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مقدمــه :مقالــه حاضــر بــه بررســی الگوهــا و
تعیینکنندههــای مرتبــط بــا تمایــات فرزنــدآوری
بــا تأکیــد بــر مالحظــات مذهبــی میپــردازد.
گرچــه مالحظــات دینــی و مذهبــی در جامعــه
مــا تأثیــر قــوی و مهمــی بــر زندگــی و رفتارهــای
فــردی و اجتماعــی در ابعــاد گوناگــون ازجملــه در
زمینــه تمایــات فرزنــدآوری دارنــد ،امــا مطالعــات
اندکــی در ایــن حــوزه انجــام گرفتــه اســت .ایــن
خــأ تحقیقــات بهویــژه در مطالعــات تطبیقــی
بیــن دو گــروه شــیعی و ســنی مذهــب برجســتهتر
بهنظــر میرســد .بــه همیــن منظــور ،ایــن مقالــه
شــواهد پژوهشــی و تجربــی مناســب برای شــناخت
برخــی از مهمتریــن الگوهــا و تعیینکنندههــای
مرتبــط بــا مناســبات بیــن تمایــات فرزنــدآوری و
تعلقــات مذهبــی بــا تأکیــد بــر بررســی تطبیقــی
گروههــای شــیعی و ســنی مذهــب را ارائــه و مــورد
بحــث و بررســی قــرار میدهــد.
روش :مقالــه حاضــر مبتنــی بــر تحقیــق پیمایشــی
اســت و جامعــه آمــاری تحقیــق را مــردان و زنــان
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Introduction: This article examines
patterns and determinants associated
with childbearing desires and specifically focus on religious dimensions.
Although in our society, religious considerations strongly influence life and
personal and social behaviour in various aspects such as childbearing desires, few studies have been conducted
in this area. This lack of study is more
visible with regard to comparative
studies between two groups of Shia and
Sunni. Therefore, this article presents
research-based and experience-based
evidence to explore some of the most
important patterns and determinants
associated with relationships between
childbearing desires and religious affiliation focusing on a comparative study
between Shias and Sunnis.
Method: This article is based on a survey conducted in rural and urban areas
of Bojnord and Gonbad-Kavous. Applying Cochran’s sampling techniques
and multistage cluster sampling method
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تعــداد  870نفــر بهعنــوان جمعیــت نمونــه ایــن
تحقیــق انتخــاب شــدهاند .هــدف اصلــی انتخــاب
دو جامعــه آمــاری مختلــف در ایــن تحقیــق نیــز
فراهــم آوردن زمینههــای مناســبتر بــرای برســی
دقیقتــر پرسشــهای تحقیــق اســت بدیــن معنــا کــه
گروههــای مذهبــی مــورد مطالعــه ایــن تحقیــق
در دو جامعــه برخــوردار از شــرایط اقتصــادی
اجتماعــی کمابیــش متفــاوت زندگــی میکننــد.
بنابرایــن ،بررســی تطبیقــی تمایــات فرزنــدآوری
هــر گــروه مذهبــی ســاکن در دو جامعــه آمــاری
موردمطالعــه نیــز میتوانــد زمینههــای مســاعدی
را بــرای بررســی دقیقتــر ایــن پرســش تحقیــق
فراهــم آورد کــه آیــا الگوهــای مرتبــط بــا تمایــات
فرزنــدآوری تحــت تأثیــر شــرایط اقتصــادی
اجتماعــی گروههــای مذهبــی اســت یــا اینکــه
اساسـ ًا ناشــی از تعلقــات مذهبــی آنهــا اســت؟ پــس
از گــردآوری دادههــای موردنیــاز ایــن تحقیــق بــا
اســتفاده از ابــزار پرسشــنامه ،از نرمافــزار SPSS
بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــای تحقیــق اســتفاده
شــده اســت.
یافتههــا :الگــوی خانــواده  2فرزنــدی بهعنــوان
برجســتهترین و قویتریــن تمایــل فرزنــدآوری
در بیــن هــر دو گــروه شــیعی و ســنی مذهــب
اســت .الگوهــای کمابیــش مشــابهی در خصــوص
ســایر شــاخصهای مرتبــط بــا فرزنــدآوری (ماننــد
الگوهــای ازدواج ،سیاســتهای افزایــش موالیــد،
ترجیــح جنســیتی) مشــاهده شــده اســت .برعکــس،
الگوهــای بــاروری ترجیحــی «بیفرزنــدی» و
«تکفرزنــدی» در نــزد هیچیــک از ایــن دو
گــروه مذهبــی چنــدان پذیرفتنــی و شــایع نیســت.
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870 males and females aged 15 years
old and over participated in this study.
Two different samples were chosen to
facilitate more accurate investigation
of research questions. In other words,
the religious groups of this study lived
in economically and socially different societies. Therefore, comparing
the childbearing desires of each religious group of the two sample groups
provided accurate investigation of the
research question, that is, whether the
patterns associated with childbearing
desires are affected by socioeconomic
status of religious groups or they are
affected by their religious affiliation.
Data were analysed using SPSS.
Findings: ‘two child’ families were
recognized as the most prominent and
desirable pattern of childbearing in
both Shia and Sunni groups.Similar
patterns associated with other determinants of childbearing desires (such as
marriage patterns, birth increase policies and gender preference) were also
observed. On the contrary, preferred
”fertility patterns of “childlessness
and “one-child” were not acceptable to
and common in both religious groups.
Comparative findings emphasized the
importance of the effects of the demographic variables, such as gender and
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یافتههــای تطبیقــی نیــز نشــاندهنده نقــش بهمراتــب
مهمتــر متغیرهــای جمعیتــی ماننــد جنســیت و محــل
ســکونت بــر روی تمایــات فرزنــدآوری اســت.
بحــث :گرچــه تفاوتهــای مهمــی بیــن تمایــات
فرزنــدآوری گروههــای مذهبــی وجــود دارد ،امــا
یافتههــای تحقیــق حاضــر همســویی و همخوانــی
بیشــتری بــا تئــوری کافمــن و اســکایربک دارد مبنــی
بــر اینکــه تعلقــات دینــی مذهبــی همچــون یــک
عنصــر ثانــوی در تبییــن الگوهــای فرزنــدآوری عمــل
میکننــد.
کلیدواژههــا :ترجیــح جنســیتی ،تمایــات
فرزنــدآوری ،توســعه اقتصــادی و اجتماعــی

place of living on childbearing desires.
Discussion: Although there are important differences in childbearing desires
between religious groups, the findings
of the present study are consistent with
theories of Kaufman and Skirbekk
(2012) which state that religious affiliation plays a secondary role in explaining patterns of childbearing.
Keywords: Childbearing desires, Gender
preference, Socioeconomic development.
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مقدمه
بهطورکلــی ،مقالــه حاضــر الگوهــا و تعیینکنندههــای مرتبــط بــا تمایــات فرزنــدآوری
را بــا تأکیــد بــر مالحظــات مذهبــی مــورد توجــه و مطالعــه قــرار میدهــد .بــدون تردیــد،
اهمیــت و ضــرورت ایــن قبیــل تحقیقــات ریشــه در ایــن واقعیــت دارد کــه الگوهــای
فرزنــدآوری زنــان در هــر گــروه مذهبــی دارای ارتبــاط تنگاتنگــی بــا نحــوه نگــرش آنــان
نســبت بــه نقشــهای جنســیتی اســت .بــرای روشـنتر شــدن ضــرورت و اهمیــت تحقیــق
پیرامــون مســئله اصلــی تحقیــق حاضــر یعنــی مناســبات بیــن تمایــات فرزنــدآوری و
مذهــب ،بــه دو نمونــه مربــوط بــه گروههــای مذهبــی ادیــان الهــی در ســطح جهــان اشــاره
میشوــد .میــان مســیحیان پروتســتان فرقـهای مذهبــی و خــاص موســوم بــه «کیوورفــول»

1

1. Quiverfull
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وجــود دارد و از دیــدگاه آنــان ،زنــان موظــف بــه اطاعــت کامل از شــوهران خویش هســتند
و حــق اســتفاده از وســایل پیشــگیری از بــارداری را ندارنــد زیــرا وظیفــه اصلــی زنــان را
صرف ـ ًا بــه دنیــا آوردن فرزنــدان زیــاد و نقــش مــادری و حضــور کامــل در داخــل خانــه
میداننــد .در درون یهودیــان نیــز گــروه و فرق ـهای مذهبــی بــه نــام «یهودیــان هاریــدی»

