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 چکیده

گانه شامل ترجیحا  فرزنادآور ، نگارش ها  پنجشناتیی بر پایه مؤلفهدر این مقاله، نگرش جمعیت
اناد و بار قرارگرفیهبه سیاست افزایش جمعیت، سن ازدواج دتیرا ، طالق و مهااجر  ماورد سانجش  

گانااه ها  پنجهااا  جنسااییی ماارتط  بااا ایاان مؤلفااهاساااس یاای رویفاارد فرهنگاای اجیماااعی، تفاو  
تر، این تحقیق در نظر دارد تا در گام اول نشا  دهد که آیاا اساسااد دو جان  طوردقیقاند. بهشدهبررسی 

د؟ در گاام دوم نیاز مشا   شناتیی میفاو  یا مشاابه هساینها  جمعیتمردا  و زنا  دارا  نگرش 
شاناتیی افاراد اساسااد تحات تانگیر نگارش جنساییی آنهاسات؟ و شود که آیا رویفردها  جمعیتمی 

باالتره، هدف عمده، در گام سوم این است تا بر پایٔه یی بررسی تططیقی نشاا  داده شاود کاه میازا  و 
شناتیی و  رویفردها  جمعیتزما  دو میغیر جن  و نگرش جنسییی افراد بر رشفل تنگیرگذار  هم

تاوا  در چاارچوب و تنییاد نظریأه اندیشامندا  آنا  چگونه است؟ درمجموع، نیایج این تحقیاق را می 
که، تحقیقا  و مطالعااتی کاه صارفاد محادود باه بررسای معنامعاصر تئور  جنسیت تلقی کرد؛ بدین

ساازند و  از واقعیاا  را نمایاا  می   ها  انادکی ها بین دو جن  مردا  و زنا  هسیند، فق  ب شتفاو  
تنها شاناتیی افاراد ناهتر مالحظا  جنسییی مرتط  با رویفردها  جمعیتشناتت بهیر و بررسی دقیق

مسیلزم این است که نگرش جنسییی این مردا  و زنا  کانو  توجه قارار گیارد، بلفاه بایاد تنگیرگاذار  
 طورتططیقی نیز مطالعه شود.یی آنا  بهزمانمیغیرها  جن  مردا  و زنا  و نگرش جنسیهم

ا میین ا دییردتز ی ، ییازا  شیینایاا مععیت تحلیل فرهنگییا تماعییاتاا ت ییایت مننیییااا  گییرش    :هاکلیدواژه
  گرش مننیااا تیرتز 
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 . مقدمه1
وجااود دارد؛   1جاان  و جنساایتدو مفهااوم  تعاریف کالسیی، تفاو  بنیااادینی بااین  مطابق  

ها  ها  بین مردا  و زنا  بر پایٔه ویژگیکه، مفهوم »جن «معموالد ناظر بر تفاو  معنابدین
ها و تصوصیا  گانویٔه جنسی است ها، هورمو بیولوژیی و جسمانی آنا  مانند کروموزوم 

د باشاا ها  فرهنگی و اجیماعی بین مردا  و زنااا  میو مفهوم »جنسیت« نیز ناظر بر تفاو  
ویژه پردازا  برجساایه در ایاان حااوزٔه مطالعاااتی، بااهاز دیاادگاه نظریااه(. 2019)فااروتن، 

(، 1996)  4(، حفاایم1993)  3مانند ماسی و همفارا   2اندیشمندا  معاصر تئور  جنسیت
(، تحااوال  عمیقاای 2015)  7( و لیندساای2003)  6(، ریلاای و ماای کااارتی1998)  5آنفر

جن  و جنسیت به وقوع پیوسیه است که ضاارور  دارد مفهوم  درزمینٔه تطیین تفاو  بین دو  
طورجد  مدنظر واقااش شااود. بااه عقیاادٔه اندیشاامندا  از سو  پژوهشگرا  و محققا  نیز به

تر در کااانو  توجااه محققااا  و طورجااد معاصاار تئااور  جنساایت، آنوااه امااروزه بایااد به
ت کااه »نگاارش جنسااییی« ها و سااازوکارهایی اساا پژوهشگرا  قرار گیرد، ناظر بر مفانیسم

کااه در ب ااش بررساای همونا کننااد.  افراد، اعم از مردا  و زنا ، را شفل و ساااماندهی می
پیشینٔه تحقیق اشاره تواهد شد، تحقیقا  پژوهشگرا  علوم انسااانی و اجیماااعی از جملااه 

شناتیی در این حوزه مطالعاتی عمدتاد معطوف به بررسی تفاو  بااین دو تحقیقا  جمعیت
اندیشاامندا  معاصاار تئااور  جنساایت، کااه از دیاادگاه  مردا  و زنااا  اساات. درحالیجن   

ها بین مردا  و زنااا  هساایند، فقاا  تحقیقا  و مطالعاتی که صرفاد محدود به بررسی تفاو  
تواننااد تصااویر روشاان و جااامش از سااازند و نمیها  اندکی از واقعیا  را نمایااا  میب ش

تاار  کااه بایااد مراتب مهمتر، نفیااه بااهبااه عطااار  دقیااق  موضوع موردمطالعه ارائااه نماینااد. 
 موردتوجه قرار گیرد، چگونگی نگرش جنسییی مردا  و زنا  است.  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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انااد  ا  از مطالعااا  و تحقیقااا  وجااود دارد کااه تااالش کرده اگرچااه طیااف بساایار گساایرده 
قاارار  شناتیی را در بین مردا  و زنا  و برحسب میغیر جاان  مااورد بررساای  رویفردها  جمعیت 

مراتب  شناتیی باار پایاأه میغیاار بااه دهند، اما واقعیت این است که حجم و دامنه تحقیقا  جمعیت 
تر و  تر آ ، یعنی نحؤه نگرش جنسااییی، اناادت اساات. ایاان تاا  تحقیقاااتی زمااانی برجساایه مهم 

تر  مراتب بیشیر  مدنظر باشد؛ چرا که انجام تحقیقا  دقیااق مشهودتر است که دقت و جامعیت به 
طور  تر مسیلزم این است که نقش و تنگیرگااذار  میغیرهااا  جاان  و نگاارش جنسااییی بااه جامش   و 

زما  و تططیقی موردتوجه قرارگیرند. از آنجاکه، حجم ایاان قطیاال تحقیقااا  و مطالعااا  بساایار  هم 
کند تا در حد توا  تود شواهد علمی و مسیندا  پژوهشاای  اندت است، تحقیق حاضر تالش می 

تر ایاان  طوردقیق گانٔه این تحقیق به ل این ت ها  تحقیقاتی ارائه نماید. اهداف سه در راسیا  تفمی 
است که در گام اول نشا  دهد که آیا اساساد مااردا  و زنااا  )یعناای، باار پایااه میغیاار جاان ( دارا   

شااود کااه آیااا  شناتیی میفاو  یا مشابه هسیند؟ در گام دوم نیز مشاا   می رویفردها  جمعیت 
شناتیی افراد اساساد تحت تنگیر نحؤه نگرش جنسییی آنهاساات؟ و باااالتره،  عیت رویفردها  جم 

زمااا  دو میغیاار جاان  و نگاارش  هدف عمده در گام سوم این است که چگونگی تنگیرگااذار  هم 
 طور تططیقی بررسی شود.  شناتیی آنا  به جنسییی افراد بر رو  رویفردها  جمعیت 

 
 . چارچوب نظری تحقیق2

با توجه به اینفه هدف عماادٔه تحقیااق حاضاار معطااوف بااه مالحظااا  جنسااییی ماارتط  بااا 
ها  نظر  شود تا زمینهشناتیی است، بنابراین در این ب ش تالش میها  جمعیتنگرش 

ها  آموزهو ابعاد تئوریی آ  را از منظر جنسییی کانو  توجه و بررسی قرار داده شود. مطابق  
ها  بین مردا  و زنا ، بر پایاأه م »جن « معموالد ناظر بر تفاو  ها  کالسیی، مفهوتئور 
ها و تصوصیا  گانویاأه ها، هورمو ها  بیولوژیی و جسمانی آنا  مانند کروموزوم ویژگی

ها  فرهنگی و اجیماعی بین مااردا  و جنسی است، و مفهوم »جنسیت« نیز ناظر بر تفاو  
ماننااد ماساای و  1معاصاار تئااور  جنساایتپردازا   هکه از دیدگاه نظری درحالیباشد.  زنا  می

( و 2003(، ریلاای و ماای کااارتی )1998آنفاار )(، 1996(، حفاایم )1993همفااارا  )
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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جن  و جنسیت به (، تحوال  عمیقی در زمینٔه تطیین تفاو  بین دو مفهوم  2015لیندسی )
دنظر قاارار گیاارد، تر ماا طورجااد وقوع پیوسیه است؛ زیرا به عقیده آنا ، آنوه امروزه باید به

ها و سازوکارهایی است که شناتت جنسییی و نگاارش جنسااییی افااراد را، ناظر بر مفانیسم
کنند. گفینی است که اهمیت و ضرور  توجااه اعم از مردا  و زنا ، شفل و ساماندهی می

نظرا  گیر   شناتت جنسییی و نگرش جنسییی از سو  صاااحببه فرایند و مفانیسم شفل
 3واره جنسااییی«(، »مدل یا طرح 1981، 2)بم 1کنش میقابل نمادین«یگر مانند »ها  دنظریه

 6پاااذیر  جنساااییی«( و »جامعه1998، 5؛ ناراهاااارا 1993، 4؛ فاااوک 1981)جاااونز 
کیااد 2003؛ و تااایلور،   2000،   8؛ اواناا  و دیااوی 1981،  7)ریواردسو  ( نیااز مااورد تن

کید دارنااد کااه عنصاار تالصه، این نظریهطوربهقرارگرفیه بود.   پردازا  بر این اصل مشیرت تن
ها  میقابل مردا  و زنا  با همدیگر نقش کلید  تنها در تفوین شناتت و کنشجنسیت نه

« ایفااا 9گیر  »تود اجیماعیدارند، بلفه از هما  دورا  کودکی نقش مهمی در فرایند شفل
گیااریم کااه جامعااه انیظااارا  ها از هما  دورا  کودکی یاد میکه ما انسا طور بهکند؛  می

