمٍاججبتدیٌیثِعَرًعجیووترثرجعتِاظت.ثِفٌیَاىهییبل،

حذٍد40درـذوعبًیوٍِاججبتدیٌیرا«ّویؽیِ»اًجیبمهییدٌّیذثیِالگیَی2
حبلآىوِایيًعجتثرایوعبًیوٍِاججبتدیٌیرا«ثقضیی

فرزًذیتوبیلدارًذٍ،
درـذافسایػهییبثذ .

اًجبمهیدٌّذتمریجبًثِ60

اٍلبت»یب«خیلیون»

جذٍل ضوارُ  60ارتثاط تیي هؤلفِّای دیٌذاری ٍ توایالت فزسًذآٍری

ضاخصهای مرتبط با دینداری

 1فرزند

 2فرزند

 3فرزند

 4فرزند و
بيطتر

جمع

جوع کل
هزد

6/00

1/11

9/61

1/02

1/011

سى

2/01

9//5

5/60

6/03

1/011

هزد ٍ سى

5/01

5//5

0/60

5/02

1/011

هیشاى دیٌذاری
خیلي سیاد

//3

96/4

99/9

9/63

1/011

سیاد

2/6

/5/6

69/6

3/61

1/011

کن

0//4

11/3

03/3

3/01

1/011

خیليکن

04/1

1//2

06/1

0/06

1/011

اًجام ٍاجثات دیٌي
ّویطِ

2/0

/0/6

63/9

9/6/

1/011

اغلة اٍقات

4/4

11/2

66/5

1/02

1/011

تعضي اٍقات

0//6

14/1

01/1

0/00

1/011

خیلي کن

61/3

13/5

00/1

1/4

1/011

ّیچٍقت

6//9

12/0

01/9

1/3

1/011

ًَع پَضص سًاى
پَضص چادر

1/1

/1/1

63//

1/61

1/011

پَضص هقٌعِ

5/0

13/1

61/1

4/06

1/011

پَضص رٍسزی

04/6

13/4

0//9

//5

1/011

عذم هَافقت

69/2

13/1

5//

1/3

1/011
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تصوینگیزی سًاى درتارُی ًَع پَضص
کاهالً هَافق

09/2

1///

03/9

3/06

1/011

هَافق

01//

16/4

61/5

0/01

1/011

هخالف

01//

/0/9

62/1

5/61

1/011

کاهالً هخالف

3/3

/2/0

61/4

0/6/

1/011

955

0491

336

261

9223

جوع فزاٍاًي


ایيّوِیهراثغِیهعتمینٍهیجتثییيتویبیالتفرزًیذآٍریٍ
چْبرمآىوِ،ثب 

اًجبمٍاججبتدیٌیهؽبّذُهیؼَد،ثِایيهقٌبوِّرچِظغایبیجٌذیفولیثِاًجبم

فرزًذثیؽترًیسرًٍذـقَدیعیهیوٌذ.

ٍاججبتدیٌیثیؽترٍلَیترثبؼذ،توبیلثِ

ثِفٌَاىهیبل،ثیؽتریيتوبیلثِفرزًذآٍریزیبددرثیيوعبًیهؽیبّذُهییؼیَدویِ
عَریوِیهچْبرمآًبىخَاّبى4فرزًیذ

اًجبمهیدٌّذ،ثِ

ٍاججبتدیٌیرا«ّویؽِ»
ٍثیؽترّعتٌذ.اهبایيًعجتّوسهبىثبوبّػظغایبیجٌذیثِاًجیبمٍاججیبتدیٌیی
رًٍذًسٍلیعیهیوٌذًٍْبیتبًثِووترازیهدّندرثیيوعبًیوٍِاججبتدیٌییرا

فجبرتدلیكتیر،

دٌّذ،تٌسلهییبثذ.ثِ


اًجبمًوی
ّیچٍلت»
اًجبمهیدٌّذیب« 

خیلیون»
« 
ًعجتتوبیلثِفرزًذآٍریزیبد(یقٌی4فرزًذٍثیؽتر)درثییيوعیبًیویٍِاججیبت
اًجبمهیدٌّذ،ثیػازظِثراثرًعجتهؽبثِدرثیيوعبًیاظتویِ

دیٌیرا«ّویؽِ»
ّیچٍلیت»اًجیبمًوییدٌّیذ.ثیرفىط،
اًجبمهیدٌّذیب« 

خیلیون»
ٍاججبتدیٌیرا« 
توبیلثِالگَیتهفرزًذیثِهَازاتوبّػظغایبیجٌذیثِاًجیبمٍاججیبتدیٌیی،
ّیچٍلیت»اًجیبم
رًٍذتفبفذیعیهیوٌذًٍْبیتبًدرثیيوعبًیوِایيٍاججبترا« 

عَریوِیهچْبرمآًبىثِالگیَیتیهفرزًیذیتوبییل

دٌّذ،ثِاٍدهیرظذثِ


ًوی
دارًذ.درٍالـً،عجتتوبییلثیِتیهفرزًیذیدرثییيوعیبًیویٍِاججیبتدیٌییرا
اًجبمًویدٌّذ،ثیػازظِثراثرًعیجتهؽیبثِ

ّیچٍلت»
اًجبمهیدٌّذیب« 

خیلیون»
« 
اًجبمهیدٌّذّ.ینچٌییي،اییيراثغیِی

وعبًیاظتوٍِاججبتدیٌیرا«خیلیزیبد»
هقٌیدارٍهیجتفَقثیيظغایبیجٌذیفولیثٍِاججبتدیٌیٍتوبیالتفرزًذآٍری

دُازتجسیٍِتحلیلّبیآهبریاظتٌجبعیهٌذرددرجذٍلؼوبرُ4هجتٌییثیر

ثباظتفب
تأییذهیؼَد .