1

وجــود دارد کــه ســطح فرزنــدآوری آنــان بســیار بــاال اســت زیــرا ایــن فرقــه مذهبــی
دارای نگــرش بســیار قــوی و ســنتی در زمینــه نقشــهای جنســیتی و تفکــر خــاص دربــاره
تفکیــک جنســیتی 2بهویــژه در عرصههــای عمومــی هســتند بهطوریکــه معتقدنــد حتــی
تصاویــر و عکــس زنــان و دختــران نیــز نبایــد در جرایــد و نشــریات عمومــی چــاپ و
منتشــر شــود (بــه نقــل از گلدســتون و همــکاران .)1395 ،در بخــش بررســی پیشــینه
تحقیــق بــه نمونههــای بیشــتری در ایــن رابطــه اشــاره میکنیــم .الگوهــای فرزنــدآوری در
جامعــه مــا نیــز نهتنهــا در دهههــای اخیــر تحــوالت چشــمگیری را تجربــه کــرده اســت
بلکــه در دوره معاصــر مباحثــی نیــز در عرصههــای عمومــی پیرامــون الگوهــای متفــاوت
فرزنــدآوری گروههــای مذهبــی مطــرح میشــود .بدیــن ترتیــب ،مجموعــه ایــن مباحــث
بــر ضــرورت و اهمیــت تحقیقــات و مطالعــات علمــی تأکیــد میکنــد تــا بتــوان در یــک
فضــای علمــی و بــر پایــه یافتههــای پژوهشــی و شــواهد تجربــی ،ابعــاد و زوایــای متعــدد
مناســبات بیــن الگوهــای فرزنــدآوری و تعلقــات مذهبــی را بررســی و شناســایی کــرد.
در چارچــوب مباحثــی کــه در بخــش فــوق پیرامــون ضــرورت و اهمیــت تحقیــق
دربــاره مناســبات فرزنــدآوری و مذهــب مطــرح شــد ،هــدف اساســی مــا در تحقیــق
حاضــر نیــز معطــوف بــه ایــن پرســش کلیــدی تحقیــق اســت کــه مهمتریــن الگوهــا و
تعیینکنندههــای مرتبــط بــا تمایــات فرزنــدآوری گروههــای شــیعی و ســنی مذهــب
1. Heredi Jewish
2. gender segregation
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کدمانــد؟ و بــر همیــن اســاس تــاش میشــود تــا شــواهد پژوهشــی و تجربــی بــرای
پاســخگویی بــه ایــن پرســش کلیــدی تحقیــق ارائــه گــردد .عــاوه برایــن ،بــا توجــه بــه
مباحثــی کــه در بخــش مبانــی تئوریــک تحقیــق مطــرح میشــود ،میتــوان ایــن پرسشــهای
تحقیــق را نیــز کانــون توجــه و مطالعــه قــرار دهیــم کــه آیــا تمایــات فرزنــدآوری ایــن
گروههــای مذهبــی اساسـ ًا ناشــی از تعلقــات مذهبــی آنــان اســت یــا تحــت تأثیــر شــرایط
اقتصــادی و اجتماعــی گوناگــون اســت کــه گروههــای مذهبــی در آن قــرار میگیرنــد؟
در همیــن چارچــوب ،هــدف اصلــی گزینــش دو جامعــه آمــاری مختلــف در تحقیــق
حاضــر نیــز فراهــم آوردن زمینههــای مناس ـبتر بــرای بررســی ایــن پرسشــهای تحقیــق
اســت بدیــن معنــا کــه گروههــای مذهبــی موردمطالعــه ایــن تحقیــق در دو جامعــه
برخــوردار از شــرایط اقتصــادی اجتماعــی کمابیــش متفــاوت زندگــی میکننــد ،بــه
همیــن ســبب بررســی تطبیقــی تمایــات فرزنــدآوری هــر گــروه مذهبــی ســاکن در دو
جامع��ه موردمطالعهــ نی��ز میتوان�دـ زمینهه�اـی مس��اعدی را ب��رای بررســی دقیقتــر ایــن
پرســش تحقیــق فراهــم آورد کــه آیــا الگوهــای مرتبــط بــا تمایــات فرزنــدآوری تحــت
تأثیــر شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی گروههــای مذهبــی اســت یــا اینکــه اساس ـ ًا ناشــی
از تعلقــات مذهبــی آنهــا اســت؟ بدیــن ترتیــب ،در تحقیــق حاضــر هــدف اصلــی ایــن
اســت کــه ایــن پرسشــهای کلیــدی تحقیــق مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گیرنــد و در
حــد امــکان شــواهد پژوهشــی و تجربــی مناســب بــرای شــناخت برخــی از مهمتریــن
الگوهــا و تعیینکنندههــای مرتبــط بــا مناســبات بیــن تمایــات فرزنــدآوری و تعلقــات
مذهبــی بــا تأکیــد بــر بررســی تطبیقــی گروههــای شــیعی و ســنی مذهــب ارائــه شــود.
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پیشینة تجربی
در ای��ن بخ��ش ب�هـ مهمتریــن نتایــج برخــی از مطالعــات در زمینــه ویژگیهــای مرتبــط
ب��ا الگوه��ای فرزن��دآوری گروههاــی مذهب�یـ اشاــره میشـ�ود .نتایــج یــک تحقیــق در
ســال  1971نشــان داد کــه الگوهــای فرزنــدآوری زنــان در لبنــان ارتبــاط تنگاتنگــی
بــا فرقههــای مذهبــی آنهــا داشــت بهطوریکــه زنــان شــیعیمذهب دارای باالتریــن
ســطح فرزنــدآوری ،یعنــی بهطــور متوســط حــدود  7فرزنــد بــه ازای هــر زن بودنــد،
درحالیکــه ایــن نســبت در جمعیــت ســنی مذهــب برابــر بــا تقریبــ ًا  6فرزنــد ،در
کاتولیکهــا نزدیــک بــه  5فرزنــد و در غیــر مســیحیان نیــز تقریبـ ًا  4فرزنــد بــه ازای هــر زن
ب��ود (بــه نقــل از گلدســتون و همــکاران .)1395 ،مطالعــات مشــهور هانتینگتــون ()1996
نیــز ناظــر بــر نقــش تعیینکننــده عناصــر جمعیتشــناختی و الگوهــای فرزنــدآوری
گروههــای مذهبــی اســت زیــرا وی اســتدالل میکنــد کــه آن دســته از گروههــای مذهبــی
کــه بــه لحــاظ جمعیتشــناختی و فرزنــدآوری رو بــه رشــد و گســترش هســتند ،بــر
روی گروههایــی کــه رشــد آنهــا کندتــر اســت فشــار میآورنــد کــه بــه برخــورد بیــن
گروههــای مذهبــی منجــر میشــود .نتایــج «بررســی جهانــی ارزشــها» 1طــی ســالهای
 1999-2000نشــاندهنده مناســبات بیــن فرزنــدآوری و مذهــب در جوامــع اســامی
اســت بهطوریکــه در تعــدادی از ایــن کشــورها ماننــد الجزایــر ،بنــگالدش ،اندونــزی،
اردن ،پاکســتان ،نیجریــه و مصــر ،زنانــی کــه موافــق قانــون شــریعت بودنــد ،از ســطح
فرزنــدآوری باالتــری برخــوردار بودنــد .نتایــج تحقیــق وســتوف و فرجــکا)2007( 2
بــر روی الگوهــای فرزنــدآوری گروههــای دینــی و مذهبــی در تعــدادی از کشــورهای
اروپایــی شــامل اتریــش ،اســلواکی ،اوکرایــن ،بلغارســتان و کرواســی طــی ســالهای 1981
)1. World Value Survey (WVS
2. Westoff and Frejka
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تــا  2001نشــان داده اســت کــه گرچــه ســطح فرزنــدآوری تمامــی گروههــای دینــی و
مذهبــی طــی ایــن ســالها یــک رونــد نزولــی را طــی کــرده اســت ،بــا اینهمــه در مقایســه
بــا تمامــی گروههــای دینــی و مذهبــی دیگــر ماننــد کاتولیکهــا و پروتســتانها ،مســلمانان
همــواره باالتری��ن و بیش��ترین سطــح فرزن��دآوری را داش��تهاند .نتایــج و یافتههــای
پژوهشــی یــک پــروژه بینالمللــی از ســوی مؤسســه تحقیقاتــی پیــو ( )2013درخصــوص
نگــرش مســلمانان کشــورهای اســامی دربــاره الگوهــای فرزنــدآوری و کنتــرل موالیــد
نشــان داد کــه از یکســو ،بخــش عمــدهای از مســلمانان در برخــی از کشــورهای اســامی
بــا برنامههــای کنتــرل جمعیــت مخالــف هســتند .بهعنوانمثــال ،نزدیــک بــه نیمــی از
مســلمانان در کشــورهای پاکســتان و تونــس و حــدود یکســوم مســلمانان در کشــورهای
بنــگالدش و ترکیــه بــا برنامههــای کنتــرل موالیــد مخالــف هســتند .از ســوی دیگــر ،ایــن
نســبت در برخــی دیگــر از کشــورهای اســامی بســیار انــدک اســت .بهعنوانمثــال،
فقــط حــدود یکدهــم مســلمانان در کشــورهای اردن و تاجیکســتان و مالــزی دارای
نگــرش منفــی و مخالــف نســبت بــه برنامههــای کنتــرل موالیــد هســتند .نتایــج تحقیــق
فروتــن ( )2015نیــز در دو کشــور عمــده قــاره اقیانوســیه یعنــی اســترالیا و نیوزیلنــد نشــان
داده اســت کــه گرچــه مســلمانان در مقایســه بــا ســایر گروههــای دینــی و مذهبــی از
ویژگیهــای جمعیتشــناختی و اقتصــادی بالنســبه پایینتــری برخــوردار هســتند ،امــا ایــن
الگــوی کلــی لزومــ ًا بــر تمامــی گروههــای دینــی و قومــی مســلمانان صــدق نمیکنــد
زیــرا ویژگیهــای جمعیتشــناختی و اقتصــادی گروههــای دینــی و قومــی مســلمانان
بهطــور معنــاداری تابعــی از خاســتگاه و زادگاه اصلــی آنــان اســت .بــه عبــارت دقیقتــر،
ویژگیهــای جمعیتشــناختی و اقتصــادی ایــن مســلمانان بیــش از آنکــه تابعــی از تعلــق
دینــی و مذهبــی آنــان باشــد ،تحــت تأثیــر خاســتگاه و زادگاه اصلــی آنــان اســت.
در برخــی کشــورها ازجملــه کشــور مــا یکــی از ویژگیهــای گروههــای مذهبــی
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بهویــژه جمعیــت ســنی مذهــب ایــن اســت کــه یــک گــروه اقلیــت قومــی نیــز محســوب
میشــوند .نتایــج تحقیــق طالــب و گــودرزی ( )1382در بیــن گروههــای قومــی مذهبــی
اســتان سیســتان و بلوچســتان نشــاندهنده تفاوتهــای فــراوان بیــن نحــوه نگــرش
گروههــای قومیـمذهبــی در مــورد هنجارهــای خانــواده و الگوهــای فرزنــدآوری اســت
بهطوریکــه جمعیــت ســنی مذهــب یعنــی گــروه قومــی بلـــوچ بیـــشتر بـــه الگوهـــای
ســـنتی ارزشــهای خانوادگــی و ســطح باالتــر فرزنــدآوری گرایــش داشــتند ،درحالیکــه
نگــرش جمعیــت شــیعیمذهب یعنــی گروههــای قومــی غیــر بلــوچ بــه خانــواده حــول
محــور ارزشــهای فردگرایانــه و اســـتقالل خـــانواده بـــا عملکــرد جمعیتــی پاییــن بــود.
نتایــج تحقیــق محمودیــان و نوبخــت ( )1389بــر روی الگوهــای فرزنــدآوری گروههــای
مذهبــی ســنی و شــیعی در شــهر گلــهدار اســتان فــارس نشــان داده اســت کــه گرچــه
ســطح تفــاوت الگوهــای فرزنــدآوری ایــن دو گــروه مذهبــی ،پــس از ورود متغیرهــای
کنتــرل در مدلهــای تحلیــل کاهــش یافــت ،امــا زنــان ســنی مذهــب کمــاکان از میــزان
فرزنــدآوری بیشــتری نســبت بــه زنــان شــیعیمذهب برخوردارنــد .نتایــج تحقیــق ادیبــی
ســده و همــکاران ( )1390در خصــوص عوامــل مؤثــر بــر افزایــش بــاروری زنــان کــرد
ســاکن اندیمشــک نشــان داده اســت کــه تحصیــات زنــان و وضعیــت اشــتغال شــوهر و
نحــوه نگــرش بــه بــاروری نقــش بســیار تعیینکننــدهای در الگوهــای فرزنــدآوری ایــن
گــروه قومــی ســنی مذهــب دارنــد .نتایــج تحقیــق حســینی و گراونــد ( )1392در میــان
زنــان دو قــوم لــر و لــک در شــهر کوهدشــت نشــان داده اســت کــه بیــش از  80درصــد
آنــان میانگیــن ســن ازدواج ترجیحیشــان بــرای دختــران بیشــتر از ســن خودشــان بــه
هنــگام ازدواج اســت .ایــن نحــوه نگــرش نســبت بــه اولیــن گام شــکلبندی خانــواده
یعنــی ازدواج میتوانــد نقــش تعیینکننــدهای در الگوهــای فرزنــدآوری بهویــژه در
میــان نســلهای جدیــد ایــن گروههــای قومــی مذهبــی ایفــا کنــد .تحقیــق فروتــن ()1394
194