ترتیب، ها دارد. باادینها و پسااربوهاجیماعی و اسیانداردها  فرهنگی میفاوتی از دتیربوه
این انیظارا  اجیماعی و اساایانداردها  فرهنگاای میفاااو ، کااه از آ  بااا عنااوا  »کاادها  

شااد  و ها  مناسااطی را باارا  درونیشااود، زمینااهنام برده می  (2003)تایلور،    10جنسییی«
ها  آورد که رویفردها  این کودکا  را در سااالپذیر  ایدئولوژ  جنسییی فراهم میجامعه

دهنااد. در همااین ا  تحت تاانگیر قاارار میمالحظهطورقابلآینده یعنی در سنین بزرگسالی به
این نفیه بنیادین است که اگرچااه تمرکااز باار راسیا، چارچوب نظر  تحقیق حاضر مطینی بر  

هااایی از واقعیااا  توانااد ب شررساای تفاااو  بااین مااردا  و زنااا ، میمیغیر جن ، یعنی ب
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

5 
مالحظات جنسیتی مرتبط  

 های ... با نگرش 

تاار تر آ  مسیلزم تمرکز باار میغیاار مهمموردمطالعه را نمایا  سازد، اما شناتت جامش و دقیق
یق حاضر در نظاار دارد یعنی نحؤه نگرش جنسییی مردا  و زنا  است. بر همین اساس، تحق

شناتیی را در سه گام میااوالی و ماارتط  بااا هماادیگر یعناای باار پایااه تا رویفردها  جمعیت
میغیرها  جن  و نگرش جنسییی و همونین بر پایه یی بررسی تططیقی مطینی باار تاانگیرا  

شااناتیی زما  این دو میغیاار جاان  و نگاارش جنسااییی باار رو  رویفردهااا  جمعیتهم
 بررسی قرار دهد. موردمطالعه و 

 
 . پیشینه تحقیق3

گانه ها  پنجشناتیی در تحقیق حاضر بر اساس مؤلفهها  جمعیتنگرش با توجه به اینفه  
شامل ترجیحا  فرزندآور ، نگرش به سیاساات افاازایش جمعیاات، ساان ازدواج دتیاارا ، 

شینٔه همین سطب در این ب ش به بررسی پیگیرند، بهطالق و مهاجر  موردسنجش قرار می
طورکلی، شااود. بااهگانااه پرداتیااه میها  پنجشده درتصااوا ایاان مؤلفااهتحقیقا  انجام

هااا  میفاااو  بااه دهااد کااه مااردا  و زنااا  دارا  نگرش بررسی تحقیقا  پیشین نشااا  می
( مطینی باار تحلیاال گانویااه 1383پور)مثال، تحقیق کاظمیعنوا الگوها  ازدواج هسیند. به

گرفیه نسطت به مااردا  دهد که زنا  مجرد و طالقنشا  می  1385ها  سرشمار  سال  داده
تر  نسطت به ازدواج دارند. نیایج تحقیق آقایی و بنونااار  گرفیه نگرش منفیمجرد و طالق

ساااو، افااازایش تحصااایال  و بااااالتربود  پایگااااه دهاااد کاااه از یی( نشاااا  می1392)
دتیاارا  ساانین باااالتر  را باارا    شود تااااقیصاد  تانواده در دتیرا  موجب میااجیماعی

که این دو میغیر تنگیر  بر نگرش پسرا  نسطت به ساان ازدواج ازدواج مناسب بدانند درحالی
دار « به شفل یفسااانی باار نگاارش ندارد. از سو  دیگر، دو میغیر »اشیغال« و »میزا  دین

دار  در هاار و دیاان معنا که اشیغالگذارد. بدیندتیرا  و پسرا  نسطت به سن ازدواج اگر می
شااود. در پااژوهش آقاساای و دو جن  مردا  و زنا  موجب کاهش سن مطلااوب ازدواج می

داننااد. ( نیز مشاهده شد که مردا  بیش از زنااا  ازدواج را اماار  ضاارور  می1394فالح )
( و عسااگر  1396(، نیف ااواه و همفااارا )1398همونین، تحقیقا  مراد  و صفاریا  )

سااو، نگاارش بااه براباار  جنسااییی سااطب ( نشااا  داد کااه از یی1395ندوشن و همفارا  )
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شود تا میزا  تمایل بااه ازدواج جوانااا  در ساانین باااالتر افاازایش یابااد؛ از سااو  دیگاار، می
ها  نقش جنسااییی، نگاارش دتیاارا  دانشااجو بااه ازدواج زما  با افزایش پذیرش کلیشههم

(، پیلااین و 1392باشاای )فلهشااود. باار اساااس نیااایج تحقیقااا  موسااو  و قاترمیسنیی
دار  بین نگرش مااردا  و ( تفاو  معنی1398زاده و همفارا  )(، و عطاس1394رحمانیا )

( 1395زنا  به فرزندآور  و تعداد فرزندا  مطلوب وجود ندارد. رساایگارتالد و مقاادمی )
انواده هااا  تاا ها  مثطت  و منفی و ارزش نشا  دادند که در ابعاد ارزش فرزند اعم از ارزش 

بزرگ و کوچی نگرش مردا  و زنااا  یفسااا  اساات. از سااو  دیگاار، نیااایج مطالعااه فاار  
طور ( نشااا  داده اساات کااه تمایاال مااردا  بااه فرزناادآور  بااه1392اسااالملو و همفااارا )

( در زمیناأه 1392عالوه، نیایج تحقیق عنایت و پرنیااا )معنادار  بیش از زنا  بوده است. به
ی بر گرایش به فرزناادآور  نشااا  داد کااه تغییاارا  نگاارش نقااش شد  فرهنگاگرا  جهانی

شود. نیایج تحقیقااا  جنسییی از سنیی به مدر  باعث کاهش تمایل زنا  به فرزندآور  می
پااذیر  ( نیااز تنگیرجامعه1396( و تلااج آباااد )1396(، مدیر )1394پیلین و رحمانیا )

کااه ترجیحااا  معناکند؛ بدیند میجنسییی سنیی بر رو  نگرش مثطت به فرزندآور  را تنیی
بارور  یا تعداد مطلااوب فرزناادا  در بااین زنااا  و مرداناای کااه از نگاارش ساانیی در زمیناأه 

دار باشد و مرد در بیرو  تانه کار کند( بیشیر ز  تانه  کار جنسییی برتوردار هسیندتقسیم
زاده و طاااساز زنا  و مرداناای اساات کااه نگاارش دیرساانیی دارنااد. مطااابق نیااایج تحقیااق ع

هااا  (، بازاندیشی مدر ، یعنی تاادبر و تنماال درتصااوا ساانت و ارزش 1398همفارا )
 سنیی پیشین، تنگیر منفی بر گرایش به فرزندآور  دارد.  

شااده در زمیناأه نگاارش بااه مهاااجر  عالوه باار ایاان، بررساای پیشااینه تحقیقااا  انجام
ارا  نگرش مثطاات بااه مهاااجر  دهندٔه این واقعیت کلی است که مردا  بیش از زنا  دنشا 

هااا  ( بر پایٔه تحلیاال گانویااه داده1384زاده و جواهر )مثال، تحقیق سراجعنوا هسیند. به
نشا  داد که گرایش دانشجویا  پساار   1380ها  دانشجویا  در سال  سطح سنجش گرایش

به مهاجر  تارجی، در صور  پیدا کرد  شغل مطلااوب، باایش از دتیاارا  اساات. نیااایج 
دهااد کااه نگاارش پساارا  جااوا  بااه ( نیز  نشااا  می1385نور  و سروش )هش تواجهپژو

تر از نگرش دتیاارا  جااوا  بااه مهاااجر  اساات. پااژوهش طور معنادار  مثطتمهاجر  به
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تر به تنها مؤید تمایل بیشیر و قو ( بر رو  جوانا  شهر شیراز نیز نه1388مقدس و شرفی )
است، بلفه مردا  بیشیر عوامل اقیصاد ، اجیماعی و مهاجر  در بین مردا  نسطت به زنا   

کنند. مطابق فرهنگی و زنا  بیشیر عوامل آموزشی را علت اصلی تمایل به مهاجر  ذکر می
( بر رو  دانشجویا  دانشگاه تهرا ، پااژوهش 1392زاده، طالیی و جوانی )پژوهش حفیم

شااهد، و پااژوهش (  باار رو  دانشااجویا  دانشااگاه فردوساای م1396فااروتن و شاای  )
( بر رو  دانشجویا  ن طٔه دانشگاه ساامنا ، میاازا  تمایاال 1395پور و همفارا  )شهریار 

مراتب بیشیر از میزا  تمایل دانشجویا  دتیر است. بررساای دانشجویا  پسر به مهاجر  به
شده درتصااوا نگاارش مااردا  و دهد که مطالعا  انجامادبیا  و پیشینٔه تحقیق نشا  می

طرف، برتی از مطالعااا  طالق به نیایج مشابهی نرسیده است. بدین معنا که ازییزنا  به  
( در 1394( در مشااهد و تحقیااق ساالیمانی)1384مانند تحقیق حیدر  بیگوند و ب شاای )

ها  اردبیل، تفاو  معنادار  در نگاارش زنااا  و مااردا  بااه طااالق بین دانشجویا  دانشگاه
یج برتاای مطالعااا  دیگاار ماننااد تحقیااق فااروتن و اند. از طرف دیگاار، نیااامشاهده نفرده

طورکلی میاازا  دهنااد کااه بااه( نشااا  می1397( و تحقیق کرمی و الطرز  )1395میرزایی)
مراتب بیشاایر حلی برا  مشفال  زناشویی در بین زنا  بهعنوا  راهنگرش مثطت به طالق به

تحقیقااا  در ایاان زمینااه را   رسد که این عدم توافق نیایجتر از مردا  است. به نظرمیو قو 
توا  تا حدود  باار اساااس تفاااو  ساارعت تغییاارا  نگرشاای ناشاای از مدرنیزاساایو  و می

( 1391بازاندیشی مدر  در زنا  و مردا  تطیین کرد. در همین چارچوب، گیال  و همفارا )
نسلی نشا  دادند که تغییرا  مثطت نگرش بااه طااالق در بااین سااه نساال در یی مطالعه بین