آهبرُ)(Kendall’s tau-cثبدرجِهقٌبداریٍارزغثراثرثب-0/193ٍ0/000
یٌجنآىوِ،توبیالتفرزًذآٍریثِعَرتٌگبتٌگیتحتتأثیرًحًَُگرغثیًِیَؿ

خَاّبىحجبةیَؼیذُترثرایزًبىثبؼیٌذ،ثیرؼیذت

یَؼػزًبىاظتّ:رچِافراد
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توبیالتفرزًذآٍریآًبىًیسافسٍدُهیؼَد.ثرفىطّ،وسهبىثبافسایػرٍیىردهذرى

ٍلیجرالًعجتثِیَؼػزًبى،توبیالتفرزًذآٍریرٍثِافیَلهییگیهارد.ثیِفٌیَاى
هیبل،ثیؽتریيتوبیلثِفرزًذآٍریزیبددرثیيوعبًیهؽبّذُهییؼیَدویِخَاّیبى
یَؼیذُتریيًَؿحجبةزًبى،یقٌیچبدرّعتٌذ؛ثِاییيهقٌیبویِییهچْیبرمآًیبى

فرزًذٍثیؽترّعتٌذ.درحبلیوِایيًعجتّوسهبىثبافسایػرٍیىردهذرى

خَاّبى4
عَرچؽوگیریرٍثِوبّػهیگهارد،ثیِعیَریویِ

ٍلیجرالًعجتثِیَؼػزًبىثِ
ایيًعجتثِ13درـذدرثیيافرادخَاّبىیَؼػ«همٌقِ»ًٍسدیهثِیهدّیندر
تٌسلهییبثذ.ووتریيًعجتًیسهتقلكثیِوعیبًی

هیبىافرادخَاّبىیَؼػ«رٍظری»
اظتوِاظبظبًرٍیىردفذمهَافمتثبایياًَاؿیَؼیػدارًیذ،ثیِعیَریویِتٌْیب7
وِ،یىیدیگرازهؤلفِّبی


ارًذ.ؼؽنآى
درـذآًبىثِالگَی4فرزًذٍثیؽترتوبیلد
ههّجیدرایيتحمیكً،گرغثِتفوینگیریزًبىدرثبرًُیَؿیَؼیػٍتیأثیرآىثیر

.هغبثكدادُّبیایيتحمیكّ،رچِافرادًگیرغؼیذیذترٍ

توبیالتفرزًذآٍریاظت
لَیتریًعجتثِایيهؤلفِههّجیداؼتِثبؼٌذ،توبیالتفرزًذآٍریآًیبىًییسرًٍیذ

ایعیهیوٌذ.درٍالـ،ثیؽتریيتوبیلثِفرزًیذآٍریزییبدهرثیَطثیِوعیبًی


فسایٌذُ
ثبتفوینگیریزًبىدرثبرًَُؿیَؼػخَیػدارًیذ،

اظتوًِگرغ«وبهالًهخبلف»
عَریوِیهچْبرمآًبىخَاّبى4فرزًذٍثیؽترّعتٌذ.اهبٍلتیایيهؤلفِههّجی

ثِ
ّرچِثیؽترثبرٍیىردهذرىٍلیجرالّوراُهیؼَد،توبیالتفرزًیذآٍریًییسرٍثیِ
افَلهیرٍدًٍْبیتبًفمظحذٍدیهدّنوعبًیوِثبتفوینگیریزًبىدرثبرُیًیَؿ

یَؼػخَیػ«وبهالًهَافك»ّعتٌذ،خَاّبى4فرزًذٍثیؽترّعتٌذ .
ثرفىط،ثیؽتریيٍلَیتریيتوبیلثِالگَیتهفرزًیذیدرثییيّوییيگیرٍُ
اخیرهؽبّذُهیؼَد:درٍالـ،هییساىتوبییلثیِتیهفرزًیذیدرثییيوعیبًیویِثیب

تفوینگیریزًبىدرثبرًَُؿیَؼػخَیػ«وبهالًهَافك»ّعتٌذ(حیذٍد14درـیذ)

تمریجبًثیػازدٍثراثرهیساىآىدرثیيوعبًیاظتوًِگرغ«وبهالًهخبلف»ثبچٌییي
تفوینگیریایدارًذ.فالٍُثرایيً،تبی تجسیٍِتحلیلّبیآهبریاظیتٌجبعیجیذٍل

ؼییوبرُ4هجتٌیییثییرآهییبرُ)(Uncertainty Coefficient)ٍ(Kendall’s tau-cثییبدرجییِ
هقٌبداریٍ0/000ارزغثراثرثب0/102ٍ0/045تأییذوٌٌذُیراثغِّیبیهقٌییدارٍ
هقىَضفَقالهوراظتّ.فتنآىوِ،ثریبیِّریهازچْبرهؤلفِههّجیایيتحمییك
(هیساىدیٌذاری،ظغایبیجٌذیثِاًجبمٍاججبتدیٌیً،گرغثًَِؿیَؼػٍحجیبة
زًبىً،گرغًعجتثِتفوینگیریزًبىدرثبرًَُؿیَؼػ)،یهاـلهؽیترنثبثیت
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ثبلیهیهبًذ:الگَی«2فرزًذ»ووبوبىثیِفٌیَاىثرجعیتِتیریيٍغبلیتتیریيتوبییل
عَریوِتمریجبًدرّوِیهَاردثیػاز40درـیذافیراد

