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 چكيده

تزرسی تأثیزات ًَیت دیىی تز ريی تمایالت فزسودآيری است  ایه وًضتار،َدف 
ضًد. در جامعٍ ماا   تحقیقاتی در جُان معاصز محسًب میمُم کٍ اس مًضًعات 

َای سودگی فزدی ي  ی دیه ي مذَة در تمام جىثٍ ویش تا تًجٍ تٍ وقص تعییه کىىدٌ
َای خاوًادٌ ي فزسودآيری، تحقیقاات عممای    چىیه تٍ سثة سیاست اجتماعی ي َم

تاز   در ایه حًسٌ اس اَمیت ي ضزيرت مضاعف تزخًردار است. ایه تحقیق مثتىی
 کٍ تاا ريستایی ایزان است ي َای تزرسی پیمایطی در تزخی اس وقاط ضُزی  دادٌ

اجتمااعی  ي َای فزَىگای   ی جغزافیایی ي تىًعٌ گستز ی در تزدارودٌ سیادیحديد 
گیزی کًکزان، جمعیت ومًواٍ تحقیاق    است. تا استفادٌ اس ريش ومًوٍس کطًر ما ا

تااتتز سااکه در وقااط ضاُزی ي      سااهٍ ي  51وفز مازدان ي سواان    7663تعداد را 
آتااد،   ضامل اسافزایه، اَاًايس، تاتمساز ترىاًرد، خازم     ضُزستان  8در ريستایی 

دَاد   َای تحقیق وطان می یافتٍ دَىد. تطکیل میگىثدکاييس، محمًدآتاد ي َمدان 
)ضاامل میاشان دیىاداری،     کٍ تزاساس َز یک اس چُار مؤهفٍ دیىی ماذَثی تحقیاق  

گیزی سوان درخصاًظ   اورام فزائض دیىی، وًع حراب در اماکه عمًمی، تصمیم
داری تحات تاأثیز سادی دیىاداری      طًر معىای  ، تمایالت فزسودآيری تٍوًع حراب(

 است.
 

ٍ  :ها واشه كليد َاای ًَیات دیىای ماذَثی، سادی دیىاداری، تماایالت         مؤهفا
 .فزسودآيری، ایزان
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 همسأله و طرح قدمم
حبضرهقغَفثِثررظیتأثیراتَّیتدیٌییثیررٍیتویبیالتفرزًیذآٍریتحمیك

ٍهغبلقبتثعییبرزییبداّویتٍضرٍرتایيلجیلتحمیمبتاظت.درجَاهـهقبـر،
هیهّجیّبیعَرچؽوگیریتحتتأثیررٍیىردگرٍُآلخبًَادُثِاظت؛زیراثقذایذُ

دروتیبةّبیهیهّجیادییبىالْییدرظیغاجْیبىگرٍُّبیهتقذدیازًوًَِ.اظت
ضرٍرتٍرثارائِؼذُاظتوِ(1395،)گلذظتَىٍّوىبراى«ؼٌبظیظیبظیجوقیت»

آلخبًَادٍُتویبیالتّبیدیٌیههّجیثرثقذایذُیًمػهؤلفِدرثبرُاّویتتحمیك
درثییيیییرٍاىدییيیهگرٍُهیهّجیوٌذ.ًوًَِاٍلهرثَطثِفرزًذآٍریتأویذهی

ظغافرزًذآٍریآًیبىآلخبًَادٍُثقذایذُوِاظت«حردییَْدیبى»یَْدهَظَمثِ
ّبیجٌعییتیًمػیدرزهیٌِایزیرادارایًگرغثعیبرلَیٍظٌتی؛ثعیبرثبالاظت

ِِتفىییهجٌعییتیثییٍتفىرخبؾدرثیبرُ ؛ّیبیفویَهیّعیتٌذٍییصُدرفرـی
هقتمذًذحتیتفبٍیرٍفىطزًبىٍدختراىًیسًجبیذدرجرایذًٍؽریبتوِعَریِث