لف زنا  بیش از تغییرا  نگرشی مردا  است. همونین درتصوا تنگیر نااوع نگاارش م ی
ا  از مطالعااا  مالحظااهبااه طااالق، نیااایج طیااف قابلآنهاااجنسییی افراد بر رو  رویفرد 

؛ حساانی و 1392؛ الماساای، 1392؛ چابفی، 1384)حیدر  بیگوند و ب شی، شدهانجام
کنند که آ  دسیه از افراد  کااه بااه را تنیید می  (، این نفیه اساسی و مشیرت 1396همفارا ،  

آور تانوار« و محدودکرد  حوزٔه ها  جنسییی موسوم به الگو  »مرد نا الگو  سنیی نقش
دار  چندا  باور ندارند، نگرش مثطت آنها فعالیت و مشارکت زنا  به وظایف تانگی وتانه

 تر است. مراتب بیشیر و قو به طالق به
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شااده توا  گفت که ن ست، مطالعا  انجامبند  تحقیقا  پیشین میجمشبنابراین، در  
تنها عمدتاد به تفاو  نگرش مااردا  و زنااا  محاادود شناتیی نهها  جمعیتدر زمینٔه نگرش 

شده است، بلفه جامعٔه آمار  همین طیااف محاادود تحقیقااا  را نیااز زنااا  و دانشااجویا  
نٔه تنگیر نگرش جنسییی بر رو  رویفردهااا  دهند. دوم، تحقیقا  اندکی در زمیتشفیل می

شده است. ضمن آنفه، محدود بود  همین حجم اناادت تحقیقااا  شناتیی انجامجمعیت
تر ایاان مراتب مهمتر است. سوم، نفیه بهمراتب برجسیهبر رو  جامعه آمار  دانشجویا  به

شااود کااه یرتر میتر و چشمگاست که ت  تحقیقاتی در این حوزه مطالعاتی زمانی برجسیه
زما  باار رو  رویفردهااا  طور همنقش و تنگیرگذار  میغیرها  جن  و نگرش جنسییی به

راسیا  تفمیل این ت ها  تحقیقاااتی، مطالعااه حاضاار   شناتیی بررسی شود. درجمعیت
 کند تا در حد توا  تود شواهد علمی و مسیندا  پژوهشی ارائه نماید. تالش می

 
 شناسی تحقیق. روش 4
ها  یاای بررساای پیمایشاای اساات. بااا توجااه بااه وتحلیلطاحث این مقاله مطینی بر تجزیهم

گسیردگی جغرافیایی کشور ما و میناسب با بودجه و امفانا  محدود پژوهشااگرا ، مناااطق 
ا  دربردارندٔه گسیردگی مالحظهقابلاند که تا حدودشدهکمابیش میعدد و گوناگو  انی اب

هااا  قااومی و مااذهطی نظر ترکیباز نقطااهویژه فرهنگی اجیماعی بااهها  جغرافیایی و تنوع
تاارین الگوهااا  توا  بر اساااس آنهااا برتاای از مهمباشند که میهایی از کشور ما میب ش

تر بررسی کاارد. مرتط  با موضوع تحقیق را فراتر از یی شهرسیا  و در سطحی نسطیاد گسیرده
ساااله و باااالتر ساااکن 15نفر از مردا  و زنا   5200جمعیت نمونه این پژوهش پیمایشی را  

آباد، رشت، ها  اسفراین، اهواز، بابلسر، بجنورد، ترم در نقاط شهر  و روسیایی شهرسیا 
ترتیب، از دهند. باادینسقز، کامیارا ، گرگا ، گنطدکاووس، محمودآباد و همدا  تشفیل می

از ادلااب مناااطق در نموناأه   ها  تحقیق تااالش شااده اسااتبند  جغرافیایی نمونهنظر پهنه
شااده و تحقیق گنجانده و لحاظ گردد. حجم نمونه تحقیق با اسیفاده از روش کوکرا  تعیااین 

شااده ا  اسیفادها  چندمرحلهگیر  توشهها  تحقیق نیز از روش نمونهبرا  گزینش نمونه
ول، بااا انجااام است. اعیطار پرسشنامه، اعیطار صور  است و برا  دسییابی به پایایی موردقطاا 
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هااا  پرسشاانامه تاانمین ، همساز  گویااه79/0آزمو  و میانگین آلفا  کرونطا  حدود  پیش
یافیه بااود. پاا  از گااردآور  ها  تحقیق نیااز پرسشاانامه ساااتتگردید. ابزار گردآور  داده

باارا    1اساسپاایافاازار اسها  تحقیق با اسیفاده از تفنیاای پرسشاانامه، از برنامااه نرم داده
ها در ب ااش وتحلیلشده اساات. نیااایج ایاان تجزیااهها  تحقیق اسیفادهوتحلیل دادهتجزیه

 بعد  موردبررسی قرار تواهد گرفت. 
عنوا  میغیاار وابساایه یااا تااابش محسااوب شناتیی بااهها  جمعیتدر این تحقیق، نگرش 

( ترجیحااا  1گیاارد:  شناتیی موردمطالعه قاارار میگردد که در قالب پنج مؤلفه جمعیتمی
فرزند و بیشاایر 4فرزند،  3فرزند،  2فرزند،  1فرزندآور  که در پنج سطح شامل بدو  فرزند،  

( سیاست افزایش جمعیت که نحؤه نگرش افراد به هر یاای 2است؛    موردسنجش قرار گرفیه
شااناتیی در چهااار سااطح کااامالد موافااق، موافااق، م ااالف، ها  جمعیتاز ایاان مؤلفااه

( نگرش به سن ازدواج دتیاارا  کااه در چهااار 3جش قرارگرفیه است؛  م الف موردسنکامالد 
سااال و باااالتر   28سااال،    27-25سااال،    24-21سااال،    20سطح مشیمل باار ساانین زیاار  

حلاای باارا  مشاافال  زناشااویی و عنوا  راه( طااالق بااه4موردسنجش قرار گرفیااه اساات.  
شناتیی ها  جمعیتفهمهاجر  به تارج کشور که نحؤه نگرش افراد به هر یی از این مؤل 

م الف موردسنجش قرار گرفیااه اساات.  موافق، موافق، م الف، کامالد در چهار سطح کامالد
( دو میغیر مسیقل اصلی و محور  این تحقیق، یعنی »میغیر جن « کااه شااامل مااردا  و 5

شود و »میغیر نگرش جنسییی« که بر پایٔه نحؤه نگاارش بااه اشاایغال زنااا  در چهااار زنا  می
م الف موردسنجش قرارگرفیه است. سطح ک موافق، موافق، م الف، کامالد  امالد

اگرچه در تحقیق حاضر برا  مطالعه و سنجش نگرش جنسییی فق  این امفااا  وجااود 
داشت که آ  را برحسب رویفرد افراد به اشیغال زنا  موردبررسی و سنجش قرار دهااد، امااا 

چندبعااد  و گساایرده اساات کااه  واقعیت این است که مؤلفه نگاارش جنسااییی یاای مفهااوم 
تحقیقا  تفمیلی و مطالعا  تفصیلی مسیلزم این است کااه ابعاااد میعاادد مفهااوم نگاارش 

جنسییی مدنظر و موردمطالعه و بررسی قرار گیرد.  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 های تحقیق.  یافته5
ها  تحقیق حاضر به تففیی در سااه ب ااش ارائااه بر اساس اهداف و سؤاال  تحقیق، یافیه

هااا  ( نگرش 2شااناتیی برحسااب میغیاار جاان ؛ هااا  جمعیت( نگرش 1شااود: می
شااناتیی باار هااا  جمعیت( نگرش 3شناتیی برحسااب میغیاار نگاارش جنسااییی؛  جمعیت

 زما  دو میغیر »جن « و »نگرش جنسییی«. اساس تنگیرهم
 . ترجیحات فرزندآوری و سیاست افزایش جمعیت1-5

تااوا  بااه یاای  نااا  و مااردا  می مطابق نیایج تحقیق حاضر، درتصوا ترجیحااا  فرزناادآور  ز 
نظر ترجیحا  فرزناادآور   ا  بین مردا  و زنا  از نقطه الگو  اساسی اشاره کرد: »تفاو  برجسیه 

مثال،  عنوا  شود زیرا آنا  دارا  ترجیحا  فرزندآور  کمابیش مشابهی هساایند«. بااه مشاهده نمی 
  2از زنا  و نیمی از مردا ، الگااو   که نیمی  طور  هم مردا  و هم زنا  تواها  دو فرزند هسیند به 

گونااه تمااایلی بااه الگااو   عالوه، هاام مااردا  و هاام زنااا  تقریطاااد هی  دهند. بااه فرزند را ترجیح می 
کااه  معنا فرزند  نیز بسیار اناادت اساات؛ بدین فرزند  ندارند، بلفه ترجیح آنها برا  الگو  تی بی 

دهنااد.  ین الگااو  فرزناادآور  را تاارجیح می دهم( ا مردا  و زنا  به میزا  مشابه )هر دو حدود یی 
تر اینفه، حیی در الگوها  فرزندآور  زیاد نیز تفاو  چناادا  چشاامگیر  بااین  مراتب مهم نفیٔه به 

فرزنااد، حاادود    3پنجم هاار یاای از مااردا  و زنااا ، الگااو   مردا  و زنا  وجود ندارد؛ حدود یی 
 دهند.  ا ترجیح می فرزند و بیشیر ر   4درصد هریی از مردا  و زنا  الگو   15

شااده در زمیناأه دهااد کااه الگااو  اساساای گفیهها  این تحقیق نشااا  میوتحلیلتجزیه
کنااد. رویفاارد مااردا  و زنااا  نسااطت بااه نگرش به سیاست افزایش جمعیت نیز صاادق می

که اکثریت چشمگیر معناسیاست افزایش جمعیت کمابیش یفسا  و مشابه هم است؛ بدین
سوم زنا ( دارا  رویفرد منفی نسطت به سیاست آنا  )یعنی حدود دوسوم مردا  و حدود دو

سوم باقیمانده در هر یی از دو گروه زنا  و مااردا ، افزایش جمعیت هسیند و تنها حدود یی
 رویفرد مثطت نسطت به سیاست افزایش جمعیت دارند.  