فرزًذآٍریًوبیبىهیؼَد؛ثِ
ثِایيالگَیفرزًذآٍریهتوبیلّعتٌذ.تٌْبهَرداظیتیٌبیآىًییسٍضیقیتافیرادثیب
دیٌذاریدرظغا«خیلیزیبد»اظت؛ثِایيهقٌبوِتوبیلثِالگَی«2فرزًیذ»درثییي
آًْبثِعَرًعجیووترهتذاٍلاظت(درحذٍدیهظیَم)ٍفلیتفویذُآىًییساییي
اظتوًِعجتثعیبرچؽوگیریازآًبىثیِفرزًیذآٍریزییبدتوبییلدارًیذ:درٍالیـ،
ًسدیهثِدٍظَمآًبىخَاّبى«3فرزًذٍثیؽتر»ّعتٌذ .

 -2مؤلفههای دینداری و سياستهای افسایص مواليد

ازؼیَُ ّبییویِدراییيتحمییكثیرایثررظییهٌبظیجبتثییيدیٌیذاریٍ

یىیدیگر
ثررظیًحًَُگرغًعجتثِظیبظتّبیافیسایػهَالییذثیِ

فرزًذآٍریاظتفبدُؼذ،
تفىیهظغَحدیٌذاریاظت؛زیراوعبًیوِهَافكثیبظیبظیتّیبیافیسایػهَالییذ
ّعتٌذ،هقوَالًازظغَحثبالترتوبیالتفرزًذآٍریًییسثرخَردارًیذ.ثیِاییيترتییت،
یرظػولیذیدرایٌجبایياظتوِآیبًگرغافرادًعجتثیِظیبظیتّیبیافیسایػ
هَالیذتبثقیازظغَحدیٌذاریآًْبظت؟دادُّبیایيتحمیكدرجیذٍلؼیوبرُ2ثیِ

تحمیكهیتَاىالگَّبیفویذُی

دّذ.هغبثكایيدادُّبی


ایيیرظػولیذییبظخهی
عَرولیهیتَاىگفتوِثیيهیساىدیٌذاریًٍگرغ

زیررااظتٌجبطورد.اٍلآىوِ،ثِ

ثِظیبظتّبیافسایػهَالیذیهارتجبطهعتمینٍلَیٍجَددارد؛ثیِاییيهقٌیبویِ

ًسدیهثًِیویازوعبًیوِظغادیٌذاریآًْبدرحیذ«خیلییزییبد»اظیتً،گیرغ
ِهیَازاتویبّػظیغَح
هیجتثِظیبظتّبیافسایػهَالیذدارًذ.اهبایيًعیجتثی 

عَریوِتٌْبووترازیهیٌجنوعبًیویِظیغا

دیٌذاری،رًٍذًسٍلیعیهیوٌذ؛ثِ

خیلیون»اظتً،گرؼیهیجتثیِظیبظیتّیبیافیسایػهَالییذ
دیٌذاریآًْبدرحذ« 
فجبرتدلیكترً،عجتًگرغهیجتثیِظیبظیتّیبیافیسایػهَالییذدرثییي

دارًذ.ثِ
خیلیزیبد»(47درـذ)ثیػازظِثراثرًعجتهؽیبثِافیراد
افرادیثبدیٌذاریدرحذ« 
چٌیي،ایيراثغِهقٌیدارثیيظغا

خیلیون»(15درـذ)اظت 
ّ.ن
ثبدیٌذاریدرحذ« 
ازتجسیٍِتحلیلّبی

دیٌذاریًٍگرغهیجتثِظیبظتّبیافسایػهَالیذثباظتفبدُ

آهبریاظتٌجبعیهجتٌیثرآهبرُ)(Kendall’s tau-cثبدرجیِهقٌیبداریٍارزغثراثیرثیب
ییذلرارهیگیرد .

0/147ٍ0/000هَردتأ
وِّ،رچِظغایبیجٌذیفولیثِاًجبمٍاججبتدیٌیثیؽترٍلَیترثبؼیذ،


دٍمآى
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ًگرغهیجتثِظیبظتّبیافسایػهَالیذًیسرًٍذتفبفذیعییهییوٌیذ.ثیِفٌیَاى

هیبل،ثیػازدٍیٌجنوعبًیوٍِاججبتدیٌیرا«ّویؽیِ»اًجیبمهییدٌّیذً،گرؼیی
هیجتثِظیبظتّبیافسایػهَالیذدارًذ .اهیباییيًعیجتّوسهیبىثیبویبّػظیغا