درثیيیییرٍاىدییيیهفرلِههّجی.ًوًَِدٍمهرثَطثِفوَهیچبحٍهٌتؽرؼَد
وِهعیحیبىیرٍتعتبىههّتازخبؾیگرٍّاظت.1«ویٍَرفَل»هَظَمثِهعیحیت
ًمػهبدریٍحضیَروبهیلًذاىزیبدٍدًیبآٍردىفرزِثـرفبًرااـلیزًبىیٍؽیفِ

ؽفثِاعبفیتوبهیلازؼیَّراىؤزًبىهوِهقتمذًذداًٌذ؛ثرایایيهیدرداخلخبًِ
)ثیًِمیلاز:خَیػّعتٌذٍحكاظیتفبدُازٍظیبیلییؽیگیریازثیبرداریراًذارًیذ

ثییيّیبیدیٌییدرًوًَِظَمًیسهرثَطثِثرخییگیرٍُ.(1395،گلذظتَىٍّوىبراى
ؼَدوِییرٍاىدیياظالماظتوِفوذتبًؼبهلافراةهعلوبىدرهٌغمِخبٍرهیبًِهی

ِیگعتردٍُدارایهَالیذزیبدّعیتٌذ.اغلتخَاّبىخبًَادُ درّیبیثیؽیتریًوًَی
درجبهقِهبًیسًِتٌْبوِ،ترآىؼَد.هْنٌِتحمیكارائِهییییؽثخػثررظیادثیبتٍ

لىیِدراخیرتغییراتاظبظیدرالگَّبیثقذخبًَادُیذیذآهذُاظیت،ثّبیعیدِّ
ِّیبیاخییرظبل ِّیبیفویَهیهجیبحییًییسدرفرـی الگَّیبیهتفیبٍتیدرزهیٌی

وِ،توبهیاثقبدٍرفتبرّبیفردیضويآى.ؼَدّبیههّجیهغرحهیفرزًذآٍریگرٍُ
ثیذیيتأثیردیيٍههّتاظت.ٍیصُدرفرـِفوَهیرظویلَیبًتحتٍاجتوبفیثِ

وییذأایيهجبحثثرضرٍرتٍاّویتتحمیمبتٍهغبلقبتفلویتیترتیت،هجوَفِ
ّبییصٍّؽییٍؼیَاّذتجرثیی،یبفتِییبیِوٌذتبثتَاىدریهفضبیفلویٍثرهی

                                                           
1. Quiverfull 
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ادُآلخبًَّبیدیٌیٍههّجیثرثقذایذُهرثَطثِتأثیراتهؤلفِاثقبدٍزٍایبیهتقذد
راظیتبیدرثیذیيترتییت،.راهَردهغبلقٍِثررظییلیراردادٍتوبیالتفرزًذآٍری

ثرخییاز،یهغبلقیبتیایيحَزُضرٍرتٍاّویتتحمیكدریدرزهیٌِهغبلتفَق
حبضرفجبرتٌذاز:ولیذیتحمیكّبییرظػتریيهْن
ّبیدیٌیٍههّجیثرلفِتأثیراتهؤّبیهرتجظثبوٌٌذُتریيالگَّبٍتقییيهْن-1

 وذاهٌذ؟توبیالتفرزًذآٍری

 ّبیافسایػهَالیذتبثقیازظغَحدیٌذاریاظت؟آیبًگرغًعجتثِظیبظت-2

درآلخیبًَادُثقذایذُّبیدیٌیٍآیبالگَّبیولیهقغَفثِهٌبظجبتهؤلفِ-3
 ایيزهیٌٍِجَددارد؟ّبیجٌعیتیدروِتفبٍتهرداىٍزًبىیىعبىاظتیبایيثیي

ّیبیولییذیثذیيترتیت،درتحمیكحبضرّذفاـلیایياظتوِاییيیرظیػ
ٍدرحذاهىبىؼیَاّذیصٍّؽییٍتجرثییهٌبظیتؼًَذهیتحمیكهغبلقٍِثررظی