تمایالت فرزندآوری در شهرستانهای بجنورد و گنبدکاووس

نیــز بــه بررســی مناســبات بیــن تحــوالت فرزنــدآوری و تغییــرات اجتماعــی بــا تأکیــد
بــر نقــش دیــن و مذهــب طــی نیــم قــرن اخیــر در ایــران از ســال  1335تــا 1385
میپــردازد کــه نشــان میدهــد دامنــه و عمــق تغییــرات اجتماعــی فرهنگــی طــی چنــد
دهــه اخیــر بــه حــدی اســت کــه جامعــه مــا را بــه یــک آزمایشــگاه اجتماعــی مناســبی
بــرای تجزیهوتحلیــل الگوهــای شــکلبندی خانــواده و فرزنــدآوری تبدیــل کــرده اســت
بهطوریکــه روندهــای کلــی آن کمابیــش بــر تمامــی گروههــای قومــی مذهبــی صــدق
میکنــد .بدیــن ترتیــب ،در جمعبنــدی پیشــینه تحقیــق میتــوان گفــت کــه اگرچــه
طیــف گســترده و متنوعــی از مطالعــات و تحقیقــات در خصــوص الگوهــای فرزنــدآوری
گروههــای مذهبــی در ســایر کشــورهای جهــان انجــام شــده اســت ،امــا حجــم ایــن قبیــل
مطالعــات در کشــور مــا انــدک و محــدود اســت کــه در ایــن بخــش بــه مهمتریــن نتایــج
برخــی از ایــن مطالعــات اشــاره شــده اســت .بــه همیــن ســبب ،تحقیــق حاضــر تــاش
میکنــد تــا در حــد تــوان خــود شــواهد پژوهشــی بــرای تکمیــل خــأ تحقیقاتــی در ایــن
حــوزه مطالعاتــی فراهــم کنــد.
چارچوب نظری
بــا توجــه بــه اینکــه تحقیــق حاضــر معطــوف بــه بررســی مناســبات بیــن الگوهــای
فرزنــدآوری و مذهــب اســت ،از مــدل نظــری ترکیبــی اســتفاده میشــود کــه مبتنــی بــر
ســه رویکــرد اصلــی اســت .رویکــرد اول مبتنــی بــر آموزههــای مذهبــی و باورهــای
فرهنگــی دینــی گروههــای مذهبــی اســت .بــه عقیــده لــوکاس و میــر ( ،)1381ایدئولــوژی
دینــی برخــی گروههــای مذهبــی بهگونــهای اســت کــه فرزنــدآوری زیــاد را تجویــز و
تقویــت میکنــد .بهعنوانمثــال ،مطابــق باورهــای دینــی برخــی گروههــای مذهبــی،
ازدواج در ســنین پاییــن تشــویق میشــود ،اســتفاده از وســایل کنتــرل موالیــد و ســقط
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جنیــن را ناشایســت و حــرام تلقــی میکننــد ،یــا اساس ـ ًا داشــتن فرزنــدان زیــاد را یــک
ارزش میداننــد .ایــن قبیــل اعتقــادات و آموزههــای مذهبــی ســبب میشــود کــه
تمایــات فرزنــدآوری پیــروان ایــن مذاهــب زیــاد باشــد .رویکــرد دوم نیــز معطــوف بــه
وضعیــت و موقعیــت گروههــای مذهبــی بهعنــوان یــک گــروه اقلیــت اســت .بــه عقیــده
مــک کویــان ( ،)2004تفاوتهــای مرتبــط بــا الگوهــای فرزنــدآوری برخــی گروههــای
مذهبــی را بایــد در چارچــوب موقعیــت آنــان بهعنــوان یــک گــروه اقلیــت تبییــن کــرد.
از دیــدگاه ایــن صاحبنظــران ،موقعیــت گروههــای مذهبــی بهعنــوان یــک گــروه اقلیــت
بــه دو شــکل میتوانــد رفتــار فرزنــدآوری آنــان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .حالــت اول
معطــوف بــه حفــظ ارزشــها و هنجارهــای گروههــای مذهبــی اشــاره میکنــد .بدیــن
معنــا کــه ایــن گروههــای مذهبــی ســعی میکننــد تــا کمــاکان موقعیــت خــود را از
طریــق تــداوم ارزشــها و هنجارهایــی از قبیــل بعــد گســترده خانــواده حفــظ کننــد .حالــت
دوم نیــز معطــوف بــه عــدم امنیــت و در حاشــیه بــودن گروههــای مذهبــی بهعنــوان
یــک گــروه اقلیــت اســت .بــر همیــن اســاس ،آنــان نهتنهــا تــاش میکننــد تــا هــر چــه
بیشــتر خــود را بــه گــروه اکثریــت نزدیــک کننــد ،بلکــه ســعی میکننــد از رفتارهــا و
اقداماتــی همچــون افزایــش موالیــد کــه موجــب حساســیت و تهدیــد گــروه اکثریــت شــود
نیــز اجتنــاب کننــد .مطابــق رویکــرد ســوم ،تفاوتهــای مرتبــط بــا تمایــات فرزنــدآوری
را بایــد در ویژگیهــای اقتصادی-اجتماعــی گروههــای مذهبــی و قومــی جســتجو کــرد
زیــرا متغیرهایــی همچــون مذهــب و قومیــت بهخودیخــود نقــش تعیینکننــدهای ایفــا
نمیکننــد بلکــه آنچــه بیــش از همــه باعــث پیدایــش الگوهــای متفــاوت فرزنــدآوری
گروههــای مذهبــی و قومــی میشــود ،ویژگیهــا و خصایــص اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا
اس��ت .در همی��ن چارچ��وب ،نظری��ه کافمــن و اســکایربک ( )2012در تبییــن الگوهــای
فرزن��دآوری در جوام��ع اس�لامی ب�رـ ای��ن ایـ�ده اصل��ی مبتنــی اســت کــه مذهــب بهعنــوان
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ی��ک عنصــر ثانــوی محســوب میشــود و در عــوض مجموعــهای از شــرایط اقتصــادی
اجتماعــی (ماننــد بیســوادی ،روستانشــینی ،موانــع دسترســی بــه وســایل کنتــرل موالیــد،
مزایــای فرزنــدان زیــاد در اقتصــاد کشــاورزی ســنتی) نقــش بهمراتــب مهمتــری در
ســطح بــاالی فرزنــدآوری گروههــای مذهبــی ایفــا میکننــد .بدیــن ترتیــب ،در تحقیــق
حاضــر تــاش میشــود تــا در چارچــوب ایــن مــدل تئوریــک ترکیبــی ،مهمتریــن
الگوهــا و تمایــزات مرتبــط بــا مناســبات بیــن تمایــات فرزنــدآوری و تعلقــات مذهبــی
بــا تأکیــد بــر وضعیــت دو گــروه شــیعی و ســنی مذهــب ،مــورد مطالعــه و بررســی قــرار
گیرنــد.
روش
مباحــث ایــن مقالــه بــه لحــاظ روششناســی ترکیبــی از دو روش بررســی اســنادی
و تحقیــق پیمایشــی اســت .بدیــن ترتیــب ،در تحقیــق حاضــر تــاش شــده اســت تــا بــا
اســتفاده از روش بررســی اســنادی و کتابخانـهای ،مهمتریــن مباحــث مرتبــط بــا پیشــینه و
ادبیــات تحقیــق و مبانــی نظــری تحقیــق مــورد بحــث و بررســی قــرار گیرنــد .همچنیــن،
مباحــث تجربــی ایــن مقالــه نیــز مبتنــی بــر تجزیهوتحلیلهــای یــک پژوهــش پیمایشــی
اســت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را مــردان و زنــان  15ســاله و باالتــر شهرســتان
بجنــورد در اســتان خراســان شــمالی و شهرســتان گنبــدکاووس در اســتان گلســتان تشــکیل
میدهنــد کــه بــر اســاس جدیدتریــن سرشــماری عمومــی جمعیــت در ســال  1390تعــداد
آنهــا در ایــن دو شهرســتان بــه ترتیــب برابــر بــا  264917نفــر و  238851نفــر اســت .بــا
اســتفاده از فرمــول کوکــران
Nt 2 pq
Nd 2 + t 2 pq
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بــرای تعییــن حجــم نمونــه ،مجموعــ ًا تعــداد  870نفــر بهعنــوان جمعیــت نمونــه
ایــن تحقیــق ( 470نفــر در شهرســتان بجنــورد و  400نفــر در شهرســتان گنبــدکاووس)
انتخا بشــد هاند.
بــرای گزینــش نمونههــای تحقیــق نیــز از روش نمونهگیــری خوشـهای چندمرحلـهای
استفادهش��ده اســت کــه بهصــورت تصادفــی از بیــن مــردان و زنــان ،گروههــای مختلــف
ســنی ،در نقــاط شــهری و روســتایی ،بیــن قومیتهــای مختلــف ،گروههــای شــیعه و
س��نی مذهــب و ...انجامش��ده اسـ�ت .ابــزار گــردآوری اطالعــات و دادههــای تحقیــق
نیــز پرسشــنامه ســاختیافته بــود کــه توســط پرســشگران آموزشدیــده و مطابــق
دســتورالعمل مشــخص انجــام شــده اســت .اعتبــار پرسشــنامه ،اعتبــار صــوری اســت کــه
مبتنــی بــر مشــاوره بــا افــراد متخصــص و اســاتید در ایــن حــوزه تخصصــی اســت و
بــرای دســتیابی بــه پایایــی مــورد قبــول ،بــا انجــام پیشآزمــون در شهرســتان بجنــورد
در اســتان خراســان شــمالی و شهرســتان گنبــدکاووس در اســتان گلســتان بــا حــدود
 40نمونــه تحقیــق ،پایایــی ســؤاالت پرسشــنامه تحقیــق ســنجیده شــد و بــا اســتفاده از
میانگیــن آلفــای کرونبــاخ حــدود  ،0.79همســازی گویههــای پرسشــنامه تحقیــق نیــز
تأمیــن گردیــد .پــس از گــردآوری دادههــای موردنیــاز ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از تکنیــک
پرسشــنامه ،از برنامــه نرمافــزار  SPSSبــرای تجزیهوتحلیــل دادههــای تحقیــق اســتفاده
شــده اســت.
یافتهها
 -1ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه تحقیق
همچنــان کــه پیشتــر نیــز اشــاره شــد ،جمعیــت نمونــه ایــن تحقیــق را تعــداد 870
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نفــر از افــراد  15ســاله و باالتــر شهرســتان بجنورد در اســتان خراســان شــمالی و شهرســتان
گنبــدکاووس در اســتان گلســتان تشــکیل میدهنــد کــه تقریب ـ ًا نیمــی از آنــان را زنــان و
نیــم دیگــر را نیــز مــردان تشــکیل میدهنــد .تعــداد جمعیــت نمونــه تحقیــق در شهرســتان
گنبــدکاووس  400نفــر اســت کــه نیمــی از آنــان شــیعیمذهب و نیمــی دیگــر نیــز ســنی
مذهــب میباشــند .تعــداد جمعیــت نمونــه تحقیــق در شهرســتان بجنــورد نیــز  470نفــر
اســت کــه  %55آنــان را جمعیــت شــیعیمذهب و  %45دیگــر را نیــز جمعیــت ســنی
مذهــب شــامل میشــوند .بــه لحــاظ متغیــر ســن ،میانــه ســنی جمعیــت نمونــه تحقیــق در
شهرســتان بجنــورد برابــر بــا  25/64ســال اســت بدیــن معنــا کــه نیمــی از آنــان در ســنین
باالتــر از تقریبــ ًا  26ســال و نیــم دیگــر نیــز در ســنین پایینتــر از آن میباشــند .میانــه
ســنی جمعیــت نمونــه تحقیــق در شهرســتان گنبــدکاووس در حــدود  28ســال اســت.
میانــه ســنی جمعیــت کل کشــور مــا نیــز در حــدود  29ســال اســت .ازنظــر وضعیــت
تأهــل اکثریــت جمعیــت نمونــه تحقیــق را افــراد متأهــل (حــدود  %70در شهرســتان
گنبــدکاووس و  %60در شهرســتان بجنــورد) تشــکیل میدهنــد و مابقــی نیــز افــراد مجــرد
میباشــند .ازنقطهنظــر تحصیــات نیــز در حــدود یکســوم جمعیــت نمونــه تحقیــق در
دو جامعــه موردمطالعــه دارای تحصیــات متوســطه هســتند ،حــدود یکســوم جمعیــت
نمونــه تحقیــق در شهرســتان بجنــورد و حــدود یکپنجــم جمعیــت نمونــه تحقیــق در
شهرســتان گنبــدکاووس دارای تحصیــات عالــی دانشــگاهی لیســانس و باالتــر هســتند،
نســبت افــراد بیســواد در ایــن دو جمعیــت نمونــه تحقیــق نیــز در حــدود  %5اســت.
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جدول ( )1ویژگیهای عمده جمعیت نمونه تحقیق