یبیجٌذیثِاًجبمٍاججبتدیٌیظیرًسٍلیعیهیوٌذًٍْبیتبًثِحذٍدیهدّندرثیي

وعبًیوٍِاججبتدیٌیرا«خیلیون»اًجبمهیدٌّذ،تٌسلهییبثذ.ثِفجیبرتدلییكتیر،
ووبثیػّوبىالگَیلجلیفَقالهوردرایٌجبًیسهؽبّذُهیؼَدً:عجتًگرغهیجیت
ثِظیبظتّبیافسایػهَالیذدرثییيوعیبًیویٍِاججیبتدیٌییرا«ّویؽیِ»اًجیبم
هیدٌّذ(41درـذ)ثیػازظِثراثرًعجتهؽبثِوعبًیاظتویٍِاججیبتدیٌییرا
«خیلیون»(12درـذ)اًجبمهیدٌّذ.فالٍُثرایيً،تبی تجسیٍِتحلیلّیبیآهیبری
اظتٌجبعیجذٍلؼوبرُ4هجتٌیثرآهبرُ)(Kendall’s tau-cثبدرجیِهقٌیبداریٍارزغ
ثراثرثب0/182ٍ0/000تأییذوٌٌذُیایيًىتِاظتوِثیيظیغایبیجٌیذیثیِاًجیبم
هقٌیدارفَقالیهور
ٍاججبتدیٌیًٍگرغهیجتثِظیبظتّبیافسایػهَالیذراثغِی 
ٍجَددارد.ظَمآىوِّ،رچِافرادخَاّبىحجبةیَؼیذُترثرایزًبىثبؼٌذً،گیرغ
هیجتآًبىًعجتثِظیبظتّبیافیسایػهَالییذافیسایػهیییبثیذ.ثیِفجیبرتیدیگیر،
ثِهَازاتافسایػرٍیىردهذرىٍلیجرالًعجتثِیَؼػزًبى،توبیلثِظیبظیتّیبی
افسایػهَالیذرًٍذًسٍلییعییهییوٌیذ.ثیِفٌیَاىهییبلً،عیجتًگیرغهیجیتثیِ
ظیبظتّبیافسایػهَالیذدرهیبىوعبًیوِ«چیبدر»رایَؼیػزًیبىهییداًٌیذ(41

درـذ)ثیػازدٍثراثرًعجتآىدرثیيوعبًیاظتویِ«رٍظیری»رایَؼیػزًیبى
تلمیهیوٌٌذ(ً18سدیهثِ20درـذ).ووتریيهیساىتوبیلثِظیبظیتّیبیافیسایػ

هَالیذًیسدرهیبىوعبًیهؽبّذُهیؼَدوِاظبظبًرٍیىردفذمهَافمتثباییياًیَاؿ
یَؼػدارًذ(13درـذ).درایٌجبًیسّوبىالگَیفَقالهورهؽبّذُهیؼَدً:عیجت
ًگرغهیجتثِظیبظتّبیافسایػهَالیذدرثیيوعبًیوِهقتمذثِیَؼیذُتریيًَؿ
حجبةزًبىیقٌیچبدرّعتٌذ،ثیػازظِثراثرًعجتهؽبثِوعبًیاظیتویِاظبظیبً
رٍیىردفذمهَافمتثیباییياًیَاؿیَؼیػزًیبىدارًیذّ.ینچٌییيً،تیبی تجسییٍِ
تحلیلّیبیآهبرّیبیاظیتٌجبعیهٌیذرددرجیذٍلؼیوبرُ4هجتٌییثیر (Uncertainty

)Coefficientثبدرجِهقٌبداریٍ0/000ارزغثراثرثیب0/038راثغیِّیبیهقٌییدارٍ
هیگیرًذ .
فَقالهورهَردتأییذلرار 
هقىَض 
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جذٍل ضوارُ  66ارتثاط تیي هؤلفِّای دیٌذاری ٍ ًگزش هثثت تِ سیاستّای افشایص هَالیذ
ضاخصهای مرتبط با دینداری

مرد

زن

مرد و زن

فراوانی

هیشاى دیٌذاری
خیليسیاد

/4/0

/1//

/2/4

044

سیاد

99/3

99/2

99/2

/25

کن

6//9

69/1

69/4

646

خیليکن

09/1

03/5

0//3

/2

اًجام ٍاجثات دیٌي
ّویطِ

/0/6

/1/1

/1/4

193

اغلة اٍقات

90/4

63/6

65/9

911

تعضي اٍقات

05/1

66/1

61/5

013

خیليکن

0///

2/1

06/1

16

ًَع پَضص سًاى
پَضص چادر

94/9

/1/6

/0//

233

پَضص هقٌعِ

66/1

69/2

66/4

042

پَضص رٍسزی

04/1

04/1

04/1

021

عذم هَافقت

09/5

06//

09/1

/9

جوع کل

1/64

1/91

9/65

9223

فزاٍاًي

0431

0353

9223

9223


 -3تفاوتهای جنسيتی مرتبط با تأثيرات دینداری بر فرزندآوری

آیبالگَّبیولییفیَقالیهوردرزهیٌیِیهٌبظیجبتهؤلفیِّیبیدیٌیذاریٍتویبیالت
فرزًذآٍریدرثیيهرداىٍزًیبىیىعیبىاظیتییبهتفیبٍت؟هغیبثكًتیبی تجسییٍِ
تحلیلّبیایيتحمیك،هٌذرددرجذٍلؼوبرٍُ2جذٍلؼوبرُ3هیتَاىدریبظیخ
ثِایيیرظػولیذیثًِىبتفوذُیزیراؼبرُوردً.ىتِاٍلایيوِّ،وسهبىثیبثیبال
رفتيظغادیٌذاری،هیساىتوبیلثِفرزًذآٍریزیبدّندرهییبىهیرداىّیندرهییبى
زًبىرٍثِافسایػهیرٍدً.ىتِیلبثلتَجِدرایٌجیباییياظیتویِدرّیرییهاز

ظغَحدیٌذاری،هرداىٍزًبىووبثیػثِهیساىهؽبثْیثِفرزًذآٍریزیبد(4فرزًذٍ
ثیؽتر)هتوبیلّعتٌذ.ثِفجبرتیدیگرٍ،لتیافرادازظغَحدیٌذارییىعبىٍهؽیبثْی
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ّبیجٌعیتیلبثلهالحؾِایازًمغًِؾرتوبیالتفرزًذآٍری