ّیبیتأثیراتهؤلفِّبیهرتجظثبتریيالگَّبٍتقییيوٌٌذُثرخیازهْنثرایؼٌبخت
.ؼَدارائِالتفرزًذآٍریدیٌیٍههّجیثرتوبی


 تحقيق ی پيطينهبررسی 

تَاىاظتٌجبطویرداظبظیوِهییثبثررظیهغبلقبتٍتحمیمبتییؽیي،ًخعتیيًىتِ
وؽیَرّبیجْیبىدرثیبرُدیگیرایدرگعیتردُهغبلقیبتویِرغناییيثِایياظتوِ

ّبیههّجیاًجبمؼذُاظت،اهبحجنایيلجیلهغبلقیبتٍالگَّبیفرزًذآٍریگرٍُ
وؽیَرهیبیىییازویِ،در.ًىتِدیگراییياظتتحمیمبتدروؽَرهباًذنٍهحذٍد

ٍیصُجوقیتظٌیههّتایياظتوِییهگیرًٍُییسِّبیههّجیثّبیگرٍٍُیصگی
(درثییي1382ًتیبی تحمییكعبلیتٍگیَدرزی)فٌیَاىهییبل،ِثؼًَذ.هحعَةهی

ّیبیلبثیلدٌّیذُتفیبٍتههّجیاظیتبىظیعیتبىٍثلَچعیتبىًؽیبىّبیلَهیگرٍُ
ههّجیدرهَردٌّجبرّبیخیبًَادٍُیّبیلَهیًگرغگرٍُیثیيًحَُایهالحؾِ

ثیِعیَریویِجوقیتظٌیهیهّتثلییَبثیییؽترثییِاظت؛الگَّبیفرزًذآٍری
ٍظیغاثیبالترفرزًیذآٍریگیرایػداؼیتٌذ،ّبیخیبًَادگیالگَّیبیظیٌتیارزغ

ّبیلَهیغیرثلَبثِخبًَادُحَلرٍُههّتیقٌیگِجوقیتؼیقوًِگرغدرحبلی
ًتیبی .ّبیفردگرایبًٍِاظیتماللخیبًَادُثیبفولىردجوقیتییبییيثَدهحَرارزغ

ظیٌیٍّبیهیهّجی(ثرالگَّبیفرزًذآٍریگر1389ٍُتحمیكهحوَدیبىًٍَثخت)
ِ دُویِگرچیِظیغاتفیبٍتالگَّیبیداراظیتبىفیبرضًؽیبىداؼیقیدرؼْرگلی
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ّیبیتحلییلفرزًذآٍریایيدٍگرٍُههّجییطازٍرٍدهتغیرّیبیوٌتیرلدرهیذل
وبّػیبفت،اهبزًبىظٌیههّتووبوبىازهیساىفرزًذآٍریثیؽتریًعجتثیِزًیبى

(1390تحمیییكادیجیییظییذٍُّوىییبراى).ًتییبی ّعییتٌذؼیییقیهییهّتثرخییَردار
ردظیبوياًذیوؽیهًؽیبىدادُویِدرخفَؾفَاهلهؤثرثرافسایػثبرٍریزًبىوُ
ًگرغثِثبرٍریًمػثعیبرتقییيیتحفیالتزًبىٍٍضقیتاؼتغبلؼَّرًٍحَُ

(ًیسثِثررظیی1394ایدرالگَّبیفرزًذآٍریایيگرٍُدارًذ.تحمیكفرٍتي)وٌٌذُ
ویذثیرًمیػأاجتوبفیثبتحَالتفرزًذآٍریٍتتغییراتثقذخبًَادٌٍُبظجبتثیيه

ییردازدویًِؽیبىهیی1385تب1335دیيٍههّتعیًینلرىاخیردرایراىازظبل
اخیرثِحذیاظتوِیدّذداهٌٍِفوكتغییراتاجتوبفیفرٌّگیعیچٌذدِّهی