 . رویکرد به طالق، مهاجرت و سن ازدواج دختران2-5

مااردا  و زنااا  نسااطت بااه ساان ازدواج دتیاارا   ها  تحقیااق حاضاار در زمیناأه رویفاارد  یافیااه 
طور  دهندٔه دو نفیه اصلی است: ن ست، بیشیرین تعداد هم در زنا  و هاام در مااردا  بااه نشا  
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  24-21ترین سن ازدواج دتیرا   یفسا  )دوپنجم زنا  و دوپنجم مردا ( معیقدند که مناسب 
شااناتیی  ن مؤلفه جمعیت سالگی است. دوم، بیشیرین تفاو  بین مردا  و زنا  درتصوا ای 

که مردا  بیش از زنا  بااه ازدواج دتیاارا  در  طور  ترین سنین ازدواج است؛ به مربوط به جوا  
چهارم زنا  بر این باورنااد  سوم مردا  و تنها کمیر از یی تر تمایل دارند: بیش از یی سنین پایین 

 ترین سن ازدواج برا  دتیرا  است. سال مناسب   20که سنین زیر 
ونین، بر پایه نیایج این تحقیق، در زمینٔه رویفرد مااردا  و زنااا  نسااطت بااه طااالق و هم

سو، زنا  تا حاادود  باایش از مااردا  مهاجر ، دو الگو  کامالد میفاو  وجود دارد: از یی
سااوم چهارم مردا  و نزدیاای بااه ییدارا  نگرش مثطت نسطت به طالق هسیند )حدود یی

تر از مایل به مهاجر  در  بین مردا  تا حدود  بیشاایر و قااو زنا (. از سو  دیگر، میزا  ت
حال، واقعیاات ایاان درصد زنا (. درعین  45درصد مردا  و    51میزا  آ  در بین زنا  است )

است که در هریی از این دو الگو، تفاو  بین مردا  و زنا  درزمینٔه رویفرد آنا  به طالق و 
 مهاجر  چندا  برجسیه و چشمگیر  نیست. 

 
یع نسبی )درصدی( نگرش 1جدول    شناختی برحسب جنس های جمعیت .توز

 مردان و زنان زنان مردان شناختیهای جمعیتنگرش
    ترجیحات فرزندآوری

 1/1 0/0 0/1 فرزندبی
 0/11 0/11 1/12 فرزند 1
 0/50 0/50 0/50 فرزند 2
 0/20 1/21 0/20 فرزند 3
 0/15 0/15 0/15 فرزند و بیشیر 4

 100.0 100.0 100.0 جمش
    سیاست افزایش جمعیت

 0/8 0/7 2/8 کامالد موافق
 0/23 0/24 4/23 موافق

 0/32 0/34 3/31 م الف
 0/33 0/31 1/35 کامالد م الف

 100.0 100.0 100.0 جمش
    سن ازدواج دختران

 0/29 0/25 0/33 سال و کمیر 20
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 مردان و زنان زنان مردان شناختیهای جمعیتنگرش
 0/42 0/42 0/41 سال 21-24
 0/21 0/24 0/19 سال 25-27

 0/5 0/5 0/4 سال و باالتر 28
 100.0 100.0 100.0 جمش

    نگرش به طالق
 0/4 0/4 0/4 کامالد موافق

 0/24 0/26 0/22 موافق
 0/38 0/39 0/38 م الف

 0/30 0/27 0/33 کامالد م الف
 100.0 100.0 100.0 جمش

    مهاجرت به خارج کشور
 0/17 0/15 0/20 کامالد موافق

 0/30 0/30 0/31 موافق
 0/29 0/30 0/28 م الف

 0/21 0/23 0/19 کامالد م الف
 100.0 100.0 100.0 جمش

 5200 2588 2612 جمع فراوانی

 
 . ترجیحات فرزندآوری و سیاست افزایش جمعیت برحسب نحوه نگرش جنسیتی3-5

ها  این تحقیق دربارٔه تنگیر میغیاار نحااؤه نگاارش جنسااییی باار رو  ترجیحااا  مطابق یافیه
نظر از هرگونااه نگاارش ( افااراد صاارف 1توا  اسینطاط کاارد:  فرزندآور  سه نفیه اصلی را می

م الف بااا اشاایغال  موافق و چه آنا  که م الف و کامالد جنسییی )چه آنا  که موافق و کامالد
( بیشیرین ترجیح فرزندآور  2فرزند  ندارند؛  گونه تمایلی به الگو  بیزنا  هسیند(، هی 

فرزند 2در درو  افراد برتوردار از هر نوع نگرش جنسییی میعلق به کسانی است که الگو   
مراتب بیشاایر و دهند. الطیه، این نسااطت در بااین مااوافقین بااا اشاایغال زنااا  بااهرا ترجیح می

که کامالد موافق با اشیغال زنا  هسیند، تواهااا  الگااو  درصد کسانی  60تر است )برجسیه
درصااد 40که این نسطت در بین م الفین با اشیغال زنا  حدود  باشند، درحالیدو فرزند می

( بیشیرین تنگیرگذار  میغیر نحؤه نگرش جنسییی بر رو  ترجیحا  فرزناادآور  3است(؛  
طرف، الگااو  د جسیجو کاارد. ازیاایفرزند  و الگو  فرزندآور  زیارا باید در الگو  تی

کارانه نسطت به تر است که رویفرد سنیی و محافظهفرزندآور  ادلب  برا  کسانی پذیرفینی
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ها  جنسییی دارند )باالترین میزا  تمایل به فرزندآور  زیاد میعلق به کسانی است که نقش
فرزند و بیشاایر   4ها   سوم آنا  تواکه قریب ییطور کامالد م الف اشیغال زنا  هسیند به

هسیند که نزدیی به چهار برابر  بیشیر از میزا  آ  در بین کسانی است کااه کااامالد موافااق بااا 
فرزند  بیشیر از سو  کسانی ترجیح داده اشیغال زنا  هسیند(.  از طرف دیگر، الگو  تی

تمایل ها  جنسییی هسیند )میزا   شود که دارا  نگرش دیرسنیی و مدر  نسطت به نقشمی
فرزند  در بین افراد کامالد موافق با اشیغال زنا ، دو برابر بیش از میاازا  آ  در به الگو  تی

 بین کسانی است که با اشیغال زنا  کامالد م الف هسیند(.  
تنگیر  نحااؤه نگاارش  عالوه براین، رویفرد افراد نسطت به سیاست افزایش جمعیت نیز تحت 

طور نسااطی باااالترین میاازا   دهااد کااه بااه جنسییی آنها است؛ زیرا نیایج این تحقیااق نشااا  می 
شااود کااه دارا  نگاارش  رویفرد مثطت به سیاست افزایش جمعیت در بین کسانی مشاااهده می 

که، هرچه نحؤه نگاارش بااه  ها  جنسییی هسیند، درحالی سطت به نقش کارانه ن سنیی و محافظه 
یابااد، میاازا  رویفاارد مثطاات بااه  سو  نگرش دیرسنیی و مدر  سوق می ها  جنسییی به نقش 

کند )نزدیاای بااه دوپاانجم کسااانی کااه م ااالف  سیاست افزایش جمعیت روند نزولی طی می 
کااه ایاان  ایش جمعیت هسیند، درحالی اشیغال زنا  هسیند، دارا  رویفرد مثطت به سیاست افز 

موافق اشیغال زنا  هسیند به حدود یی  یابااد(. بااه  پنجم تناازل می میزا  در بین کسانی که کامالد
تر، میزا  نگرش مثطت به سیاست افزایش جمعیاات در بااین م ااالفین بااا اشاایغال  عطار  دقیق 

موافق  زنا  نزدیی به دو برابر بیشیر از میزا  آ  در بین کسانی است که   بااا اشاایغال زنااا  کااامالد
م ااالف بااا اشاایغال   هسیند. با این وجود، باید در نظر داشت که حیی در بین کسانی که کامالد
زنا  هسیند، هنوز اکثریت چشمگیر، یعنی بیش از نیمی از آنا ، دارا  رویفرد منفاای نسااطت  

جمعیاات در    به سیاست افزایش جمعیت هسیند؛ هرچند این رویفرد منفی به سیاست افزایش 
موافق با اشیغال زنا  به  چهارم  کااه سااه طور  تر اساات به مراتب بیشیر و برجساایه بین افراد کامالد

 آنا  دارا  رویفرد منفی نسطت به سیاست افزایش جمعیت هسیند.   
 . رویکرد به سن ازدواج دختران برحسب نحؤه نگرش جنسیتی4-5

هااا   ابعی از نحؤه نگرش آنهااا نسااطت بااه نقش آیا رویفرد افراد نسطت به سن ازدواج دتیرا  ت 
تااوا   هااا  ایاان تحقیااق می جنسییی است؟ در پاس  به این پرسش کلید  و مطابق نیایج داده 



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

14 
 4شماره    ، 13  دوره 

 1399زمستان   
 52پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شااود کااه  گفت که کمیرین تمایل به ازدواج دتیرا  در سنین پایین در بین افااراد  مشاااهده می 
سااو   رش جنسااییی به هااا  جنسااییی هساایند. امااا هرچااه نگاا دارا  نگرش دیرسنیی به نقش 

یابد، میزا  تمایل به ازدواج زنااا   ها  جنسییی سوق می کارانه به نقش رویفرد سنیی و محافظه 
موافق  گذارد )کمیر از یی دار  رو به افزایش می طور معنی در سنین پایین به  پنجم افراد »کااامالد

دهنااد تااا  « تاارجیح می چهارم افراد »موافااق بااا اشاایغال زنااا  با اشیغال زنا « و تنها حدود یی 
تنها در بین افراد »م الف  که این نسطت نه سال ازدواج کنند؛ درحالی   20دتیرا  در سنین زیر  

مراتب بیشاایر  از  یابااد، بلفااه حیاای نسااطت بااه با اشیغال زنا « به بیش از دوپنجم افزایش می 
نا  اااا نیااز ساانین  کسانی که »کامالد م الف با اشیغال زنا « هسیند اا یعنی بیش از نیمی از آ 

تر، میاازا  تمایاال بااه  دانند(. به عطار  دقیق ترین سن ازدواج دتیرا  می سال را مناسب 20زیر  
م الف با اشیغال زنااا  هساایند،    20ازدواج دتیرا  در سنین زیر   سال در بین افراد  که کامالد