دارّعتٌذ،تفبٍت
ثرخَر
زیبدهؽبّذًُویؼَد.ثِفٌَاىهیبل،حذٍدیهیٌجنّنهرداىٍّنزًبىثبدیٌیذاری
ٍّنچٌیيحذٍدیهدّنّنهرداىٍّنزًبىثبدیٌیذاریدرظیغا
درظغا«زیبد» 
لیون» ثِفرزًذآٍریزیبدتوبیلدارًیذ.تٌْیباظیتیٌبدراییيخفیَؾٍ،ضیقیت
«خی 
خیلیزیبد»اظت:ییهظیَمزًیبىثیبدیٌیذاریدرظیغا
افرادیثبدیٌذاریدرظغا« 
هتوبیلثِفرزًذآٍریزیبدّعتٌذ،درحبلیوِایيًعجتدرثیيهرداًیثیب

«خیلیزیبد»
فجبرتدلیكتیر،تفیبٍتّیبی

دیٌذاریدرظغا«خیلیزیبد»تمریجبًیهچْبرماظت.ثِ
جٌعیتیدرزهیٌِهٌبظجبتثیيظغادیٌذاریٍتوبیالتفرزًذآٍریزهبًیثرجعتِتیر

ٍهؽَْدترهیؼَدوِظغا«خیلیزیبد»دیٌذاریوبًَىتَجِلرارگییردٍدرچٌییي
ؼرایغی،زًبىثیػازهرداىثِفرزًذآٍریزیبدتوبیلدارًذ .

جذٍل ضوارُ  69ارتثاط تیي هؤلفِّای دیٌذاری ٍ توایالت فزسًذآٍری سیاد ( /فزسًذ ٍ تیطتز)
تزحسة جٌس پاسخگَیاى
ضاخصهای مرتبط با دینداری

مرد

زن

مرد و زن

فراوانی

هیشاى دیٌذاری
خیليسیاد

69/4

90/0

9/63

/16

سیاد

60/0

61//

3/61

0952

کن

06/6

4/2

3/01

909

خیليکن

09/1

01/3

0/06

909

اًجام ٍاجثات دیٌي
ّویطِ

61/0

69/3

9/6/

0902

اغلة اٍقات

02/3

02/9

1/02

01/1

تعضي اٍقات

01//

00/9

0/00

316

خیليکن

00/1

6/6

1/4

/91

ّیچٍقت

2/9

00/0

1/3

013

ًَع پَضص سًاى
پَضص چادر

69/9

63/0

1/61

0299

پَضص هقٌعِ

00/9

0///

4/06

402

پَضص رٍسزی

01/1

4/9

//5

421

عذم هَافقت

3/6

2/3

1/3

991
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تصوینگیزی سًاى درتارُ پَضص
کاهالً هَافق

5/1

0//3

3/06

555

هَافق

09//

02/5

0/01

0932

هخالف

61/2

60/2

5/61

312

کاهالً هخالف

61/6

60/4

0/6/

105

0353

9223

9223

جوع فزاٍاًي

0431



ّبیجٌعیتیچٌذاىثرجعتٍِلبثلهالحؾِایدرخفَؾ


تفبٍت
ًىتِدٍمایيوِ،

تأثیرًحًَُگرغثِحجبةٍیَؼػزًبىثرتوبیالتفرزًذآٍریهؽبّذًُوییؼیَد
وِالگَیولیلجلیووبثیػّنثرهرداىٍّنثرزًبىـذقهیوٌیذّ:یر

ثِایيهقٌب
چِافرادخَاّبىحجبةیَؼیذُتریثرایزًبىثبؼٌذ،توبیالتفرزًیذآٍریآًیبىًییس

رًٍذفسایٌذُایدارد.تٌْباظتیٌبیلبثلتَجِدرایيزهیٌٍِ،ضقیتوعیبًیاظیتویِ

ثبتفوینگیریزًبىدرخفَؾًَؿیَؼػدارًذ:درحذٍد15

ًگرؼی«وبهالًهَافك»
درـذهرداىثبتفوینگیری«وبهالًهَافك»،ثِفرزًیذآٍری

درـذزًبىًٍسدیهثِ10
ًىتِظَمایيوِ،درخفَؾهٌبظجبتثییيهؤلفیِّیبیدیٌیذاریٍ

زیبدتوبیلدارًذ.
ّبیافسایػهَالیذًیستفبٍتّبیجٌعیتیچٌذاىچؽوگیریٍجیَد


ًگرغثِظیبظت
ًذارد؛ثذیيهقٌبوِالگَّبیولیلجلیووبثیػّندرثیيهرداىٍّیندرثییيزًیبى
هؽبّذُهیؼَد.ثِفٌَاىهیبل،حذٍدیهظَمّ،نهرداىٍّنزًیبىثیبدیٌیذاریدر

ٍّنچٌیيًسدیهثِیهیٌجنّ،نهرداىٍّنزًبىثبدیٌذاریدرظیغا
ظغا«زیبد» 
ّبیافسایػهَالیذدارًذ.هیبلدیگرایيوِ،تمریجیبًییه


هیجتثِظیبظت
«ون»ً،گرؼی
ٍّنچٌیيًسدیهثِییهییٌجن،
چْبرمّ،نهرداىٍّنزًبىخَاّبى«یَؼػهمٌقِ» 
هیجتثِظیبظتّیبیافیسایػ