ویژگیهای نمونه تحقیق

شهرستان بجنورد

شهرستان گنبدکاووس

فراوانی کل

جنس
مرد

5/49

2/51

439

زن

5/50

8/48

431

کل

100

100

870

محل سکونت
نقاط شهری

81

67.6

599

نقاط روستایی

19

32.4

271

کل

100

100

870

مذهب
شیعیمذهب

55

49.8

487

سنی مذهب

45

50.2

383

کل

100

100

870

میانه سنی

25.6

28.1

870

 -2الگوهای ازدواج بهعنوان پیششرط فرزندآوری
نتایــج ایــن بخــش از تحقیــق در جــدول شــماره ( )2نشــان دادهشــده اســت کــه مطابــق
بــا آن ،بهطورکلــی نزدیــک بــه نیمــی از افــراد دو جامعــه موردمطالعــه ،ســنین بیــن  21تــا
 24ســالگی و حــدود یکســوم آنهــا نیــز ســنین بیــن  18تــا  20ســالگی را ســن مناســب
ازدواج دختــران تلقــی کردهانــد .بااینهمــه ،بررســی الگوهــای ازدواج بــه تفکیــک گروههای
مذهبــی نشــاندهنده یــک نکتــه عمــده اســت :جمعیــت ســنی مذهــب بیــش از جمعیــت
شــیعیمذهب بــه ازدواج دختــران در ســنین پایینتــر تمایــل دارنــد .اگرچــه ایــن الگــو
کمابیــش در هــر دو جامعــه موردمطالعــه مشــاهده میشــود ،امــا در شهرســتان بجنــورد
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مشــهودتر بــه نظــر میرســد :از یکســو ،نســبت جمعیــت ســنی مذهــب کــه زیــر  18ســال
را ســن مناســب ازدواج دختــران میداننــد بیــش از ســه برابــر نســبت مشــابه جمعیــت
شــیعیمذهب اســت .از ســوی دیگــر ،نســبت جمعیــت شــیعیمذهب کــه بــاالی  24ســال
را ســن مناســب ازدواج دختــران میداننــد ،ســه برابــر بیشــتر از نســبت مشــابه جمعیــت
ســنی مذهــب اســت .عــاوه برایــن ،چنانچــه متغیــر جنــس را نیــز در نظــر بگیریــم ،ســه
نکتــه مهــم دیگــر میتــوان اســتنباط کــرد :نکتــه اول اینکــه ،مــردان شــیعی و ســنی مذهــب
بهمراتــب بیــش از زنــان هممذهبــی خودشــان ،بــه ازدواج دختــران در ســنین پایینتــر
تمایــل دارنــد .نکتــه دوم آنکــه ،مــردان و زنــان ســنی مذهــب کمــاکان بهمراتــب بیــش
از همجنســهای شــیعیمذهب خودشــان بــه ازدواج دختــران در ســنین پایینتــر تمایــل
دارنــد .نکتــه ســوم نیــز معطــوف بــه بررســی تطبیقــی ایــن الگوهــای نگرشــی در دو جامعــه
موردمطالعــه اســت کــه نشــان میدهــد ایــن نگرشــهای مــردان و زنــان شــیعی و ســنی
مذهــب در یــک جامعــه بــا نگرشــهای مــردان و زنــان هممذهبــی خودشــان در جامعــه
دیگــر متفــاوت اســت .ایــن تفاوتهــا در جمعیــت ســنی مذهــب بهمراتــب چشــمگیرتر
اســت .بهعنوانمثــال ،نســبت مــردان و زنــان ســنی مذهــب در شهرســتان گنبــدکاووس
کــه بــاالی  24ســال را ســن مناســب ازدواج دختــران میداننــد ،بیــش از دو برابــر نســبتهای
مشــابه مــردان و زنــان هممذهبــی خودشــان در شهرســتان بجنــورد اســت.
در شــیوه دوم نیــز جایــگاه ازدواج در مقایســه بــا «تحصیــات» و «اشــتغال» و «خانهداری»
بهعنــوان مهمتریــن اولویتهــا بــرای زنــان موردمطالعــه قرارگرفتهانــد .نتایــج ایــن
بخــش از تحقیــق در جــدول شــماره ( )3نشــان میدهــد کــه دو الگــوی متفــاوت در
ایــن خصــوص بیــن گروههــای مذهبــی شــیعی و ســنی در دو جامعــه موردمطالعــه وجــود
دارد .از یکطــرف ،هــر یــک از ایــن دو گــروه مذهبــی در شهرســتان بجنــورد «ازدواج»
را بهمراتــب بیــش از ســایر مــوارد بهعنــوان مهمتریــن اولویــت بــرای زنــان تلقــی
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میکننــد :قریــب نیمــی از آنــان معتقدنــد کــه ازدواج بهعنــوان مهمتریــن اولویــت بــرای
زنــان محســوب میشــود .از طــرف دیگــر ،هــم جمعیــت شــیعیمذهب هــم جمعیــت
ســنی مذهــب در شهرســتان گنبــدکاووس «تحصیــات» را مهمتریــن اولویــت بــرای زنــان
میداننــد و «ازدواج» را در مرتبــه دوم اولویــت بــرای زنــان تلقــی میکننــد .اگرچــه ایــن
الگــو بــر هــر دو گــروه مذهبــی صــدق میکنــد ،امــا ایــن الگــو در جمعیــت ســنی مذهــب
برجســتهتر اســت بهطوریکــه قریــب  %40آنــان «تحصیــات» را و  %30آنــان «ازدواج»
را بهعنــوان مهمتریــن اولویــت بــرای زنــان معرفــی میکننــد ،درحالیکــه ایــن نســبتها
در جمعیــت شــیعیمذهب بــه ترتیــب  %40بــرای «تحصیــات» و  %36بــرای «ازدواج»
اســت .بــه عبــارت دقیقتــر ،مقایســه نحــوه نگــرش گروههــای مذهبــی شــیعی و ســنی
ا متفــاوت وجــود
مذهــب در دو جامعــه موردمطالعــه نشــان میدهــد کــه دو الگــوی کام ـ ً
دارد :در الگــوی اول ،جمعیــت ســنی مذهــب بیــش از جمعیــت شــیعیمذهب «ازدواج» را
بهعنــوان مهمتریــن اولویــت بــرای زنــان تلقــی میکننــد (شهرســتان بجنــورد) .در الگــوی
دوم ،وضعیــت معکــوس حاکــم اســت :جمعیــت شــیعیمذهب بیــش از جمعیــت ســنی
مذهــب «ازدواج» را بهعنــوان مهمتریــن اولویــت بــرای زنــان تلقــی میکننــد (شهرســتان
گنبــدکاووس) .بدیــن ترتیــب ،ایــن دو الگــو مبیــن ایــن واقعیــت اساســی اســت کــه نگــرش
هــر یــک از ایــن گروههــای مذهبــی شــیعی و ســنی نســبت بــه ازدواج در یــک جامعــه بــا
نگــرش افــراد هممذهبــی آنهــا در جامعــه دیگــر ،متفــاوت اســت .ایــن تفــاوت و شــکاف
نگرشــی در جمعیــت ســنی مذهــب بهمراتــب برجســتهتر و چشــمگیرتر اســت :نســبت
جمعیــت ســنی مذهــب در شهرســتان بجنــورد کــه «ازدواج» را بهعنــوان مهمتریــن اولویــت
بــرای زنــان تلقــی میکننــد ،نزدیــک بــه دو برابــر بیشــتر از نســبت مشــابه در جمعیــت
ســنی مذهــب شهرســتان گنبــدکاووس اســت .تجزیهوتحلیــل تفصیلــی برحســب جنــس
نیــز نشــاندهنده یــک نکتــه عمــده اســت :مــردان بیــش از زنــان معتقدنــد کــه »ازدواج»
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بهعنــوان مهمتریــن اولویــت بــرای زنــان محســوب میشــود .ایــن الگــو بــر هــر دو گــروه
مذهبــی شــیعی و ســنی مذهــب در دو جامعــه موردمطالعــه صــدق میکنــد و تنهــا مــورد
اســتثنای آن نیــز جمعیــت شــیعیمذهب شهرســتان بجنــورد اســت کــه مــردان و زنــان
شــیعیمذهب دارای نگــرش کمابیــش مشــابه و یکســانی نســبت بــه «ازدواج» بهعنــوان
مهمتریــن اولویــت بــرای زنــان محســوب میباشــند.
جدول ( )2نگرش گروههای شیعی و سنی مذهب نسبت به سن مناسب ازدواج دختران
سن ازدواج دختران

شیعیمذهب
مرد

زن

سنی مذهب

مرد و زن

مرد

زن

مرد و زن

شهرستان بجنورد
زیر  18سال

5/6

0/7

3/1

13/5

6/1

10

سال18-20

33/1

25

28/8

41/4

51/5

46/2

سال21-24

46/0

54/4

50/4

40/5

35/4

38/1

سال و باالتر25

15/3

19/0

17/3

4/5

7/1

5/7

جمع

100

100

100

100

100

100

فراوانی

124

136

260

111

99

210

شهرستان گنبدکاووس
زیر  18سال

6/8

4/1

5/5

14/0

4/4

8/5

سال18-20

40/8

28/9

35/0

36/0

28/9

32

سال21-24

42/7

51/5

47/0

38/4

49/1

44/5

سال و باالتر25

9/7

13/4

11/5

11/6

17/6

15/0

جمع

100

100

100

100

100

100

فراوانی

103

97

200

86

114

200

فراوانی کل

227

233

460

197

213

410
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جدول ( )3نگرش گروههای شیعی و سنی مذهب نسبت به «ازدواج ،بهعنوان مهمترین اولویت برای زنان»
گروههای مذهبی