بفیهٌبظیجیثیرایتجسییٍِتحلییلالگَّیبیجبهقِهبراثیِییهآزهبیؽیگبُاجتوی
وِرًٍذّبیولیآىووبثیػثیرعَریِثثٌذیخبًَادٍُفرزًذآٍریتجذیلوردُؼىل

ٍّوىیبراىتحمییكفیرٍتيهغبثكًتیبی وٌذ.ّبیلَهیههّجیـذقهیتوبهیگرٍُ
هتغیرّیبییهبًٌیذجٌعییتٍهحیلّبیثجٌَردٍگٌجیذوبٍٍض،درؼْرظتبى(1395)

توبیالتفرزًیذآٍریثیراتتقییيوٌٌذُثرأكههّجیدارایتثیػازهتغیرتقلّظىًَت
ّبیؼیقیٍظٌیههّتدارًذ.گرٍُ

تریيهغبلقبتفلویدرایيزهیٌِ،تحمیمییالوللیًیسیىیازلذیویثیيهمیبضدر
ثقیذخیبًَادًٍُؽیبىدادویِدروؽیَرلجٌیبىاًجیبمؼیذ1971ٍُظبلاظتوِدر

وِزًبىؼیقیهیهّتدارایعَریِث،هتفبٍتاظتوبهالًّبیههّجیفرزًذآٍریفرلِ
فرزًذثیِازایّیرزىثَدًیذ،7عَرهتَظظحذٍدِثبالتریيظغافرزًذآٍرییقٌیث

فرزًیذ،درهییبى6وِاییيهییساىدرجوقییتظیٌیهیهّتثراثیرثیبتمریجیًبدرحبلی
فرزًیذثی4ِفرزًذٍدرهیبىجوقیتغیرهعیحیبىًییستمریجیب5ًّبًسدیهثِوبتَلیه

هغبلقیبتهؽیَْرّیبًتیٌگتَى.(1395،)ثًِملازگلذظیتَىٍّوىیبراىازایّرزىثَد
ؼٌبختیٍالگَّبیفرزًیذآٍریفٌبـرجوقیتیوٌٌذُ(ًیسًبؽرثرًمػتقییي1996)

ّبیههّجیوِثِازگرٍُِآىدظتِووٌذزیراٍیاظتذاللهی؛ّبیههّجیاظتگرٍُ
ّیبییویِؼٌبختیٍفرزًذآٍریرٍثِرؼذٍگعترغّعتٌذ،ثرگیرٍُلحبػجوقیت

.ؼَدّبیههّجیهٌجرهیآٍرًذوِثِثرخَردثیيگرٍُرؼذآًْبوٌذتراظتفؽبرهی
هٌبظجبتدٌّذًُؽبى1999-2000ّبیعیظبل(2000)«ّبثررظیجْبًیارزغ»ًتبی 

ویِدرتقیذادیازاییيعیَریِثیيفرزًذآٍریٍههّتدرجَاهیـاظیالهیاظیتثی
ثٌگالدغ،اًذًٍسی،اردى،یبوعتبى،ًیجرییٍِهفیر،زًیبًیویِوؽَرّبهبًٌذالجسایر،
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هَافكلبًَىؼریقتثَدًذ،ازظغافرزًذآٍریثبالتریثرخَردارثَدًذ.ًتبی تحمییك
ّیبیدیٌییٍهیهّجیدررالگَّیبیفرزًیذآٍریگیرٍُ(ثی2007)1ٍظتَفٍفرجىب

تقذادیازوؽَرّبیارٍیبییؼبهلاتریػ،اظلَاوی،اٍویرایي،ثلغبرظیتبىٍورٍاظیی
ّیبیًؽبىدادُوِگرچِظغافرزًذآٍریتویبهیگیر2001ٍُتب1981ّبیعیظبل

ّوِدرهمبیعِایيّبیهرًٍذًسٍلیراعیوردُاظت،ثبایيظبلدردیٌیٍههّجی
هعیلوبًبى؛ّیبّیبٍیرٍتعیتبىّبیدیٌیٍههّجیدیگرهبًٌیذوبتَلییهثبتوبهیگرٍُ