ّنهرداىٍّنزًبىِخَاّبى«یَؼػرٍظری»ًگرؼی
هَالیذدارًذ.تٌْباظتیٌبیلبثلهالحؾِثرایایيالگٍَضقیتافرادیاظتوٍِاججبت
زیراتفبٍتّبیجٌعییتیدرثییياییيگیرًٍُعیجتبً

اًجبمهیدٌّذ؛

خیلیون»
دیٌیرا« 
ثرجعتٍِچؽوگیراظت:درثیيایيگرٍُ،هیساىًگرغهیجتهرداىثِظیبظیتّیبی
افسایػهَالیذ(درحذٍد15درـذ)ثیػازدٍثراثرهیساىآىثرایزًبىاظت .
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جذٍل ضوارُ ً 6/تایج تجشیِ ٍ تحلیلّای آهارّای استٌثاطي در خصَظ تأثیزات هؤلفِّای دیٌي
تز توایالت فزسًذآٍری سیاد ٍ ًگزش هثثت تِ سیاستّای افشایص هَالیذ
تمایالت فرزندآوری زیاد
متغير مستقل

سطوح متغير

( 4فرزند و بيطتر)
دارد

ندارد

خیليسیاد

9/63

3/36

سیاد

4/61

6/35

3/01

9/45

خیليکن

0/06

5/43

اصالً

9/09

3/42

ّویطِ

9/6/

3/31

اغلة اٍقات

1/02

1/49

تعضي اٍقات

0/00

5/44

خیليکن

1/4

1/50

ّیچٍقت

1/3

1/56

پَضص چادر

61

31

پَضص هقٌعِ

4/06

6/43

پَضص رٍسزی

//5

2/51

عذم هَافقت

3

59

کاهالً هَافق

3/06

9/43

سًاى

هَافق

0/01

5/4/

درخصَظ

هخالف

5/61

0/35

کاهالً هخالف

0/6/

5/31

هیشاى دیٌذاری کن

اًجام ٍاجثات
دیٌي

ًَع پَضص
سًاى در اهاکي
عوَهي
تصوینگیزی

پَضص

ضاخصهای آماری
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Sig

111/1

111/1

111/1

111/1

Value

-01//1

-059/1

1/1/1

016/1

آماره

Kendall’s
tau-c

Kendall’s
tau-c

Uncertainty
Coefficient

Kendall’s
tau-c
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جذٍل ضوارُ ً 6/تایج تجشیِ ٍ تحلیلّای آهارّای استٌثاطي در خصَظ تأثیزات هؤلفِّای دیٌي
تز توایالت فزسًذآٍری سیاد ٍ ًگزش هثثت تِ سیاستّای افشایص هَالیذ
نگرش مثبت به سياستهای
متغير مستقل

سطوح متغير

افسایص مواليد
دارد

ندارد

خیليسیاد

4//2

11

هیشاى

سیاد

2/99

5/2/

دیٌذاری

کن

4/69

9/31

خیليکن

3/0/

9/41

ّویطِ

4//1

2/13

اغلة اٍقات

9/65

2/24

ٍاجثات دیٌي تعضي اٍقات

5/61

32

06

4/43

ًَع پَضص پَضص چادر

///0

5/12

سًاى در

پَضص هقٌعِ

4/66

31

اهاکي

پَضص رٍسزی

1/04

40

عوَهي

عذم هَافقت

09

//42

اًجام

خیليکن

ضاخصهای آماری
Sig

Value

 147/0  000/0

046/1  000/0

194/1  000/0

آماره

Kendall’s
tau-c

Kendall’s
tau-c

Uncertainty
Coefficient


نتيجهگيری و بحث

ثِعَرولیدرتحمیكحبضرتالغؼذُتبؼَاّذیصٍّؽیثیِهٌؾیَرثررظییتیأثیرات
ّبیدیٌیههّجیثرثقذایذُآلخبًَادٍُتوبیالتفرزًذآٍریارائِؼَد.تجسییِ


هؤلفِ
ٍتحلیل ّبیایيتحمیكًؽیبىدادُاظیتویِدرثییيافیرادثرخیَردارازّیرظیغا

دیٌذاری،الگَی2فرزًیذثیِفٌیَاىهتیذاٍلتیریيٍثرجعیتِتیریيالگیَیتویبیالت
ـرفًؾرازایيالگَیفویَهیٍفراگییرثیرایظیغَحگًَیبگَى

فرزًذآٍریاظت.
ویذهیوٌیذویِتویبیالتفرزًیذآٍری

دیٌذاریً،تبی ایيتحمیكثرایيًىتِاظبظیتأ
ثِعَروبهالًهقٌبداریتیبثقیازظیغادیٌیذاریاظیتّ:وسهیبىثیبثیبالرفیتيظیغا
دیٌذاری،توبیالتفرزًذآٍریًیسثِعَرچؽوگیریثِظوتتوبیلثِداؼتيفرزًذاى
عَریوِثیػاز60درـذافرادیثبدیٌذاریدر«ظیغاخیلیی

ثیؽترظَقهییبثذ.ثِ

فرزًذٍثیؽترّعتٌذ،درحبلیوِایيًعجتدرثیيافرادیثبدیٌیذاری

زیبد»خَاّبى3
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ثِووترازًففتملیلهییبثذ.ثرفىط،ثِهَازاتویبّػ

خیلیون»
درظغا«ون»ٍ« 
ایؼذتهیگییرد:


عَرثرجعتِ
ظغادیٌذاری،هیساىتوبیلثِالگَی«تهفرزًذی»ثِ
خیلیون»تمریجبً
هیساىتوبیلثِایيالگَیفرزًذآٍریدرثیيافرادیثبظغادیٌذاری« 
چْبرثراثرهیساىآىدرثیيافرادیثبظغادیٌذاری«خیلیزیبد»اظت.فالٍُثیراییي،
ًتبی تحمیكًؽبىدادُاظتوِظغادیٌیذاریًمیػتقیییيوٌٌیذُایثیرًگیرغثیِ
ظیبظتّبیافسایػهَالیذًیسدارد،ثِایيهقٌیوِثِهَازاتتملییلظیغادیٌیذاری،

ًگرغهیجتثِظیبظتّبیافیسایػهَالییذًییسثیِعیَرهقٌییداریرٍثیِویبّػ

هیگهاردً:سدیهثًِیویازافرادثبدیٌذاریدرحذ«خیلییزییبد»ًگرؼییهیجیتثیِ

حبلیوِایيًعجتدرثیيافرادیثیبدیٌیذاریدر
ظیبظتّبیافسایػهَالیذدارًذ،در 

ثِترتیتثِیهظَمٍیهدّنتٌسلهییبثذ .

خیلیون»
حذ«زیبد»ٍ« 
ایي،هغبثكیبفتِّبیتحمیكحبضریهًىتِیلبثلتَجِدیگرایياظیت

فالٍُثر
راهیتَاىثریبیِّریهازچْبرهؤلفِههّجیایيتحمییك
وِالگَّبیاـلیییؽگفتِ 
(هیساىدیٌذاری،ظغایبیجٌذیثِاًجبمٍاججبتدیٌیً،گرغثًَِؿیَؼػٍحجیبة
زًبىً،گرغًعجتثِتفوینگیریزًبىدرثبرُیًَؿیَؼػ)هؽبّذُورد.ثِایيهقٌب

وِتوبیالتفرزًذآٍریزیبدهقوَالًدرثیيوعبًیثیؽیترهتیذاٍلاظیتویٍِاججیبت
دٌّذ،حجبةیَؼیذُتیریهبًٌیذچیبدررا


دیٌیراًیسّویؽِیباغلتاٍلبتاًجبمهی
ثرایزًبىلبئلّعتٌذٍ،رٍیىردچٌذاىهیجتیًعجتثِتفوینگیریزًبىدرثیبرًُیَؿ

بیتحمیكراهیتَاىدرچبرچَةاـلّوپَؼبًییب

ایيیبفتِّ

یَؼػخَیػًذارًذ.
ّوگراییتجییيورد.ثِایيهقٌبوِوعبًیوِظغادیٌذاریآًْبدرحذزیبدیبخیلیی
زیبداظت،غبلجبًّوبىوعبًیّعتٌذوًِِتٌْبٍاججبتدیٌیراّویؽِیباغلتاٍلیبت
دٌّذ،ثلىِحجبةیَؼیذُتیریهبًٌیذچیبدرراثیرایزًیبىلبئیلّعیتٌذٍ،


اًجبمهی
رٍیىردچٌذاىهیجتیًیسًعجتثِتفوینگیریزًبىدرثبرًَُؿیَؼػخَیػًذارًذ.

ویذداردٍآىایيوًِتیبی اظبظیی

درفیيحبل،ایياـلثریهًىتِهْندیگرًیستأ
ترٍلبعـتریحوبیتٍتأییذهیوٌذ.ثیِفجیبرتدلییكتیر،


عَرجذی
ایيتحمیكراثِ
ًتبی تجسیٍِتحلیلّبیهجتٌیثرّریهازچْبرهؤلفِهیهّجیاییيتحمییك(هییساى
دیٌذاری،ظغایبیجٌذیثِاًجبمٍاججبتدیٌیً،گرغثًَِؿیَؼػٍحجیبةزًیبى،
ًگرغًعجتثِتفوینگیریزًبىدرثبرًَُؿیَؼػ)،ثِـَرتهؽترنایذُیاـلی

هقغَفثٍِجَدارتجبطلَیثیيهؤلفِّبیدیٌذاریٍتوبیالتفرزًذآٍریراثِعیَر
ییذهیوٌٌذ.الجتِ،ثیِلیَلجبهقیِؼیٌبضهقبـیرفراًعیَیشرش

وبهالًرٍؼيٍلبعـتأ
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گَرٍیچ(ً)1358جبیذهَضَفبتهرتجظثبجبهقِراهیلیٍِؼیرحِؼیرحِویرد؛زییرا
عیفهتٌَؿٍهجوَفِهتقذدیازفَاهلراثبیذدرًؾیرداؼیت.اییياـیلدرتجیییي
ؼٌبختیٍفرزًذآٍریًیسـذقهیوٌذ؛ثِایيهقٌبوِگرچِتىیٍِ


رفتبرّبیجوقیت
ویذایيتحمیكثرًمػهؤلفِّبیدیٌیثَد،اهبثبییذًمیػظیبیرفَاهیلالتفیبدی،

تأ
اجتوبفی،ظیبظیٍفرٌّگییراًییسدرتجیییيتویبیالتفرزًیذآٍریدرًؾیرگرفیت،
فَاهلیوِدرتحمیمبتدیگرهؤلف(فرٍتي)2014،1394،1388ثِعیَرهعیتملهیَرد
ثحثلرارگرفتِاًذ .