مرد

زن

مرد و زن

فراوانی

شهرستان بجنورد
شیعه

42/7

43/4

43/1

260

سنی

53/6

48/5

51/2

210

شیعه و سنی

47/9

45/5

46/7

470

شهرستان گنبدکاووس
شیعه

39/8

39

36

200

سنی

33/7

24/6

28/5

200

شیعه و سنی

37

28

32/2

400

فراوانی کل

424

446

870

870

 -3الگوهای ایدهآل فرزندآوری
نتایــج تجزیهوتحلیلهــای ایــن تحقیــق در جــدول شــماره ( )4نشــان میدهــد کــه
بهطورکلــی ،بیشــترین نســبت تعــداد ایــدهآل فرزنــدان مربــوط بــه الگــوی «دو فرزنــد»
اســت بهطوریکــه در حــدود دوپنجــم افــراد دو جامعــه موردمطالعــه خواهــان ایــن
الگــوی فرزنــدآوری هســتند .بررســی ایــن تمایــات فرزنــدآوری بــه تفکیــک مذهــب
مبیــن نــکات اصلــی زیــر اســت .اول آنکــه ،الگــوی کلــی فــوق هــم بــر جمعیــت
شــیعیمذهب هــم بــر جمعیــت ســنی مذهــب صــدق میکنــد ،بدیــن معنــا کــه در
هریــک از ایــن دو گــروه مذهبــی بیشــترین و قویتریــن تمایــل فرزنــدآوری معطــوف
بــه الگــوی «دو فرزنــد» اســت .دوم آنکــه ،الگوهــای «بیفرزنــدی» 1و «تکفرزنــدی»

2

در هــر دو گــروه مذهبــی ایــن تحقیــق چنــدان شــایع و پذیرفتنــی نیســت بهطوریکــه
1. childlessness
2. one-child model
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کمتــر از یکدهــم آنــان بــه ایــن الگوهــای فرزنــدآوری تمایــل دارنــد .گرچــه ایــن نکتــه
در هــر دو جامعــه موردمطالعــه مشــاهده میشــود ،بــا اینهمــه بررســی تطبیقــی ایــن
دو گــروه مذهبــی نشــان میدهــد کــه اگرچــه ازنقطهنظــر تمایــل بــه ایــن دو الگــوی
فرزنــدآوری تفاوتــی بیــن دو گــروه مذهبــی شــیعی و ســنی در شهرســتان گنبــدکاووس
وجــود نــدارد ،امــا ایــن تفــاوت در بیــن دو گــروه مذهبــی شــیعی و ســنی شهرســتان
بجنــورد برجســته و چشــمگیر اســت :میــزان تمایــل بــه ایــن دو الگــوی فرزنــدآوری
در بیــن جمعیــت شــیعیمذهب تقریبــ ًا دو برابــر جمعیــت ســنی مذهــب اســت .ســوم
آنکــه ،بیــش از یکســوم هــم جمعیــت ســنی مذهــب هــم جمعیــت شــیعیمذهب در
شهرســتان گنبــدکاووس بــه الگــوی «چهــار فرزنــد و بیشــتر» تمایــل دارنــد ،درحالیکــه
ایــن نســبت در بیــن هریــک از ایــن دو گــروه مذهبــی در شهرســتان بجنــورد در حــدود
یکپنجــم اســت .ایــن الگــو نشــاندهنده ایــن اســت کــه اوالً ،در هریــک از ایــن دو
جامعــه موردمطالعــه ایــن تحقیــق میــزان تمایــل جمعیــت ســنی و شــیعیمذهب بــه ایــن
الگــوی فرزنــدآوری در ســطح بــاال کمابیــش یکســان اســت .ثانیـاً ،هریــک از دو جمعیــت
ســنی و شــیعی شهرســتان گنبــدکاووس بیــش از افــراد هممذهبــی خودشــان در شهرســتان
بجنــورد بــه ایــن الگــوی فرزنــدآوری در ســطح بــاال تمایــل دارنــد .بــه عبــارت دقیقتــر،
میــزان تمایــل افــراد بــه فرزنــدآوری زیــاد بیــش از آنکــه تابعــی از تعلــق مذهبــی آنهــا
باشــد ،متأثــر از محــل زندگــی آنهــا اســت .بهعنوانمثــال ،نزدیــک بــه دوپنجــم جمعیــت
شــیعیمذهب در شهرســتان گنبــدکاووس بــه الگــوی فرزنــدآوری زیــاد یعنــی «چهــار
فرزنــد و بیشــتر» تمایــل دارنــد ،درحالیکــه ایــن نســبت بــرای جمعیــت شــیعیمذهب
بجنــوردی بهمراتــب کمتــر یعنــی حــدود یکپنجــم اســت .در جمعیــت ســنی مذهــب نیــز
همیــن الگــو مشــاهده میشــود :نســبت جمعیــت ســنی مذهــب شهرســتان گنبــدکاووس
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کــه بــه الگــوی «چهــار فرزنــد و بیشــتر» تمایــل دارنــد نیــز تقریبـ ًا دو برابــر نســبت مشــابه
جمعیــت هممذهبــی آنهــا در شهرســتان بجنــورد اســت.
تجزیهوتحلیلهــای تفصیلــی نشــان میدهــد کــه اگــر متغیــر جنــس نیــز بهطــور
همزمــان در نظــر گرفتــه شــوند ،میتــوان ایــن نکتــه عمــده را اســتنباط کــرد کــه
برجســتهترین تفاوتهــای جنســیتی در میــزان تمایــل بــه الگــوی فرزنــدآوری ســطح بــاال
یعنــی الگــوی «چهــار فرزنــد و بیشــتر» مشــاهده میشــود .اوالً ،ایــن تفاوتهــای جنســیتی
در بیــن گروههــای مذهبــی شهرســتان بجنــورد بســیار ناچیــز اســت :هریــک از مــردان و
زنــان شــیعی و ســنی مذهــب بهطــور کمابیــش یکســان (در حــدود یکپنجــم) بــه الگــوی
«چهــار فرزنــد و بیشــتر» تمایــل دارنــد .ثانیـاً ،ایــن تفاوتهــای جنســیتی در بیــن گروههــای
ا برجســته اســت بدیــن معنــا کــه از یکســو ،زنــان
مذهبــی شهرســتان گنبــدکاووس کام ـ ً
شــیعیمذهب بهطــور چشــمگیری بیــش از مــردان شــیعیمذهب بــه الگــوی «چهــار
فرزنــد و بیشــتر» تمایــل دارنــد .از ســوی دیگــر ،مــردان ســنی مذهــب تا حــدودی بیشــتر از
زنــان ســنی مذهــب بــه ایــن الگــوی فرزنــدآوری تمایــل دارنــد .ثالثـاً ،بررســی تطبیقــی ایــن
تفاوتهــای جنســیتی و مذهبــی بیــن دو جامعــه موردمطالعــه نیــز نشــان میدهــد کــه مــردان
و زنــان شــیعی و ســنی مذهــب شهرســتان گنبــدکاووس در مقایســه بــا افــراد همجنــس
و هممذهــب خودشــان در شهرســتان بجنــورد تمایــل بیشــتری بــه فرزنــدآوری دارنــد
کــه برجســتهترین ایــن تفــاوت را میتــوان در جمعیــت زنــان شــیعیمذهب مشــاهده
کــرد :نســبت زنــان شــیعیمذهب شهرســتان گنبــدکاووس کــه بــه الگــوی فرزنــدآوری
زیــاد یعنــی «چهــار فرزنــد و بیشــتر» تمایــل دارنــد ،بیــش از دو برابــر نســبت مشــابه زنــان
شــیعیمذهب شهرســتان بجنــورد اســت .بدیــن ترتیــب ،برآینــد الگوهــای فوقالذکــر مبیــن
ایــن نکتــه اساســی اســت کــه در مقایســه بــا تعلقــات مذهبــی و جنســیتی ،محــل ســکونت
افــراد نقــش بهمراتــب تعیینکنندهتــری بــر روی تمایــات فرزنــدآوری زیــاد آنهــا (یعنــی
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 4فرزنــد و بیشــتر) ایفــا میکنــد .عــاوه برایــن ،مطابــق دادههــای جــدول شــماره ( )7کــه
نتایــج تجزیهوتحلیلهــای آمارهــای اســتنباطی مبتنــی بــر آمارههــای کای اســکوئر ( 15/38و
 )2/86و شــاخص پیونــد وی کرامــر ( 0/18و  )0/08و شــاخص فــی ( 0/34و )0/36در هــر
دو جامعــه موردمطالعــه را نشــان میدهــد ،رابطــه معنــاداری بیــن تعلقــات مذهبــی دو گــروه
شــیعی و ســنی و تمایــات فرزنــدآوری آنــان وجــود نــدارد.
جدول ( )4نگرش گروههای شیعی و سنی مذهب نسبت به تعداد ایدهآل فرزند
تعداد ایدهآل فرزند