ِاًذ.ّوَارُثبالتریيٍثیؽتریيظغافرزًذآٍریراداؼتِ ّیبییصٍّؽییًتبی ٍیبفتی
(درخفیَؾًگیرغ2013الوللییازظیَیهؤظعیِتحمیمیبتییییَ)یهیرٍشُثیي

الگَّبیفرزًذآٍریٍوٌترلهَالیذًؽبىدادویِیاظالهیدرثبرُهعلوبًبىوؽَرّبی
ِازیه ایازهعیلوبًبىدرثرخییازوؽیَرّبیاظیالهیثیبظَ،ًعجتلبثیلهالحؾی
فٌَاىهیبل،ًسدیهثًِیویازهعلوبًبىدرِّبیوٌترلجوقیتهخبلفّعتٌذ.ثثرًبهِ

ىدروؽیَرّبیثیٌگالدغٍوؽَرّبییبوعتبىٍتًَطٍحذٍدییهظیَمهعیلوبًب
ّبیوٌترلهَالیذهخبلفّعتٌذ.ازظَیدیگیر،اییيًعیجتدرثرخییترویِثبثرًبهِ

فٌیَاىهییبل،فمیظحیذٍدییهدّینِ.ثاظتدیگرازوؽَرّبیاظالهیثعیبراًذن
هعلوبًبىدروؽَرّبیاردىٍتبجیىعتبىٍهبلسیًگرغهٌفیٍهخیبلفًعیجتثیِ

(ًیسدردٍوؽَرفوذُلیبر2015ُ.ًتبی تحمیكفرٍتي)دارًذهَالیذّبیوٌترلثرًبهِ
الیبًَظیِیقٌیاظترالیبًٍیَزیلٌذًؽبىدادُاظتوِگرچِهعلوبًبىدرهمبیعِثبظبیر

ترییبییيتًعجِؼٌبختیٍالتفبدیثّبیجوقیتّبیدیٌیٍههّجیازٍیصگیگرٍُ
ّبیدیٌیٍلَهیهعیلوبًبىثرتوبهیگرٍُلیلسٍهبًثرخَردارّعتٌذ،اهبایيالگَیو

ّیبیدیٌییٍلیَهیؼٌبختیٍالتفبدیگیرٍُّبیجوقیتوٌذزیراٍیصگیـذقًوی
فجیبرتِ.ثیاظیتداریتبثقیازخبظتگبٍُزادگیبُاـیلیآًیبىعَرهقٌیِهعلوبًبىث

ویِتیبثقیاززآىؼٌبختیٍالتفبدیایيهعلوبًبىثییػاّبیجوقیتتر،ٍیصگیدلیك
ثیرخبظتگبٍُزادگبُاـلیآًبىاظت.أتقلكدیٌیٍههّجیآًبىثبؼذ،تحتت


 چارچوب نظری تحقيق

اظیتتیبثتیَاىثیِهذلًؾریترویجییچبرچَةتئَریهتحمیكحبضرهجتٌیثریه
ٍّبیدیٌیههّجیٍثقذخبًَادٍُفرزًذآٍریراتحلییلووهآىهٌبظجبتثیيهؤلفِ

رٍیىرداٍلهجتٌی.تجییيورد.ایيهذلًؾریترویجیهؽتولثرظِرٍیىردفوذُاظت
                                                           

1. Westoff and Frejka (2007) 
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وِدییيیيهقٌبِااظتثّبیههّجیّبٍخفبیؿالتفبدیاجتوبفیگرٍٍُیصگیثر
ثلىیِآًهیِثییػازّویِثبفیث،وٌٌذایایفبًویًفعًِمػتقییيوٌٌذُههّتفیٍ

ازًمغًِؾرالگَّبیثقذخیبًَادٍُفرزًیذآٍریّبیههّجیگرٍُتفبٍتثیيییذایػ
.درّوییيچیبرچَة،اظیتّبٍخفبیؿالتفبدیٍاجتوبفیآًْیبؼَد،ٍیصگیهی