موافق با اشاایغال زنااا    3بیش از   هساایند. از سااو     برابر میزا  آ  در بین افراد  است که کامالد
هااا  جنسااییی فاصااله گرفیااه و  کارانه نسااطت بااه نقش دیگر، هرچه از نگرش سنیی و محافظه 

یابااد، تمایاال بااه ازدواج دتیاارا  در ساانین  سو  رویفرد دیرسنیی سوق می نگرش جنسییی به 
سااال    27-25نهد: بیشیرین میزا  تمایاال بااه ازدواج دتیاارا  در ساانین  باالتر رو به افزایش می 

سااوم آنااا   که حاادود یی طور  لق به کسانی است که کامالد موافق با اشیغال زنا  هسیند به میع 
که کمیرین میزا  آ  مربااوط بااه  دانند، درحالی ترین سن ازدواج دتیرا  می این سنین را مناسب 

تر، افراد کامالد موافااق بااا  درصد(. به عطار  دقیق 14افراد کامالد م الف با اشیغال زنا  است ) 
سااال را   27-25یغال زنا  دو برابر بیشیر از افراد کااامالد م ااالف بااا اشاایغال زنااا ، ساانین اش 

 کنند.  ترین سن ازدواج دتیرا  تلقی می مناسب 
 . رویکرد به طالق و مهاجرت برحسب نحوه نگرش جنسیتی5-5

ها  جنسییی تنگیرا  دهد که نحؤه نگرش افراد نسطت به نقشها  این تحقیق نشا  میداده
طور  کلاای، هرچااه افااراد ا  بر رویفرد آنها نسطت به طالق و مهاجر  دارد. بهکنندهتعیین

ها  جنسییی باشند، از رویفاارد منفاای و کارانه نسطت به نقشدارا  نگرش سنیی و محافظه
به طالق و مهاجر  برتوردارند؛ و برعف ، هرچه نگاارش دیرساانیی و   تر  نسطتضعیف

ها  جنسییی داشیه باشند، تمایل افراد به طااالق و مهاااجر  بیشاایر و مدر  نسطت به نقش
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پنجم کسانی که کامالد م الف اشیغال زنااا  هساایند، مثال، فق  ییعنوا شود. بهترمیقو 
موافق با اشیغال زنا  به که اینگرش مثطت به طالق دارند؛ درحالی ن میزا  در بین افراد کامالد

سوم آنها نگرش مثطت به طالق دارنااد. که بیش از ییطور یابد؛ بهباالترین حد افزایش می
ها  جنسییی بر رو  رویفاارد همین الگو درتصوا تنگیرگذار  نحؤه نگرش افراد به نقش

سو، کمیرین میزا  تمایاال بااه مهاااجر  شود. از ییآنها نسطت به مهاجر  نیز مشاهده می
کااه فقاا  حاادود طور میعلق به کسانی است که کااامالد م ااالف اشاایغال زنااا  هساایند به

باشند و اکثریاات چشاامگیر آنااا  )دوسااوم سوم آنا  دارا  نگرش مثطت به مهاجر  مییی
موافااق بااا عالوه، این میزا  در بااین افااراد کااامالد  باقیمانده( نیز م الف مهاجر  هسیند. به

موافق بااا اشیغال زنا  به باالترین حد افزایش می یابد. نزدیی به دوسااوم کسااانی کااه کااامالد
دیگر، اکثریاات عطار  باشااند. بااهاشیغال زنا  هسیند، دارا  نگرش مثطت بااه مهاااجر  می

م الف با اشیغال زنا  )حدود دوسوم( دارا  نگرش منفی به مهاجر   چشمگیر افراد کامالد
که اکثریت برجسیه افراد کامالد موافق با اشیغال زنا  )حدود دوسااوم( دارا  حالیهسیند، در

 باشند. نگرش مثطت به مهاجر  می
 

یع نسبی )درصدی( نگرش 2جدول    شناختی برحسب نحوه نگرش به اشتغال زنان های جمعیت .توز

 نحوه نگرش به اشتغال زنان  شناختیهای جمعیت نگرش 
کاماًل   مخالف موافق  کاماًل موافق 

     ترجیحات فرزندآوری مخالف
 1/ 1 9/0 1/0 2/0 فرزند  بی 
 0/8 0/9 0/11 15/ 1 فرزند  1
 0/42 0/37 1/52 0/59 فرزند  2
 0/16 0/28 0/22 0/15 فرزند  3

 0/30 0/22 0/13 0/8 فرزند و بیشیر  4
 100.0 100.0 100.0 100.0 جمش 

     سیاست افزایش جمعیت
 0/37 0/38 0/32 0/22 نگرش مثطت
 0/60 0/57 0/64 0/74 نگرش منفی 

 100.0 100.0 100.0 100.0 جمش 
     سن ازدواج دختران 
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 نحوه نگرش به اشتغال زنان  شناختیهای جمعیت نگرش 
کاماًل   مخالف موافق  کاماًل موافق 

 1/52 0/42 0/27 0/16 سال و کمیر 20 مخالف
 0/27 0/32 0/47 0/44 سال   21-24
 0/14 0/16 0/20 0/29 سال  25-27

 1/3 0/5 0/2 0/7 سال و بیشیر  28
 100.0 100.0 100.0 100.0 جمش 

     نگرش به طالق 
 0/21 0/25 0/27 4/37 نگرش مثطت
 0/75 0/72 0/70 6/62 نگرش منفی 

 100.0 100.0 100.0 100.0 جمش 
     مهاجرت به خارج کشور

 0/36 0/42 0/48 0/57 نگرش مثطت
 1/62 0/56 0/50 0/41 نگرش منفی 

 100.0 100.0 100.0 100.0 جمش 
     

 
 شناختی مردان و زنان برحسب متغیر نگرش جنسیتیهای جمعیت. نگرش 6-5

زمااا  دو میغیاار جاان  و نگاارش در این ب ش به نیایج تحقیق حاضر در زمینٔه تاانگیرا  هم
شااود. مطااابق شااناتیی آنهااا اشاااره میجنسااییی افااراد باار رو  رویفردهااا  جمعیت

شناتیی مردا  و زنااا    جمعیتهاها   این تحقیق درتصوا نگرش وتحلیل دادهتجزیه
 این ترتیب اسینطاط کرد:  ا  بهتوا  الگوها  عمدهبرحسب نحؤه نگرش جنسییی آنها می

شده در ب ش قطلی در زمینٔه تنگیرگذار  میغیر نحؤه نگرش طورکلی الگوها  اشاره( به1
هم بر    شناتیی، کمابیش هم بر رو  جمعیت مردا  وها  جمعیتجنسییی بر رو  نگرش 

کند. بدین معنا که هم مردا  و هم زنانی کااه نگاارش جنسااییی رو  جمعیت زنا  صدق می
تر  بااه تنها تمایاال قااو تر اساات و م ااالف اشاایغال زنااا  هساایند، نااهمراتب سنییآنها به

تر دارند، بلفه تمایل کمیر  به مهاجر  و فرزندآور  بیشیر و ازدواج دتیرا  در سنین پایین
. برعف ، هم مردا  و هم زنااا  دارا  نگاارش جنسااییی دیاار ساانیی و  موافااق طالق دارند

تنها تواها  فرزندآور  کمیر و ازدواج دتیرا  در سنین باالتر هسیند، بلفااه اشیغال زنا ، نه
دیگر، تاانگیرا  عطار  باشند. بااهتر  نسطت به مهاجر  و طالق نیز میدارا  تمایال  قو 
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شااناتیی )مطااابق مطاحااث ب ااش ها  جمعیتر رو  نگرش میغیر نحؤه نگرش جنسییی ب
 کند. قطلی(، هم بر زنا  و هم بر مردا  صدق می

شناتیی مااردا  و زنااا  برحسااب نحااؤه نگاارش ها  جمعیتتر نگرش ( بررسی دقیق2
زما  دو میغیر جاان  و نگاارش جنسااییی باار رو  دیگر، تنگیرگذار  همعطار  جنسییی )به

سااو، داشااین دهندٔه دو تصویر گوناااگو  اساات: از یی، نشا شناتیی(ها  جمعیتنگرش 
شااود کااه یاای نااوع نگرش جنسییی دیرسنیی و رویفرد مثطاات بااه اشاایغال زنااا  سااطب می

شناتیی شفل گیرد. این تصویر در ها  جمعیتهمگرایی بین مردا  و زنا  در زمینٔه نگرش 
جمعیاات، ساان ازدواج   شناتیی )ترجیحا  فرزندآور ، سیاست افزایشسه مؤلفه جمعیت

تر است؛ بدین معنا که بااین آ  دساایه از مااردا  و زنااا  کااه دارا  مراتب برجسیهدتیرا ( به
هااا  نظر ایاان نگرش نگرش مثطاات بااه اشاایغال زنااا  هساایند، اتاایالف ناااچیز  از نقطااه

که رویفرد آنا  به فرزندآور ، سیاست افاازایش طور شود. بهشناتیی مشاهده میجمعیت
سن ازدواج دتیرا  کمااابیش مشااابه و یفسااا  اساات )اکثریاات چشاامگیر آنااا    جمعیت و

تواها  فرزندآور  کمیاار، ازدواج دتیاارا  در ساانین باااالتر، و م ااالف سیاساات افاازایش 
هااا  باشااند(. از سااو  دیگاار، تفاااو  بااین مااردا  و زنااا  دربااارٔه نگرش جمعیاات می

شااود کااه اساساااد و زنانی مشاااهده میشناتیی آنها عمدتاد در بین آ  دسیه از مردا   جمعیت
ها  جنسییی و م الف اشیغال زنا  هسیند. در بین این دسیه از دارا  نگرش سنیی به نقش

تر  بیش از مردا  به فرزناادآور  بیشاایر و سیاساات طوربرجسیهتنها زنا  بهمردا  و زنا ، نه
  تواهااا  ازدواج دتیاارا  مراتب بیش از زناافزایش جمعیت تمایل دارند، بلفه مردا  نیز به

تر هسیند. برا  مثال، آ  دسیه از مردا  و زنا  که نگاارش مثطاات بااه اشاایغال در سنین پایین
دهنااد زنا  دارند، به میزا  کمابیش یفسا  و مشابه همدیگر، فرزندآور  زیاد را تاارجیح می