شیعیمذهب
مرد

زن

سنی مذهب
مرد و زن

مرد

زن

مرد و زن

شهرستان بجنورد
فرزند0-1

9/7

7/3

8/5

6/3

0/3

4/8

فرزند2

48/4

43/4

45/8

40/5

33/3

37/1

فرزند3

20/2

29/4

25

32/4

38/4

35/2

فرزند و بیشتر4

20/1

19/9

20

20/7

23/4

22/8

جمع

100

100

100

100

100

100

فراوانی

124

136

260

111

99

210

شهرستان گنبدکاووس
فرزند0-1

4/9

3/1

4

3/5

5/3

4/5

فرزند2

46/6

35/1

41

38/4

43

41

فرزند3

21/4

17/1

19/5

25/6

22/4

24

فرزند و بیشتر4

26/2

43/3

34/5

32/5

28/9

39

جمع

100

100

100

100

100

100

فراوانی

103

97

200

86

114

200

فراوانی کل

227

233

460

197

213

410
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 -4سیاستها و برنامههای افزایش موالید
معمــوالً تمایــات فرزنــدآوری افــراد و نحــوه نگــرش بــه برنامههــای افزایــش موالیــد
و سیاســتهای افزایــش جمعیــت 1دارای ارتبــاط تنگاتنگــی بــا یکدیگــر هســتند .بــه همیــن
جهــت ،ایــن موضــوع مهــم در ایــن تحقیــق مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .مطابــق
نتایــج ایــن تحقیــق در جــدول شــماره  ،5بهطورکلــی حــدود دوپنجــم افــراد موردمطالعــه
ا موافــق نســبت به سیاســتهای
در ایــن تحقیــق دارای نگــرش مثبــت اعــم از موافــق و کامـ ً
افزایــش جمعیــت و برنامههــای افزایــش موالیــد هســتند و تقریبــ ًا  %60باقیمانــده نیــز
ا مخالــف بــا ایــن قبیــل برنامههــا و
دارای نگــرش منفــی اعــم از مخالــف یــا کامــ ً
سیاســتها میباشــند .ایــن الگــوی کلــی هــم بــر جمعیــت شــیعیمذهب هــم بــر جمعیــت
ســنی مذهــب در هــر دو جامعــه موردمطالعــه صــدق میکنــد .چنانچــه متغیــر جنــس
را نیــز در نظــر بگیریــم ،میتــوان گفــت کــه بهطورکلــی زنــان بیــش از مــردان دارای
رویکــرد مثبــت بــه سیاســتهای افزایــش جمعیــت و برنامههــای افزایــش موالیــد هســتند.
بااینهمــه ،الگوهــای متفــاوت و متنوعــی در خصــوص ایــن رویکــرد در بیــن مــردان و
زنــان شــیعی و ســنی مذهــب دو جامعــه موردمطالعــه وجــود دارد ،کــه در بیــن آنهــا دو
الگــو بهمراتــب برجســتهتر بــه نظــر میرســند :از یکســو ،قویتریــن رویکــرد مثبــت
بــه سیاســتهای افزایــش موالیــد در میــان زنــان شــیعیمذهب گنبــدکاووس و زنــان ســنی
مذهــب بجنــورد مشــاهده میشــود :حــدود نیمــی از آنــان بــا ایــن سیاســتها موافــق
هســتند .از ســوی دیگــر ،ضعیفتریــن رویکــرد مثبــت بــه سیاســتهای افزایــش موالیــد
مربــوط بــه مــردان شــیعیمذهب گنبــدکاووس و مــردان ســنی مذهــب بجنــورد اســت:
تنهــا حــدود یکســوم آنــان بــا ایــن سیاســتها موافــق هســتند .بنابرایــن ،ایــن الگوهــا
را میتــوان تــا حــدودی اینگونــه تبییــن کــرد کــه نگــرش بــه سیاســتهای افزایــش
1. pro-natalism policies
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جمعیــت و برنامههــای افزایــش موالیــد بیــش از آنکــه تابعــی از تعلقــات مذهبــی باشــد،
تحــت تأثیــر تفاوتهــای جنســیتی اســت.
 -5باورهای فرهنگی دینی فرزندآوری
زمینههــای فرهنگــی و باورهــای دینــی یکــی از مهمتریــن تعیینکنندههــای الگوهــا
و تمایــات فرزنــدآوری در بســیاری از جوامــع بهویــژه در جوامــع برخــوردار از ســطوح
بــاالی بــاروری محســوب میشــود .در همیــن چارچــوب ،در تحقیــق حاضــر نیــز نحــوه
نگــرش گروههــای شــیعی و ســنی مذهــب را نســبت بــه ایــن گویــه فرهنگــی دینــی «هــر
آن کــس کــه دنــدان دهــد ،نــان دهــد» موردمطالعــه قــرار دادهایــم .نتایــج تحقیــق نشــان
میدهــد کــه بهطورکلــی ،س ـهچهارم افــراد دو جامعــه موردمطالعــه دارای نگــرش مثبــت
ا موافــق بــا ایــن گویــه هســتند .گرچــه اکثریــت جمعیــت هــم
اعــم از موافــق و کام ـ ً
شــیعیمذهب هــم ســنی مذهــب دارای نگــرش مثبــت نســبت بــه ایــن گویــه هســتند،
امــا ایــن رویکــرد مثبــت در جمعیــت ســنی مذهــب تــا حــدودی برجســتهتر اســت.
تجزیهوتحلیلهــای تفصیلــی برحســب متغیــر جنــس نیــز کمابیــش مبیــن ایــن نکتــه عمــده
اســت کــه هــم در جمعیــت شــیعیمذهب هــم در جمعیــت ســنی مذهــب ،زنــان بیــش
از مــردان دارای نگــرش مثبــت بــه گویــه «هــر آن کــس کــه دنــدان دهــد ،نــان دهــد»
هســتند .بااینهمــه ،نگــرش مثبــت بــه ایــن گویــه در بیــن تمــام گروههــا بــه میــزان
قابــل مالحظ ـهای زیــاد اســت بهطوریکــه تفاوتهــای مذهبــی و جنســیتی نقــش مهمــی
در تبییــن آن ندارنــد .بهعنوانمثــال ،گرچــه کمتریــن میــزان نگــرش مثبــت بــه ایــن
گویــه متعلــق بــه مــردان شــیعیمذهب گنبــدکاووس اســت ،امــا همچنــان  %70آنهــا دارای
نگــرش مثبــت بــه ایــن گویــه میباشــند.
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جدول ( )5نگرش مثبت نسبت به برنامهها و سیاستهای افزایش موالید و عبارت «هر آنکس که دندان
دهد ،نان دهد» برحسب مذهب و جنسیت
گروههای مذهبی

نگرش مثبت به سیاستهای افزایش
موالید

نگرش مثبت به «هر آنکس که دندان
دهد ،نان دهد”

شهرستان بجنورد

مرد

زن

مرد و زن

مرد

زن

مرد و زن

شیعه

9/41

2/41

5/41

2/74

3/71

7/72

سنی

1/35

5/49

9/42

72

8/80

2/76

شیعه و سنی

7/38

6/44

7/41

2/73

3/75

3/74

فراوانی

235

235

470

235

235

470

شهرستان گنبدکاووس
شیعه

34

6/53

5/43

69

6/85

77

سنی

2/44

9/36

40

1/80

8/79

80

شیعه و سنی

6/38

6/44

8/41

74

4/82

4/78

فراوانی

189

211

400

189

211

400

فراوانی کل

424

446

870

424

446

870

 -6الگوهای ترجیح جنسیتی فرزندآوری
بهطورکلــی ،ترجیحــات جنســیتی 1و تمایــات فرزنــدآوری را میتــوان همچــون دو
روی یــک ســکه واحــد تلقــی کــرد کــه کمابیــش در تمامــی جوامع بشــری مشــهود اســت.
بــر همیــن اســاس ،در ایــن تحقیــق بــه موضــوع ترجیــح جنســیتی نیــز توجــه کردهایــم و
نحــوه نگــرش گروههــای شــیعی و ســنی مذهــب را نســبت بــه ایــن موضــوع موردمطالعــه
قــرار دادهایــم کــه نتایــج آن در جــدول شــماره ( )6نشــان داده شــده اســت .مطابــق
نتایــج تحقیــق حاضــر میتــوان الگوهــای کلــی زیــر را اســتخراج و اســتنباط کــرد :اول
1. gender (sex) preferences
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آنکــه ،برجســتهترین الگــو معطــوف بــه «تعــداد مســاوی فرزنــدان دختــر و پســر» اســت
بهطوریکــه بیــش از دوپنجــم هــم جمعیــت شــیعیمذهب هــم جمعیــت ســنی مذهــب
در دو جامعــه موردمطالعــه بــا ایــن الگــو موافــق هســتند .البتــه بایــد در نظــر داشــت
کــه درواقــع ایــن الگــو نیــز دربردارنــده نوعــی ترجیــح جنســیتی اســت بدیــن معنــا کــه
چنانچــه افــراد بــه تعــداد مســاوی فرزنــدان دختــر و پســر دســت نیابنــد ،احتمــاال تمایــل
بــه فرزنــدآوری بیشــتری خواهنــد داشــت تــا بــه جنــس موردنظــر فرزنــد دســت یابنــد.
دوم آنکــه ،الگــوی ترجیــح «فرزنــد پســر» بــر «فرزنــد دختــر» بهطــور چشــمگیری هــم در
جمعیــت شــیعیمذهب هــم در جمعیــت ســنی مذهــب مشــاهده میشــود .گرچــه تفــوق
الگــوی «ترجیــح فرزنــد پســر» در هــر دو جامعــه موردمطالعــه مشــاهده میشــود ،امــا در
شهرســتان بجنــورد برجســتهتر اســت :در جمعیــت شــیعیمذهب ،نســبت کســانی کــه
«فرزنــد پســر» را ترجیــح میدهنــد ،حــدود  5برابــر بیشــتر از نســبت کســانی اســت کــه
«فرزنــد دختــر» را ترجیــح میدهنــد .ایــن تفــاوت در جمعیــت ســنی مذهــب در حــدود
ســه برابــر اســت.
عــاوه برایــن ،چنانچــه متغیــر جنــس را نیــز بــه متغیــر مذهــب اضافــه کنیــم میتــوان
ایــن الگوهــا را اســتنباط کــرد .نخســت اینکــه ،زنــان تــا حــدودی بیــش از مــردان دارای
نگــرش مثبــت بــه الگــوی عــدم ترجیــح جنســیتی فرزنــدان («دختــر و پســر فرقــی
نمیکنــد») هســتند .گرچــه ایــن الگــو در هــر دو گــروه مذهبــی کمابیــش وجــود دارد،
امــا در جمعیــت ســنی مذهــب دو جامعــه موردمطالعــه ایــن تفــاوت جنســیتی بالنســبه
برجســتهتر از جمعیــت شــیعیمذهب اســت .دوم اینکــه ،الگوهــای «ترجیــح فرزنــد
پســر» و «ترجیــح فرزنــد دختــر» کمابیــش بــا جنــس پاســخگویان همخوانــی و مطابقــت
دارد :الگــوی ترجیــح فرزنــد پســر بیشــتر در بیــن پاســخگویان مــرد و الگــوی ترجیــح
فرزنــد دختــر بیشــتر در بیــن پاســخگویان زن رواج دارد .تنهــا اســتثنا در ایــن خصــوص
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وضعیــت زنــان ســنی مذهــب بجنــوردی اســت کــه کمتــر از مــردان هممذهبــی خــود
فرزنــد دختــر را ترجیــح میدهنــد .ســوم اینکــه ،تفــوق الگــوی «ترجیــح فرزنــد پســر»
بــر الگــوی «ترجیــح فرزنــد دختــر» نهتنهــا در میــان مــردان ســنی و شــیعیمذهب بلکــه
حتــی در میــان زنــان ســنی و شــیعیمذهب هــر دو جامعــه موردمطالعــه نیــز مشــهود
اســت .البتــه ایــن الگــو در جمعیــت مــردان شــیعی و ســنی مذهــب بهمراتــب برجســتهتر
و مشــهودتر اســت بدیــن معنــا کــه ترجیــح آنهــا بــرای «فرزنــد پســر» بهمراتــب بیشــتر از
ترجیحشــان بــرای «فرزنــد دختــر» اســت .چهــارم اینکــه ،بررســی تطبیقــی ایــن الگوهــای
ترجیــح جنســیتی در بیــن مــردان و زنــان شــیعی و ســنی مذهــب در دو جامعــه موردمطالعه
نشــاندهنده تفاوتهــای قابــل مالحظــهای اســت .بهعنوانمثــال ،مــردان شــیعیمذهب
بجنــوردی بهمراتــب بیــش از مــردان شــیعیمذهب گنبــدکاووس ،فرزنــد پســر را
ترجیــح میدهنــد :نســبت مــردان شــیعیمذهب بجنــوردی کــه فرزنــد پســر را ترجیــح
میدهنــد ،بیــش از  2برابــر نســبت مشــابه در میــان مــردان شــیعیمذهب گنبــدکاووس
اســت .مثــال برجســته دوم مربــوط بــه زنــان ســنی مذهــب در ایــن دو جامعــه موردمطالعــه
اســت :نســبت زنــان ســنی مذهــب گنبــدکاووس کــه فرزنــد دختــر را ترجیــح میدهنــد،
در حــدود  4برابــر نســبت مشــابه در میــان زنــان ســنی مذهــب بجنــوردی اســت .بدیــن
ترتیــب ،ایــن الگوهــا نیــز بــر ایــن نکتــه اصلــی تأکیــد میکننــد کــه تحلیــل دقیقتــر،
واقعبینانهتــر و جامعتــر الگوهــای ترجیــح جنســیتی فرزنــدآوری در میــان مــردان و
زنــان شــیعی و ســنی مذهــب نیــز مســتلزم در نظــر گرفتــن نقــش تعیینکننــده محــل
ســکونت آنــان اســت.
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جدول ( )6نگرش گروههای شیعی و سنی مذهب نسبت به جنس فرزند
جنس فرزند