(درتجییيالگَّبیفرزًذآٍریدرجَاهـاظالهیثیر2012وبفويٍاظىبیرثه)ًؾریِ
ؼیَدٍدرعَةهیفٌفرثبًَیهحفٌَاىیهِایيایذُاـلیهجتٌیاظتوِههّتث

ایازؼرایظالتفبدیاجتوبفی)هبًٌیذثیعیَادی،رٍظتبًؽییٌی،هَاًیـفَقهجوَفِ
دظترظیثٍِظبیلوٌترلهَالیذ،هسایبیفرزًذاىزیبددرالتفبدوؽبٍرزیظٌتی(ًمػ

)ثیًِمیلاز:وٌٌیذّبیههّجیایفبهیتریدرظغاثبالیفرزًذآٍریگرٍُهراتتهْنِث
ّیبیرٍیىرددٍمًیسهقغَفثٍِضقیتٍهَلقیتگرٍُ.(1395ّوىبراى،گلذظتَىٍ
هقتمذاظیت(2004ههوَیالى)فٌَاىهیبل،ِث.اظتفٌَاىیهگرٍُاللیتِههّجیث

ّبیهیهّجیرافرزًذآٍریثرخیگرٍُثقذخبًَادٍُّبیهرتجظثبالگَّبیتفبٍتوِ
گرٍُاللییتتجیییيویرد.ازدییذگبُاییيفٌَاىیهِثثبیذدرچبرچَةهَلقیتآًبى

تَاًیذفٌَاىیهگرٍُاللیتثِدٍؼىلهیِّبیههّجیثًؾراى،هَلقیتگرٍُـبحت
ّیبٍثیرلراردّذ.حبلتاٍلهقغَفثِحفیؼارزغأرفتبرفرزًذآٍریآًبىراتحتت

هیهّجیظیقیّیبیوِایيگرٍُیيهقٌباِوٌٌذ.ثّبیههّجیاؼبرُهیٌّجبرّبیگرٍُ
ّبٌٍّجبرّیبییازلجییلثقیذوٌٌذتبووبوبىهَلقیتخَدراازعریكتذاٍمارزغهی

حبؼییِثیَدىگعتردُخبًَادُحفؼًوبیٌذ.حبلتدٍمًیسهقغَفثِفذماهٌیتٍدر
.ثرّویياظبض،آًبىًیِتٌْیبتیالغاظتفٌَاىیهگرٍُاللیتِّبیههّجیثگرٍُ
ازدارًیذیؽترخَدراثِگرٍُاویرییتًسدییهوٌٌیذ،ثلىیِظیقیوٌٌذتبّرچِثهی

رفتبرّبٍالذاهبتیّوهَىافسایػهَالیذوِهَجتحعبظیتٍتْذیذگرٍُاویرییت
ّیبیهیهّجیٍثبٍرّیبیهجتٌیثیرآهیَزُظَمىردرٍیثبألخرُ،.وٌٌذؼَدًیساجتٌبة

(،ایذئَلَشیدیٌیی1381هیر)فمیذُلَوبضٍِّبیههّجیاظت.ثفرٌّگیدیٌیگرٍُ
وٌذ.ایاظتوِفرزًذآٍریزیبدراتجَیسٍتمَیتهیّبیههّجیثِگًَِثرخیگرٍُ

ّیبیهیهّجی،ازدٍاددرظیٌیيییبییيهیبل،هغبثكثبٍرّبیدیٌیثرخیگیرٍُفٌَاىِث
تلمیؼَد،اظتفبدُازٍظبیلوٌترلهَالیذٍظمظجٌیيراًبؼبیعتٍحرامتؽَیكهی

یيترتییت،اییيلجییلاِداًٌذ.ثداؼتيفرزًذاىزیبدرایهارزغهیوٌٌذ،یباظبظبًهی
ؼیَدویِتویبیالتّیبیهیهّجیظیجتهییّبیههّجیاییيگیرٍُافتمبداتٍآهَزُ