 4تواهااا   دهم زنانی که نگرش مثطت به اشیغال دارند،  دهم مردا  و حدود یی)حدود یی
ا  بااین مااردا  و زنااا  م ااالف بااا مالحظهکه، تفاو  قابلفرزند و بیشیر هسیند(. درحالی

پنجم مردا  م الف اشاایغال چهارم زنا  و کمیر از ییاشیغال زنا  وجود دارد )بیش از یی
دهند(. مثال دیگر اینفه، همگرایی بین مردا  و زنااا  در زنا ، فرزندآور  زیاد را ترجیح می

شود که اساساد مینٔه نگرش به سیاست افزایش جمعیت نیز صرفاد در بین کسانی مشاهده میز
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موافق بااا اشاایغال زنااا  بااه میاازا   رویفرد مثطت به اشیغال زنا  دارند. مردا  و زنااا  کااامالد
پنجم هاار یاای از ایاان مااردا  و زنااا ( دارا  نگاارش کمابیش مساو  و یفسا  )حدود یی

جمعیت هسیند. برعف ، ایاان همگرایاای و همسااوئی در بااین آ    مثطت به سیاست افزایش
شااود. دسیه از مردا  و زنا  که دارا  رویفرد منفی به اشاایغال زنااا  هساایند، مشاااهده نمی

نزدیی به نیمی از زنانی که م الف با اشیغال زنا  هسیند، دارا  نگرش مثطت بااه سیاساات 
ردانی است که م ااالف بااا اشاایغال زنااا  مراتب بیشیر از  مباشند که بهافزایش جمعیت می

سوم مردانی که م الف بااا اشاایغال زنااا  هساایند، دارا  نگاارش هسیند زیرا تنها حدود یی
 باشند.  مثطت به سیاست افزایش جمعیت می

زما  میغیرها  جن  و نگرش جنسییی بر رو  رویفاارد ( درتصوا تنگیرگذار  هم3
از هر نوع نگرش جنسییی، زنا  کمیر از مااردا  نظر  توا  گفت که صرف به مهاجر  نیز می

گونه تنگیر چشمگیر دیگر، نحؤه نگرش جنسییی افراد هی عطار  تمایل به مهاجر  دارند. به
کنااد. دار  در تمایل بیشیر مردا  به مهاجر  در مقایسااه بااا زنااا  ایجاااد نمیو تغییر معنی

، نه کامالد م الف با اشیغال زنا  هساایند، زنااا    تنها در بین آ  دسیه از مردا  و زنا  کهمثالد
درصااد( هساایند. 52درصد و  65بیش از مردا  دارا  نگرش منفی به مهاجر  )به ترتیب،  

حیی در بین آ  دسیه از مردا  و زنا  که کامالد موافق با اشیغال زنا  هسیند نیز زنا  باایش از 
درصااد( هساایند. نفیااه 36درصااد و  44مردا  دارا  نگرش منفی به مهاجر  )به ترتیااب،  

زما  میغیرها  جن  و نگرش جنسییی بر رو  پایانی این است که در زمینٔه تنگیرگذار  هم
دهنده دو تصااویر میفاااو  اساات: هااا  تحقیااق حاضاار نشااا رویفرد بااه طااالق نیااز داده

نظر رویفرد آنها بااه ا  بین مردا  و زنا  از نقطهطرف، تنها مورد  که تفاو  برجسیهازیی
شود مربوط بااه کسااانی اساات کااه کااامالد الق برحسب نحؤه نگرش جنسییی مشاهده میط

موافق با اشیغال زنا  هسیند. میزا  نگرش منفی به طااالق در بااین آ  دساایه از مرداناای کااه 
مراتب بیشاایر از میاازا  آ  در بااین آ  درصد(، بااه  70باشند )کامالد موافق با اشیغال زنا  می

درصد(. از طرف دیگر، نفیه 57کامالد موافق با اشیغال زنا  هسیند )  دسیه از زنانی است که
تنگیر نحؤه نگرش جنسییی تر این است که اساساد رویفرد مردا  به طالق تحتمراتب مهمبه

نظر از نحؤه نگرش جنسااییی آنااا ، معنا که اکثریت چشمگیر مردا ، صرف آنها نیست بدین
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درصد مردانی که با اشیغال 70تنها در حدود  هسیند: نهکماکا  دارا  نگرش منفی به طالق  
درصد مردانی که کااامالد موافااق بااا اشاایغال زنااا  70زنا  کامالد م الف هسیند، بلفه حیی  

باشند نیز دارا  نگرش منفی به طااالق هساایند. باارعف ، رویفاارد زنااا  بااه طااالق تااا می
شااود د به آ  دسیه از زنا  میحدود  مینگر از نگرش جنسییی آنهاست که الطیه صرفاد محدو

معنا که بیشیرین میزا  نگرش مثطت به طالق نیز که کامالد موافق با اشیغال زنا  هسیند بدین
که نزدیی به نیمی از ایاان زنااا  دارا  نگاارش مثطاات بااه طور میعلق به همین زنا  است به

 طالق هسیند. 
 

 نحوه نگرش به اشتغال زنانشناختی برحسب جنس و های جمعیت(.نگرش 3جدول ) 

 شناختیهای جمعیت نگرش
 جنس 

 مردان و زنان  
 

 نگرش به اشتغال زنان  

 کاماًل مخالف مخالف  موافق کاماًل موافق
 فرزند و بیشیر(  4ترجیح فرزندآور  زیاد )

 0/29 0/18 0/11 0/9 0/15 مردا 
 0/33 0/28 0/15 0/8 0/15 زنا 

 0/30 0/22 0/13 0/8 0/15 مردا  و زنا 
 نگرش مثطت به سیاست افزایش جمعیت

 0/35 0/34 1/32 0/21 6/31 مردا 
 0/42 0/47 0/33 0/23 0/31 زنا 

 0/37 0/38 0/32 0/22 0/31 مردا  و زنا 
 سال 20سن ازدواج زنا  زیر 

 0/54 0/44 0/28 0/16 0/33 مردا 
 0/49 0/40 0/26 0/14 0/25 زنا 

 1/52 0/42 0/27 0/16 0/29 زنا مردا  و 
 نگرش منفی به طالق

 0/75 0/72 0/70 0/68 0/71 مردا 
 0/77 0/71 0/70 0/57 0/66 زنا 

 0/75 0/72 0/70 6/62 0/68 مردا  و زنا 
 نگرش منفی به مهاجر   

 0/52 0/58 0/45 0/36 0/47 مردا 
 0/65 0/68 0/54 0/44 0/53 زنا 

 1/62 0/56 0/50 0/41 0/50 مردا  و زنا 
      



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

20 
 4شماره    ، 13  دوره 

 1399زمستان   
 52پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیری . بحث و نتیجه6
تحقیق حاضر تالش کرده است تا در حااد تااوا  و امفااا  تااود شااواهد پژوهشاای مناسااب 

هااا  تر در زمینٔه مالحظا  جنسییی مرتط  بااا نگرش منظور شناتت بهیر و  بررسی دقیقبه
( 1شناتیی را ارائه نماید. نقطه عزیمت این تحقیااق مطیناای باار دو واقعیاات اساات:  جمعیت

کااارتی، ریلاای و می؛  1993جنسیت )ماسی و همفارا ،    اندیشمندا  معاصر نظریهٔ نظریه  
هااا بااین دو تحقیقاتی که محدود به بررساای تفاو  ( مطنی بر اینفه  2015؛ لیندسی،  2003

سااازند، هااا  اناادکی از واقعیااا  را نمایااا  میجاان  مااردا  و زنااا  هساایند، فقاا  ب ش
گیاارد، معطااوف بااه نحااؤه   تر کانو  توجه پژوهشگرا  قرارطور جد که آنوه باید بهدرحالی

گرفیااه، از جملااه در حااوزٔه ( ادلااب تحقیقااا  انجام2نگرش جنسییی مردا  و زنا  است؛  
پردازند و حجم شناتیی، صرفاد به تفاو  بین دو جن  مردا  و زنا  میها  جمعیتنگرش 

 این قطیل تحقیقا  بر پایٔه نگرش جنسییی بسیار محدود است.  
شود که ب واهیم نقش و تنگیرگذار  تر و مشهودتر میبرجسیهاین ت  تحقیقاتی زمانی  

زمااا  و تططیقاای موردتوجااه و مطالعااه قاارار طور هممیغیرها  جن  و نگرش جنسییی را به
مراتب کمیاار اساات. باادین ترتیااب، در صور  حجم این قطیاال تحقیقااا  بااهدهیم که درآ 

دند تا در حد توا  و امفا  تود راسیا  تفمیل این ت ها  تحقیقاتی، نگارندگا  تالش کر
ها  تحقیق حاضر در گااام اول نشااا  و در سه گام اصلی، نقش و سهمی را ایفا نماید. یافیه

شااناتیی هااا  جمعیتدهد که آیا بر پایه میغیر جن ، اساساد مردا  و زنا  دارا  نگرش می
تااوا  در را میها  این ب ااش از تحقیااق حاضاار  میفاو  یا مشابه هسیند؟ درمجموع، یافیه

بین مردا  و زنا  تالصااه و تطیااین کاارد؛ 1همسویی و همگرایی جنسییی«چارچوب اصل »
تنها ترجیحا  فرزندآور  و رویفرد بااه سیاساات افاازایش جمعیاات در بااین معنا که نهبدین

مردا  و زنا  کمابیش یفسا  و مشابه همدیگر است، بلفه حیی در زمینٔه رویفرد به طااالق 
شااود. ز تفاو  چندا  برجسیه و چشمگیر  بین مااردا  و زنااا  مشاااهده نمیو مهاجر  نی

معنا که تنها اسیثنا در این تصوا مربوط به نحؤه نگرش به سن ازدواج دتیرا  است؛ بدین
ترین سااالگی مناسااب 24-21طور یفسا  بر این باورنااد کااه اگرچه هم مردا  و هم زنا  به

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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همگرایی جنسااییی(، امااا مااردا  باایش از زنااا  بااه   سنین ازدواج دتیرا  است )همسویی و
 تر تمایل دارند.  ازدواج دتیرا  در سنین پایین