شیعیمذهب
مرد

زن

سنی مذهب

مرد و زن

مرد

زن

مرد و زن

شهرستان بجنورد
تعداد مساوی دختر و پسر

45/2

44/1

44/6

48/6

52/5

50/5

دختر و پسر فرقی نمیکند

40/3

43/4

41/9

30/6

36/4

33/3

ترجیح فرزند دختر

0/8

3/7

2/3

5/4

2/0

3/8

ترجیح فرزند پسر

13/7

8/1

10/8

15/3

9/1

12/4

جمع

100

100

100

100

100

100

فراوانی

124

136

260

111

99
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شهرستان گنبدکاووس
تعداد مساوی دختر و پسر

46/6

46/4

46/5

44/2

37/7

40/5

دختر و پسر فرقی نمیکند

40/8

39/2

40

30/2

44/7

38/5

ترجیح فرزند دختر

2/9

4/1

3/5

4/7

7/9

6/5

ترجیح فرزند پسر

6/8

6/2

6/5

20/9

10/5

15/0

جمع

100

100

100

100

100

100

فراوانی

103

97

200

86

114

200

فراوانی کل

227

233

460

197

213

410

 -7رابطه بین مذهب و تمایالت فرزندآوری برحسب متغیرهای زمینهای
چنانچــه در بخشــهای قبلــی ایــن مقالــه بحــث شــد ،تمایــات فرزنــدآوری گروههــای
شــیعی و ســنی مذهــب بیــش از آنکــه تابعــی از تعلقــات مذهبــی آنهــا باشــد ،تحــت تأثیــر
محــل اقامــت و جنســیت آنهــا اســت /دادههــای جــدول شــماره ( )7مبتنــی بــر آمارههــای
کای اســکوئر ( 15/38و  )2/86و شــاخص پیونــد وی کرامــر ( 0/18و  )0/08و شــاخص
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فــی ( 0/34و )0/36در هــر دو جامعــه موردمطالعــه نیــز مؤیــد عــدم وجود رابطــه معناداری
بیــن تعلقــات مذهبــی دو گــروه شــیعی و ســنی و تمایــات فرزنــدآوری اســت .نتایــج
تجزیهوتحلیلهــای آمارهــای اســتنباطی منــدرج در جــدول شــماره ( )7نشــان میدهــد
کــه عــاوه بــر دو عامــل محــل اقامــت و جنســیت ،یکــی دیگــر از عواملــی کــه نقــش
بهمراتــب تعیینکنندهتــری در تمایــات فرزنــدآوری گروههــای شــیعی و ســنی مذهــب
ایفــا میکنــد ،ســکونت آنهــا در نقــاط شــهری و روســتایی اســت .مطابــق دادههــای
جــدول شــماره ( )7کــه نتایــج تجزیهوتحلیــل آمارهــای اســتنباطی مبتنــی بــر آمارههــای
کای اســکوئر ( 4/85و  )14/68و شــاخص پیونــد وی کرامــر ( 0/11و  )0/13و شــاخص
فــی ( 5/33و  )9/02در هــر دو جامعــه موردمطالعــه را نشــان میدهــد ،رابطــه معنــاداری
بیــن ســکونت در نقــاط شــهری یــا روســتایی و تمایــات فرزنــدآوری هــر دو گــروه
شــیعی و ســنی مذهبــی وجــود دارد .بــه عبــارت دقیقتــر ،تفاوتهــای ســطح تمایــات
فرزنــدآوری در بیــن ایــن دو گــروه مذهبــی ،بیشــتر ناشــی از ایــن اســت کــه آیــا آنــان
در شــهر ســکونت دارنــد یــا اینکــه در روســتا ســاکن هســتند .بدیــن معنــا کــه هریــک
از گروههــای شــیعی و ســنی مذهــب ســاکن نقــاط روســتایی بهطــور چشــمگیری بیــش
از افــراد هممذهبــی ســاکن نقــاط شــهری دارای تمایــل بــه فرزنــدآوری زیــاد هســتند.
بهعنوانمثــال ،در شهرســتان بجنــورد ،کمتــر از یکپنجــم هــم جمعیــت شــیعی هــم
جمعیــت ســنی ســاکن نقــاط شــهری خواهــان  4فرزنــد و بیشــتر هســتند .درحالیکــه ایــن
نســبت بــرای هــم جمعیــت شــیعی هــم جمعیــت ســنی ســاکن نقــاط روســتایی بیــش از
دو برابــر اســت .الگــوی کمابیــش مشــابهی در شهرســتان گنبــدکاووس مشــاهده میشــود.
بهعبارتدیگــر ،جمعیــت ســاکن نقــاط شــهری اعــم از شــیعی و ســنی بهطــور کمابیــش
مشــابه و یکســانی دارای تمایــات فرزنــدآوری کمتــری هســتند .برعکــس ،جمعیــت
ســاکن نقــاط روســتایی خــواه شــیعیمذهب و خــواه ســنی مذهــب بهطــور چشــمگیری
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از تمایــات فرزنــدآوری زیــاد برخــوردار میباشــند .ایــن الگوهــا نیــز بهخوبــی بیانگــر
ایــن نکتــه اساســی اســت کــه تمایــات فرزنــدآوری گروههــای شــیعی و ســنی مذهــب
بیــش از آنکــه تابعــی از تعلقــات مذهبــی آنــان باشــد ،بســتگی بــه ایــن دارد کــه در نقــاط
شــهری یــا در نقــاط روســتایی ســاکناند .نتایــج آزمونهــای آمــاری پیشگفتــه نیــز مبیــن
درســتی ایــن نتیجهگیــری اســت .بــا اینهمــه ،نتایــج تجزیهوتحلیــل آمارهــای اســتنباطی
ایــن تحقیــق در جــدول شــماره ( )7مبتنــی بــر آمارههــای کای اســکوئر ( 2/98و )5/97
و شــاخص پیونــد وی کرامــر ( 0/09و  )0/09و شــاخص فــی ( 1/01و  )1/01در هــر دو
جامعــه موردمطالعــه مبیــن ایــن اســت کــه وضعیــت تأهــل فاقــد تأثیــر معنــاداری بــر روی
تمایــات فرزنــدآوری اســت .بــه عبــارت دقیقتــر ،متأهلهــا و مجردهــا هــر یــک از دو
گــروه شــیعی و ســنی مذهــب دارای تمایــات فرزنــدآوری کمابیــش یکســانی هســتند.
جدول ( )7آزمون رابطة بین مذهب و تمایالت فرزندآوری برحسب متغیرهای زمینهای
متغیر مستقل

سطوح متغیر

تمایالت
فرزندآوری زیاد
دارد

ندارد

x

2

p

’Cramer
sV

شاخص فی

شهرستان بجنورد
مذهب
جنسیت

مذهب و جنسیت

شیعی

7/20

3/79

سنی

8/22

2/77

مرد

2/20

8/78

زن

1/22

9/77

مردان شیعی

1/20

9/79

مردان سنی

7/20

3/79

زنان شیعی

9/19

1/80

زنان سنی

2/25

8/74

38/15

01/0

0/18

34/0

16/9

16/0

0/14

31/0

50/0

02/0

0/08

04/0

215

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال شانزدهم ،پاییز  ،95شماره 62