ّبیتحمیكحبضرهیتَاًٌیذهیَرد


ریسیًیسیبفتِ

گهاریٍثرًبهِ

ازدیذگبُظیبظت
تَجٍِاظتفبدٍُالـؼًَذً:تبی ٍیبفتِّبیتحمیكحبضرًؽبىدادُاظتوعبًیویِ
ظغادیٌذاریآًبىدرحذزیبدٍخیلیزیبداظتًِ،تٌْباظبظبًثیِفرزًیذآٍریزییبد
ثِظیبظتّبیافسایػهَالیذدارًیذ.درحیبلیویِ،

توبیلدارًذ،ثلىِغبلجبًًگرغهیجتی
وِازظغَحیبییيدیٌذاریثْرُهٌذّعتٌذ،اغلتفبلیذتویبیالتلیَیثیرای

دیگراى
فرزًذآٍریٍفبلذًگرغهیجیتثیِظیبظیتّیبیافیسایػهَالییذّعیتٌذ.ثٌیبثرایي،
ریسیّبثبیذفوذتبًهقغَفثِّویيگرٍُاخیرثبؼذ.فیالٍُ
ّبٍثرًبهِ 


گهاری

ظیبظت
ٍیصُهغبلقبتویفیهیتَاًٌذؼیٌبختثیؽیتریرا

ثرایي،تحمیمبتتىویلیدرآیٌذُثِ
هٌبظجبتثیيهؤلفِّبیدیٌییهیهّجیٍثقیذاییذُآلخیبًَادٍُتویبیالت

درزهیٌِی
وٌٌذُیدیيٍههّت
ٍیصُدرجبهقِهبثِظجتًمػتقییي 

فرزًذآٍریارائِوٌٌذ،وِثِ
ٍیصُدرفرـِّبیفوَهیٍرظیوی

درتوبهیجٌجِّبٍرفتبرّبیفردیٍاجتوبفیثِ

ّبٍثرًبهِّبیرظیویاخییردرزهیٌیِفرزًیذآٍری،اًجیبم


چٌیيثِدلیلظیبظت

ٍّن
یمبتتىویلیازاّویتٍضرٍرتثیؽتریًیسثْرُهٌذاظت .

چٌیيهغبلقبتٍتحم


منابع

درٍیػزادُ ،زّرا()1390؛«ثررظیهیساىافیسایػثیبرٍریٍ

ارجوٌذظیبّپَغ،اظحك؛

 ادیجیظذُ،هْذی؛ 
فَاهلهؤثرثرآىدرهیبىعبیفِوردظبوياًذیوؽه»،هجلِ هطالعات تَسعِ اجتواعي ایزاى،ض،4غ،1
ـؿ .81-98
 اٍجبللَ،ظجبدٍّوىبراى()1393؛«تغییراتًعلیارزغفرزًذٍرفتبرفرزًذآٍریییػٍیطازاًمیالة
اظالهی»،سى در فزٌّگ ٍ ٌّز .409-425:)3(6،
هغبلقِهَردیگرٍُّیبیلیَهیدرظیعیتبىٍ

 عبلت،هْذی؛گَدرزی،هحعي()1383؛«لَهیتٍجٌعیت:
ثلَچعتبى»،پژٍّص سًاى،دٍرُ،2غ،1ـؿ.23-48
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ِفصللٌاه،»)ویذثرضرةالوییلّیب

)؛«هالحؾبتجوقیتیدرفرٌّگفبهِایراى(ثبتأ1379(یقمَة، فرٍتي
 .46-69ـؿ،32ٍ31غ،جوعیت

،»ثباؼبراتیثِاًتمبلثبرٍریدرایراى:)؛«زهیٌِّبیفرٌّگیتحَّالتجوقیّتؼٌبختی1388(--------- .91-110ـؿ،14غ،هطالعات فزٌّگي ٍ ارتثاطات
،2ض،ًاهِ َّیت،»ایراى.ا.)؛«ییبهذّبیَّیتیتحَالتجوقیتیًٍْبدخبًَادُدرد1394(--------- .31-38ـؿ،15غ
،»)؛«تویبیالتفرزًیذآٍریدرؼْرظیتبىّیبیثجٌیَردٍگٌجیذوبٍٍض1395(یقمیَةٍّوىیبراى،فرٍتي
 .187-223:)62( 16 ،فصلٌاهِ علوي پژٍّطي رفاُ اجتواعي
ٍ  ًقص تغییزات جوعیتي در سیاسلت هللي6)؛جوعیتضٌاسي سیاسي1395(جهٍّوىیبراى،گلذظتَى
اًتؽبراتهؤظعِهغبلقبتٍهذیریتجیبهـٍتخففیی:تْراى،یقمَة،فرٍتي:ِترجو،اهٌیت تیيالوللي
 .1ب،جوقیتوؽَر
اًتؽبرات:تْراى،حعیي،ترجوِهحوَدیبى،)؛درآهذی تز هطالعات جوعیتي1381(ح،دیَیذ؛هیر،لَوبض
 .داًؽگبُتْراى
جوعیت،»)؛«آیبدیيثرهیساىثبرٍریدروؽَرّبیدرحبلتَظقِاثرگهاراظت؟1394(هحعي،هحوذدیٌی
 .1394ُهردادهب،ٍ سثک سًذگي
ِتحلیلرفتبرثبرٍریگرٍُّبیظیٌیٍؼییق

:)؛«ههّتٍثبرٍری1389(رضب،حعیي؛ًَثخت،هحوَدیبى
 .195-215:)1(1ُدٍر،هسائل اجتواعي ایزاى،»ؼْرگلِداراظتبىفبرض
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