در گام دوم، نیایج این تحقیق ناظر بر  بررسی میزا  و چگونگی تنگیرگذار  میغیر نحااؤه 
ها دو شناتیی نیز هست. ایاان ب ااش از یافیااهنگرش جنسییی بر رو  رویفردها  جمعیت

( هرچه نگرش جنسییی افراد بیشیر صطغٔه ساانیی و 1سازد:  تصویر کامالد روشن را نمایا  می
تر  بااه سیاساات شوند، نگرش قو رد، تواها  فرزندآور  بیشیر  میگیکارانه میمحافظه

تر شااد  دهنااد، تمایاال آنهااا بااه ازدواج دتیاارا  در ساانین پااایینافزایش جمعیت بروز می
دهنااد و تمایاال چناادانی هاام بااه تر  بااه طااالق نشااا  میگیرد، نگرش منفی و ضااعیفمی

سااو  نگاارش شااده و بهیف( هرچه نگرش جنسااییی ساانیی افااراد ت ع2مهاجر  ندارند؛  
ا  تواهااا  فرزناادآور  کمیاار، ازدواج طور فزایناادهتنها بااهیابد، نهجنسییی مدر  سوق می

شااوند، بلفااه باار میاازا  دتیرا  در سنین باالتر و م الفت با سیاست افاازایش جمعیاات می
شااود. طور چشاامگیر  افاازوده میتمایل آنااا  هاام بااه مهاااجر  و هاام بااه طااالق نیااز بااه

فرزند و بیشیر در بین کسانی که کامالد م الف اشیغال زنااا    4مثال، میزا  تمایل به   عنوابه
برابر بیشیر از  میزا  آ  در بین کسانی است که کامالد موافق اشیغال زنا    4هسیند نزدیی به  

براباار افااراد کااامالد   3هسیند. مثال دیگر اینفه، افراد کامالد م الف با اشیغال زنااا  باایش از  
عالوه، سااال هساایند. بااه 20فق با اشیغال زنااا  تواهااا  ازدواج دتیاارا  در ساانین زیاار موا

ها  این تحقیق در گام سوم بر پایه یی بررسی تططیقی نشا  داده است که تنگیرگااذار  یافیه
شااناتیی آنااا  زما  دو میغیر جن  و نگرش جنسییی افراد بر رو  رویفردها  جمعیتهم

اصاال همسااویی و همگرایاای (  1تااوا  گفاات:   ش از نیایج، میچگونه است. مطابق این ب
شود کااه اساساااد جنسییی بین مردا  و زنا ، تنها در بین آ  دسیه از زنا  و مردا  مشاهده می

دارا  نگرش جنسییی دیرسنیی و موافق با اشیغال زنا  هسیند. بدین معنااا کااه در بااین ایاان 
ویژه در زمیناأه تیی مااردا  و زنااا  بااهشاانادساایه از مااردا  و زنااا ، رویفردهااا  جمعیت

تر به سیاست افزایش جمعیاات و ازدواج دتیاارا  در ساانین فرزندآور  کمیر، تمایل ضعیف
باالتر کمابیش یفسا  و مشابه همدیگر است. برعف ، در بین آ  دساایه از زنااا  و مرداناای 

و   که دارا  نگرش جنسااییی ساانیی و م ااالف اشاایغال زنااا  هساایند، آ  اصاال همسااویی
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شناتیی در بین ایاان گااروه از بندد؛ زیرا رویفردها  جمعیتهمگرایی جنسییی رتت برمی
طور مثال، در بین آ  دسیه از زنا  و مردانی که شود. بهزنا  و مردا  برجسیه و چشمگیر می

تنها زنااا  باایش از مااردا  دارا  نگرش جنسییی سنیی و م الف اشاایغال زنااا  هساایند، نااه
باشند، بلفه مردا  نیز باایش   بیشیر و موافق سیاست افزایش جمعیت میتواها  فرزندآور

( در تصااوا مؤلفااه مهاااجر  2تر هسیند؛  از زنا  تواها  ازدواج دتیرا  در سنین پایین
نظر از هاار نااوع ها  این ب ش از تحقیق بر یی نفیه اساساای تفیااه دارنااد: صاارف نیز یافیه

( اکثریت 3ش از زنا  تمایل به مهاجر  دارند؛  نگرش جنسییی، مردا  کماکا  و همواره بی
نظر از هر نوع نگاارش جنسااییی، م ااالف طااالق هساایند. در بااین زنااا  نیااز مردا ، صرف 

بیشیرین میزا  رویفرد مثطت به طالق فق  میعلق به آ  گروه از زنا  است که دارا  نگاارش 
 باشند.  جنسییی دیرسنیی و کامالد موافق اشیغال زنا  می

ها  پژوهشاای و سیاساایی نیااز هساات. حقیق حاضاار دارا  کاربردهااا و توصاایهنیایج ت
ها  عنوا  نمونه، به آ  ب ااش از یافیااهتوا  بهها  سیاسیی مینظر کاربردها و توصیهازنقطه

سااو  فرزناادآور  زیاااد و موافقاات بااا این تحقیق اشاره کرد که نشا  داده اساات گاارایش به
ن زنانی رواج دارد که دارا  نگاارش جنسااییی ساانیی و سیاست افزایش جمعیت عمدتاد در بی

تنها در چااارچوب تئااور  تااوا  نااهها  تحقیااق را میم الف اشیغال زنا  هسیند. این یافیه
( و گرایش این قطیل زنا  به فرزناادآور  بیشاایر 2019)فریدمن و همفارا ،    1ارزش فرزندا 

ریزا  نیااز بلفه سیاسیگذارا  و برنامااه  تودشا  تطیین کرد،2منظور ارتقاء منزلت اجیماعیبه
ها  افاازایش موالیااد عموماااد از سااو  چنااین ها و سیاستباید مدنظر داشیه باشند که برنامه

کید کرد که ایاان ها  اجیماعی مورد اسیقطال قرار میگروه  گیرد. در همین چارچوب، باید تن
جوامعی هموو  کشور ما   ها  کال  برا ریز ها و برنامهگذار نفا  کلید  در سیاست

مراتب بیشاایر  برتااوردار اساات کااه دلیاال عمااده آ  ریشااه در از ضاارور  و اهمیاات بااه
سال 30معنا که ایرا  با میانٔه سنی حدود  شناتیی کشور ما دارد؛ بدینتصوصیا  جمعیت

( هنوز دارا  ساتیار سنی بسیار جوا  است که تقریطاد نیمی از آنااا  2019،  2012)فروتن،  
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ا  از آنااا  نیااز از تحصاایال  عااالی دهنااد و نسااطت فزایناادهتیاارا  جااوا  تشاافیل میرا د
ها  جدید و جوانا ، که تمایل بیشیر  نیااز مند هسیند. این تیل عظیم نسلدانشگاهی بهره 

ها  اجیماااعی دارنااد، گیر  و تنگیرپذیر  از تفنولوژ  پیشاارفیه ارتطاطااا  و رسااانهبه بهره 
اعد  را باارا  گساایرش و تسااریش تغییاارا  اجیماااعی فرهنگاای در ها  مساا توانند زمینهمی

هااا  جنسااییی فااراهم هااا  جنسااییی و نگرش ها  گوناگو  ازجمله در عرصااه نقشعرصه
ها  پژوهشاای اساات؛ زیاارا  نیااایج تاار مربااوط بااه کاربردهااا و توصاایهآورنااد. نفیااه مهم

اساات کااه اگرچااه ها  اولیه این تحقیااق برحسااب میغیاار جاان  نشااا  داده  وتحلیلتجزیه
شناتیی دو جن  مردا  و زنااا  کمااابیش یفسااا  و مشااابه هماادیگر رویفردها  جمعیت

ها  تفمیلی این تحقیق روشن کرده است که این تشابه و یفسااانی وتحلیلاست، اما تجزیه
ها  ایاان عطارتی، یافیااهشد  تحت تنگیر نحؤه نگرش جنسییی مااردا  و زنااا  اساات. بااهبه

شناتیی باید در چارچوب و تنیید ها  پژوهشی و کاربردها  روش ر توصیهتحقیق را از منظ
کااارتی، ریلاای و می؛  1993اندیشمندا  معاصر نظریٔه جنسیت )ماسی و همفارا ،  نظریه  
تحقیقا  و مطالعاتی کااه صاارفاد محاادود بااه بررساای ( تلقی کرد.  2015؛ لیندسی،  2003
هااا  اناادکی از واقعیااا  را نمایااا    ب شها بین دو جن  مردا  و زنا  هسیند، فقتفاو  

توانند تصویر روشن و جامش از موضوع موردمطالعااه را ارائااه نماینااد، زیاارا سازند و نمیمی
شااناتیی تر مالحظا  جنسییی مرتط  با رویفردهااا  جمعیتشناتت بهیر و بررسی دقیق

نو  توجااه قاارار گیاارد، تنها مسیلزم این است که نگرش جنسییی این مردا  و زنا  کاااافراد نه
زما  و طورهمبلفه باید تنگیرگذار  میغیرها  جن  مردا  و زنا  و نگرش جنسییی آنا  بااه

 تططیقی موردمطالعه واقش شوند. 
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 منابع  

 تشافیل  و  همسار  انی اب  ازدواج،  به  ایرانی  جوانا   نگرش  (.1394)  فاطمه  باشی،مین  فالح   و  محمد؛  آقاسی،
.1-21 ،6 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه  تانواده.