مذهب و محل
سکونت

مذهب و وضعیت
تأهل

شیعی شهری

1/17

9/82

شیعی روستایی

9/30

1/69

سنی شهری

6/17

4/82

سنی روستایی

1/50

9/49

متأهل شیعی

4/19

6/80

متأهل سنی

1/19

1/80

مجرد شیعی

7/21

3/78

مجرد سنی

0/22

0/78

85/4

98/2

02/0

39/0

0/11

0/09

33/5

01/1

شهرستان گنبدکاووس
مذهب
جنسیت

مذهب و جنسیت

مذهب و محل
سکونت

مذهب و وضعیت
تأهل
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شیعی

5/34

5/65

سنی

5/30

5/69

مرد

1/29

9/70

زن

5/35

5/64

مردان شیعی

2/26

8/72

مردان سنی

6/32

4/67

زنان شیعی

3/43

7/55

زنان سنی

9/28

1/71

شیعی شهری

7/26

3/73

شیعی روستایی

4/43

6/56

سنی شهری

3/26

7/73

سنی روستایی

7/34

3/65

متأهل شیعی

2/34

8/65

متأهل سنی

7/31

3/68

مجرد شیعی

3/33

7/66

مجرد سنی

9/22

1/77

86/2

24/0

0/08

36/0

89/1

39/0

0/07

33/0

84/9

68/14

97/5

13/0

02/0

43/0

0/11

0/13

0/09

07/0

02/9

01/1
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بحث
درمجمــوع ،نتایــج ایــن تحقیــق را میتــوان در دو بخــش اصلــی خالصــه و
جمعبنــدی کرــد .در بخــش اول ،یکــی از الگوهــای موردمطالعــه در ایــن تحقیــق مربــوط
بــه ســن مناســب ازدواج دختــران اســت زیــرا بــا توجــه بــه مختصــات فرهنگــی اجتماعــی
و قانونــی جامعــه مــا ،فرزنــدآوری قبــل از هــر چیــز ارتبــاط تنگاتنگــی بــا الگوهــای
ازدواج ازجملــه ســن ازدواج زنــان و دختــران دارد .مطابــق نتایــج تحقیــق حاضــر،
جمعیــت شــیعیمذهب بیــش از جمعیــت ســنی مذهــب بــه ازدواج دختــران در ســنین
باالتــر تمایــل دارنــد .ایــن تفــاوت حتــی بــا در نظــر گرفتــن متغیــر جنــس نیــز کمــاکان
مشــاهده میشــود بدیــن معنــا کــه مــردان و زنــان ســنی مذهــب بیــش از همجنســهای
شــیعیمذهب خودشــان بــه ازدواج دختــران در ســنین پایینتــر تمایــل دارنــد .نتایــج
ایــن تحقیــق در خصــوص الگوهــای ایــدهآل فرزنــدآوری نیــز نشــان میدهــد کــه
نهتنهــا برجســتهترین و قویتریــن تمایــل فرزنــدآوری در بیــن هــر یــک از دو جمعیــت
شــیعی و ســنی مذهــب معطــوف بــه «الگــوی  2فرزنــد» اســت ،بلکــه الگوهــای بــاروری
ترجیحــی «بیفرزنــدی» و «تکفرزنــدی» در نــزد هیچیــک از ایــن دو گــروه مذهبــی
چنــدان پذیرفتنــی و شــایع نیســت .عــاوه برایــن ،نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه
حــدود دوپنجــم افــراد موردمطالعــه در ایــن تحقیــق دارای نگــرش مثبــت نســبت بــه
سیاســتهای تشــویقی افزایــش جمعیــت و برنامههــای افزایــش موالیــد هســتند و اکثریــت
باقیمانــده نیــز دارای نگــرش منفــی و مخالــف نســبت بــه ایــن قبیــل سیاســتها و برنامههــا
هســتند .ایــن الگوهــا کمابیــش هــم در جمعیــت شــیعیمذهب و هــم در جمعیــت ســنی
مذهــب مشــاهده میشــود .در ایــن تحقیــق ،پدیــده ترجیــح جنســیتی را نیــز موردمطالعــه
قــرار دادهایــم زیــرا بررســی ادبیــات تحقیــق در ایــن مقالــه ازجملــه جدیدتریــن مطالعــات
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و تحقیقــات لینــدا لیندســی در کتــاب جامعهشناســی نقشــهای جنســیتی ( )2015بهخوبــی
نشــان داده اســت کــه ایــن پدیــده کمــاکان یکــی از مهمتریــن عوامــل تعیینکننــده
تمایــات فرزنــدآوری در جوامــع و فرهنگهــای گوناگــون در ســطح جهــان محســوب
میشــود .مطابــق نتایــج و یافتههــای تحقیــق حاضــر ،غلبــه الگــوی «ترجیــح فرزنــد
پســر» بــر الگــوی «ترجیــح فرزنــد دختــر» در هــر دو گــروه شــیعی و ســنی مذهــب
مشــاهده میشــود .درعینحــال ،زنــان شــیعی و ســنی مذهــب بیــش از مــردان هممذهبــی
خودشــان بــه الگــوی عــدم ترجیــح جنســیتی تمایــل دارنــد .ایــن تفــاوت جنســیتی در
جمعیــت ســنی مذهــب برجســتهتر اســت بدیــن معنــا کــه زنــان ســنی مذهــب بیــش از
مــردان ســنی مذهــب دارای نگــرش مثبــت بــه الگــوی عــدم ترجیــح جنســیتی هســتند.
بخــش دوم نتایــج و یافتههــای تحقیــق حاضــر ناظــر بــر بررســی تطبیقــی جمعیــت
شــیعی و ســنی مذهــب در دو جامعــه موردمطالعــه ایــن تحقیــق اســت .تجزیهوتحلیلهــای
ایــن بخــش نشــان میدهــد کــه الگوهــای مرتبــط بــا تمایــات فرزنــدآوری هریــک از
ایــن دو گــروه مذهبــی بهطــور معنــاداری تابعــی از محــل ســکونت و اقامــت آنهــا اســت.
در اینجــا ،بــه ســه نمونــه اصلــی از یافتههــای تحقیــق در ایــن خصــوص میپردازیــم .در
نمونــه اول ،یافتههــای تحقیــق حاضــر نشــان داده اســت کــه نحــوه نگــرش افــراد شــیعی و
ســنی مذهــب ســاکن یکــی از ایــن دو جامعــه موردمطالعه نســبت به «ســن مناســب ازدواج
دختــران» بــا نحــوه نگــرش افــراد هممذهبــی خودشــان ســاکن در جامعــه موردمطالعــه
دیگــر ،یکســان نیســت .ایــن تفــاوت در جمعیــت ســنی مذهــب برجســتهتر اســت
بهطوریکــه نســبتهای مــردان و زنــان ســنی مذهــب ســاکن شهرســتان گنبــدکاووس کــه
بــاالی  24ســال را ســن مناســب ازدواج دختــران میداننــد ،بیــش از دو برابــر نســبتهای
مشــابه مــردان و زنــان هممذهبــی خودشــان در شهرســتان بجنــورد اســت .نمونــه دوم
مربــوط بــه ایــن واقعیــت اســت کــه مــردان و زنــان شــیعی و ســنی مذهــب ســاکن
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شهرســتان گنبــدکاووس در مقایســه بــا افــراد همجنــس و هممذهــب خودشــان ســاکن
در شهرســتان بجنــورد ،تمایــل بیشــتری بــه فرزنــدآوری دارنــد .مثـاً ،زنــان شــیعیمذهب
ســاکن شهرســتان گنبــدکاووس دو برابــر بیشــتر از زنــان شــیعیمذهب ســا کــن شهرســتان
بجنــورد بــه الگــوی فرزنــدآوری زیــاد یعنــی «چهــار فرزنــد و بیشــتر» تمایــل دارنــد.
نمونــه ســوم معطــوف بــه پدیــده ترجیــح جنســیتی اســت کــه نقــش تعیینکننــدهای در
تمایــات فرزنــدآوری ایفــا میکنــد .مطابــق نتایــج تحقیــق حاضــر ،الگوهــای ترجیــح
جنســیتی در بیــن افــراد شــیعی و ســنی مذهــب در دو جامعــه موردمطالعــه بــا همدیگــر
متفــاوت اســت .مثـاً ،زنــان ســنی مذهــب گنبــدکاووس در حــدود  4برابــر بیــش از زنــان
ســنی مذهــب بجنــوردی بــه الگــوی «ترجیــح فرزنــد دختــر» تمایــل دارنــد؛ یــا اینکــه
مــردان شــیعیمذهب بجنــوردی بیــش از  2برابــر مــردان شــیعیمذهب گنبــدکاووس
بــه الگــوی «ترجیــح فرزنــد پســر» تمایــل دارنــد .ایــن نمونههــای ســهگانه بهخوبــی
نشــان میدهنــد کــه محــل ســکونت و اقامــت گروههــای شــیعی و ســنی مذهــب نقــش
بهمراتــب مهمتــری در تبییــن الگوهــای مرتبــط بــا فرزنــدآوری ایفــا میکننــد.
عــاوه بــر ســه نمونــه پیشــین ،نتایــج ایــن بخــش از تجزیهوتحلیلهــای تحقیــق حاضــر
نشــان میدهــد کــه زنــان شــیعیمذهب گنبــدکاووس و زنــان ســنی مذهــب بجنــورد
دارای قویتریــن رویکــرد مثبــت بــه سیاســتهای افزایــش موالیــد هســتند ،درحالیکــه
مــردان شــیعیمذهب گنبــدکاووس و مــردان ســنی مذهــب بجنــورد دارای ضعیفتریــن
رویکــرد مثبــت بــه سیاســتهای افزایــش موالیــد میباشــند .ایــن الگوهــا نیــز مبیــن ایــن
واقعیــت اســت کــه نگــرش بــه برنامههــای افزایــش موالیــد بیــش از آنکــه تابعــی از
تعلقــات مذهبــی باشــد ،تحــت تأثیــر تفاوتهــای جنســیتی اســت .بهعبارتدیگــر ،ایــن
تعــدد و گوناگونــی الگوهــا در میــان هریــک از دو گــروه شــیعی و ســنی مذهــب حاکــی از
آن اســت کــه تمایــات فرزنــدآوری را نمیتــوان صرفـ ًا بــه اعتبــار اینکــه آنــان بــه کــدام
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گــروه مذهبــی تعلــق دارنــد تبییــن کــرد .بــه عبــارت دقیقتــر ،مجموعــه یافتههــای ایــن
بخــش از تحقیــق حاضــر کــه چنــد نمونــه آن در اینجــا ذکــر شــد بــر ایــن نکتــه اصلــی
تأکیــد میکننــد کــه تحلیــل دقیقتــر ،واقعبینانهتــر و جامعتــر الگوهــای مرتبــط بــا
تمایــات فرزنــدآوری در میــان مــردان و زنــان شــیعی و ســنی مذهــب مســتلزم در نظــر
گرفتــن نقــش تعیینکننــده محــل ســکونت و اقامــت آنــان اســت کــه منعکسکننــده
شــرایط اقتصــادی اجتماعــی متفــاوت هســتند .مطابــق نتایــج ایــن تحقیــق ،افــراد شــیعی
و ســنی ســاکن نقــاط شــهری بهطــور یکســان از دارای تمایــات فرزنــدآوری کمتــری
هســتند ،درحالیکــه هممذهبیهــای ســاکن نقــاط روســتایی آنــان بهطــور چشــمگیری از
تمایــات فرزنــدآوری بهمراتــب بیشــتری برخــوردار هســتند .بنابرایــن ،نتایــج ایــن تحقیــق
ب�اـ ای��ده اصلـ�ی وســتوف و جونــز ( )1979مطابقــت و همخوانــی بیشــتری دارد کــه در
دوران معاصــر بهویــژه هرچــه جوامــع بیشــتر مــدرن میشــوند ،تفــاوت بیــن گروههــای
دینــی مذهبــی ازنقطهنظــر تمایــات فرزنــدآوری رفتهرفتــه کماهمیتتــر میشــود .بــه
عبــارت دقیقتــر ،یافتههــای تحقیــق حاضــر را نیــز میتــوان بهعنــوان شــواهد تجربــی
در چارچــوب مبانــی نظــری ایــن تحقیــق بهویــژه دیــدگاه کافمــن و اســکایربک ()2012
تلق��ی کــرد مبن��ی بــر اینکــه در چارچــوب تئــوری گــذار جمعیتــی دوم ،تعلقــات دینــی
مذهبــی همچــون یــک عنصــر ثانــوی در تبییــن الگوهــای فرزنــدآوری عمــل میکننــد
و ســطح توســعه اقتصــادی اجتماعــی و واقعیتهــای زندگــی روزمــره نقــش بهمراتــب
مهمتــری ایفــا میکننــد کــه بهعنــوان نمونــه میتــوان بــه مــواردی همچــون اقتصــاد
کشــاورزی ســنتی در برابــر اقتصــاد مــدرن ،زندگــی روستانشــینی در برابــر شهرنشــینی،
ســنتگرایی و بیســوادی در برابــر مدرنیســم و گســترش تحصیــات عالــی و غیــره
اشــاره کــرد .ایــن آموزههــای تئوریــک و یافتههــای تحقیقاتــی نشــان میدهــد کــه
اهــداف برنامهریزیهــا و سیاســتگذاریهای مرتبــط بــا الگوهــای فرزنــدآوری نیــز از
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طریــق ارتقــای ســطح توســعه و بهبــود شــرایط اقتصــادی اجتماعــی در ســطح کل جامعــه
و گروههــای مذهبــی تأمیــن و تحقــق مییابنــد.
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