 و اجیمااعی اقیصااد  عوامال تانگیر باه جواناا  نگارش (.1392) رویا بنونار ، طاهر  و  سیدسعید؛  آقایی،
 فصللنامه  (.1391  ساال  تهارا   4  منطقاه  3  و2  ناحیه  )موردمطالعه:  ازدواج  سن  رفین  باال   در  مؤگر  فرهنگی

.94-75 ،8 ایران، شناختیجامعه مطالعات

 فرزندآور   به  تمایل  بر  مؤگر  عوامل  شناتییجامعه  بررسی  (.1394)  محمد  رحمانیا ،   و  ف رالسادا ؛  پیلین،
 توسلعه مطالعلات مجلله جهارم(. شاهر سااله 52 تاا 52 مردا  و زنا   )موردمطالعه:  مینهل  مردا   و  زنا 

.134-121 (،2)7 ایران، اجتماعی

 باه  دانشجویا   گرایش  بر  مؤگر  عوامل  بررسی  وطن:  جال   (.1384)  سیدحسن  زاده،سراج  و  فاطمه؛  جواهر ،
.88-53 ،50 انسانی، علوم و ادبیات دانشکده  مجله کشور. از تارج  به مهاجر  

 پژوهشلکده   تهرا .  شهر  زنا   در  تانواده  کارکرد   و  طالق  به  نگرش  نسلیبین  مطالعه  (.1392)  الطنینام  چابفی،
   .185-158 (،1)1 ،الزهرا  دانشگاه  زنان

 درباارهٔ   شادهانجام  مطالعاا   فراتحلیال  (.1396)  فاطمه  محمدزاده،  و  منصوره؛  هداییی،  ضا؛محمدر  حسنی،
.151-126 (،3)11 ایران، اجتماعی مطالعات مجله   .1394-1382 ها سال در طالق به نگرش

 بر  فرهنگی  و  اجیماعی  آموزشی،  عوامل  تنگیر  (.1392)  ماندانا  جوانی،  و  ابراهیم؛  طالیی،  رضوا ؛  زاده،حفیم
 آملوز   در  ریزیبرنامله  و  پلژوه   فصللنامه  تهارا .  دانشاگاه  دانشجویا   در  کشور  از  مهاجر    به  تمایل
.102-81 (,69) عالی،

 باه  مشاهد  شاهر  سااکن  سااله  65  تا  18  جمعیت  نگرش  (.1384)  حامد  ب شی،  و  داریوش؛  بیگوند،  حیدر 
 انسلانی  عللوم  و  ادبیلات  دانشلکده   اجتملاعی  عللوم  مجلله  آ .  بر  مؤگر  فرهنگی-اجیماعی  عوامل  و  طالق

   .74-45 ،مشهد فردوسی دانشگاه 

 و  زناا   باارور   نیاا   و  ترجیحا   در  جنسییی  کار  تقسیم  و  نگرش  نقش  (.1396)  فریده  فراهانی،  آباد تلج
.129-95 (،1)3 جمعیتی، مطالعات ایرانی دوفصلنامه تهرا . شهر مردا 

 کشاور: از مهااجر    باه  جواناا   نگارش  بر  مؤگر  عوامل  بررسی  (.1385)  مریم  سروش،  و  بیژ ؛  نور ،تواجه
 دانشلگاه   انسلانی  عللوم  و  ادبیلات  دانشلکده   اجتملاعی  عللوم  مجله  شیراز.  شهر  جوانا   موردمطالعه  نمونه

 .82-47 (،1)3 ،مشهد فردوسی

 در  زن  فرزناد.  باه  نگارش  در  جنساییی  هاا تفاو    بررسای  (.1395)  سااجده  مقدمی،  و  امیر؛  تالد،  رسیگار
  .116-101 (،1)8 هنر، و فرهنگ

http://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1694.html
http://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1694.html
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1137196/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1137196/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1137196/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87
http://jisds.srbiau.ac.ir/article_8173.html
http://jisds.srbiau.ac.ir/article_8173.html
http://jisds.srbiau.ac.ir/article_8173.html
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-202-fa.html
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-202-fa.html
https://jwfs.alzahra.ac.ir/article_1512.html
https://jwfs.alzahra.ac.ir/article_1512.html
https://jwfs.alzahra.ac.ir/article_1512.html
http://www.jss-isa.ir/article_32911.html
http://www.jss-isa.ir/article_32911.html
https://journal.irphe.ac.ir/browse.php?a_id=2050&sid=1&slc_lang=fa
https://journal.irphe.ac.ir/browse.php?a_id=2050&sid=1&slc_lang=fa
https://journal.irphe.ac.ir/browse.php?a_id=2050&sid=1&slc_lang=fa
https://social.um.ac.ir/article_38910_0.html
https://social.um.ac.ir/article_38910_0.html
https://social.um.ac.ir/article_38910_0.html
https://social.um.ac.ir/article_38910_0.html
http://jips.psri.ac.ir/article_89814.html
http://jips.psri.ac.ir/article_89814.html
https://social2.um.ac.ir/index.php/societal/article/view/6263
https://social2.um.ac.ir/index.php/societal/article/view/6263
https://social2.um.ac.ir/index.php/societal/article/view/6263
https://social2.um.ac.ir/index.php/societal/article/view/6263
https://journals.ut.ac.ir/article_59119.html
https://journals.ut.ac.ir/article_59119.html
https://journals.ut.ac.ir/article_59119.html
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 اردبیال. ها دانشاگاه دانشاجویا   باین  در  طالق  به  نسطت  تغییر  حال  در  ها نگرش  (.1394)  ایرا   سلیمانی،
.252-239 (،4)9 شوشتر، واحد اسالمی آزاد دانشگاه  اجتماعی علوم فصلنامه

 بینایپیش (.1395) کاوروش کیاانی،  و  محمدعلی؛  فر،محمد   اکطر؛علی  بیدتیی،  امین  رضا؛  پور،شهریار 
 تصاویر به نسطت آنا   نگرش  و  رضایت  میزا   تنگیر  اساس  بر  کشور  از  ن طه  دانشجویا   مهاجر    به  گرایش

 .49-26 (،3)8 ایران، عالی آموز  فصلنامه سمنا (. دانشگاه مورد : )مطالعه نشگاهدا  جو و

 دار ،دیان  نقش  (.1398)  صمد  پور،عدلی  و  محمدباقر؛  اقدم،  علیزاده  توکل؛  هیر،آقایار   محمد؛  زاده،عطاس
 49-18  مینهل  مردا   و  زنا   در  فرزندآور   به  نگرش  در  مدر   بازاندیشی  و  ننوی  ها رسانه  گرایی،تانواده

 .182-173 (،2)18 پای ، نشریه ساله.

 و ازدواج آلایاده سن (.1395) مریم محمد ، پیر   و  محمدجالل؛  شواز ،  عطاسی  عطاس؛  ندوشن،  عسگر 
.63-36 ،73 خلانواده، و زنان اجتماعی فرهنگی شورای فصلنامه یزد. شهر در آ  ها کنندهتعیین عوامل

 فصللنامه فرزنادآور . باه گرایش  و  فرهنگی  شد جهانی  رابطه  مطالعه  (.1392)  لیال  پرنیا ،  و  حلیمه؛  عنایت،
.136-109 (،2)4 جامعه، و زن

 نگارش  (.1392)  فاطماه  تطریاز ،  مقادم  و  سیدرضاا؛  معینای،  یناب؛ز  زاده،وهاب  حمیدرضا؛  اسالملو،  فر  
 دانشلکده   مجلله  کشور.  در  فرزندآور   تشویقی  ها سیاست  میعاقب  بارور   به  ازدواج  شرف   در  ها زوج

.846-836 (,10)11 ارومیه، مامایی و پرستاری

 مهااجر    باه  مشاهد  فردوسای  دانشگاه  دانشجویا   گرایش  بررسی  (.1396)  مرت ی  شی ،  و  عقوب؛ی  فروتن،
 .79-61 (،10)4 اجتماعی، نهادهای شناسیجامعه المللی.بین

 فصللنامه دو ایارا . در آ   ها کننادهتعیین  و  طاالق  باه  نگارش  .(1395)  سامیه  میرزایای،  و  یعقاوب؛  فروتن،
.225-193 (،2)2 جمعیتی، مطالعات

 طاالق: باه نگارش نسالی باین بررسی (.1391) مریم پورکسمایی، و پیام؛ روشنففر، الله؛روح گیال ،  فالحی
 .156-139 (،2)1 فرهنگی، و اجتماعی راهبرد  فصلنامه زنجا . اسیا  در ا مطالعه

 زنلان،  پلژوه   آ .  بار  ماؤگر  جمعییای  عوامال  و  ایارا   در  زنا   ازدواج  سن  تحول   (.1383)  شهال  پور،کاظمی
3(2،) 124-103.

 .شایراز  شاهر  در  طاالق  به  گرایش  بر  مؤگر  اجیماعی  عوامل  بررسی  (.1397)  صدیقه  الطرز ،  و  فرشاد؛  کرمی،
.126-101 (،1)4 جمعیتی، مطالعات دوفصلنامه

 طلال  بله نسبت شهروندان ادراك و نگر  بر مؤثر اجتماعی عوامل مطالعه  (.1392)  احسا   بیدگلی،  الماسی
 ایرا . تهرا ، توارزمی، دانشگاه ارشد(. کارشناسی امهن)پایا  بیدگل و آران شهر در

http://ensani.ir/fa/article/354013/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://ensani.ir/fa/article/354013/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://ihej.ir/article-1-910-fa.html
http://ihej.ir/article-1-910-fa.html
http://ihej.ir/article-1-910-fa.html
https://www.magiran.com/paper/1979980
https://www.magiran.com/paper/1979980
https://www.magiran.com/paper/1979980
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 تففیی  به  فرزندآور   قصد  بر  جنسییی  ها نگرش  و  دیندار   تنگیر  ا مقایسه  بررسی  (.1396)  فاطمه  مدیر ،
.202-171 ،32 اجتمللاعی، توسللعه و رفللاه  ریزیبرناملله فصلللنامه تهاارا . شااهر در جنساایت

 همدا . دراسیا  فرزندآور  به مردم نگرش  شناتییجامعه  مطالعه  (.1397)  محسن  صفاریا ،  و  علی؛  مراد ،
.59-90 (،1)21،جمعیت فصلنامه

 المللایبین هاا مهاجر   باه گارایش برانگیزناده عوامال بررسی (.1388) زکیه  شرفی،  و  اصغر؛علی  مقدس،
.190-162 (،1)10 ایران، شناسیجامعه مجله ارسنجا . و شیراز شهرها  ساله30 تا 18 جوانا 

  باه  نساطت  دانشاجویا   نگرش   سنجش   (. 1396)   احمدرضا   ماسوله،   اصغرپور   و   مریم؛   فانی،   الله؛ هدایت   نیف واه، 
. 122-99  (، 3) 28  کاربردی،   شناسی جامعه   آ .   در   مؤگر   عوامل   و   ازدواج 
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