درچبرچَةایيهذلتئَریهترویجیی،ثٌبثرایي،فرزًذآٍریییرٍاىآًبىًیسزیبدثبؼذ.
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تریيالگَّبٍتوبیساتهرتجظثیبهٌبظیجبتثییيهْنثرخیازتحمیكحبضرثرآًعتتب
.دّذهَردهغبلقٍِثررظیلراررافرزًذآٍریّبیدیٌیههّجیٍثقذخبًَادٍُهؤلفِ


 تحقيقضناسی  مبانی روش
ترویجیازدٍرٍغثررظیاظٌبدیٍؼٌبختی،تحمیكحبضرهجتٌیثرازًفغًِؾررٍغ

ثیباظیتفبدُازرٍغثررظییاظیٌبدیٍاثتیذاییيترتییت،اِتحمیكییوبیؽیاظت.ثی
تریيهجبحثهرتجظثبییؽیٌٍِادثیبتتحمیكٍهجبًیتئَرییهتحمییكای،هْنوتبثخبًِ

چٌیي،هجبحثتجرثیایيهمبلیًِییسهجتٌییثیر.ّنگیرًذهیهَردثحثٍثررظیلرار
آىجوقیتًوًَیِوِاظتییوبیؽیّبییهیصٍّػتجرثیٍثررظیتجسیٍِتحلیل

ظیبلٍِثیبالترظیبويدرًمیبطؼیْری15ًٍفرهرداىٍزًبى3667تقذادراهجوَفبً
گٌجیذوبٍٍض،آثیبد،خیرماّیَاز،ثبثلعیر،ثجٌیَرد،اظیفرایي،ّیبیؼْرظتبىرٍظتبیی

اًتخبةٍگسیٌػایيًمبطریؽِدرایيٍالقییتدٌّذ.هحوَدآثبدٍّوذاىتؽىیلهی
تَجِثِتٌیَؿٍگعیتردگیجغرافییبییوؽیَرهیبٍهتٌبظیتثیبثَدجیٍِثبداردوِ

اًیذویِتیباهىبًبتهحذٍدیصٍّؽگراى،هٌبعكووبثیػهتقذدٍگًَبگَىاًتخبةؼذُ
ِ ّیبیفرٌّگییٍتٌیَؿگعیتردگیجغرافییبیییایدرثردارًیذُحذٍدلبثیلهالحؾی

اظیتّبییازوؽَرهیبّجیثخػّبیلَهیٍههازًمغًِؾرترویتٍیصُِثاجتوبفی
تریيالگَّبیهرتجظثبهَضَؿتحمیكرافراترازتَاىثراظبضآًْبثرخیازهْنوِهی

ایيیصٍّػهجتٌییثیرییرٍشُترثررظیورد.گعتردُیهؼْرظتبىٍدرظغحیًعجتبً
ّیبیاٍلاییيهمبلیِعییظیبلیتحمیمبتیاظتوِتحتهذیریتًٍؾبرتًَیعٌذُ

.درداًؽىذُفلَماًعبًیٍاجتوبفیداًؽگبُهبزًذراىاًجبمؼذُاظت1394ٍ1395
ًیبزایيتحمیكثباظتفبدُازتىٌیهیرظؽٌبهِ،ازثرًبهِّبیهَردیطازگردآٍریدادُ

ّبیتحلیلاظیتٌجبعیثیرایّبیتَـیفیٍآزهَىایازآهبرٍُهجوَفSPSSِافسارًرم
درثخػآىّبیؼذُوًِتبی تجسیٍِتحلیلتحمیكاظتفبدُّبیتجسیٍِتحلیلدادُ

گیرًذ.ثقذیهَردثحثٍثررظیلرارهی
 

 های سنجص آنها متغير وابسته و متغيرهای مستقل و گویه
فرزًذآٍریاظتوِدرچْبرظغاثقذ،حبضرحمیكٍاثعتِدرتتبثـیبهتغیرتریيهْن
اظیت.گفتٌییفرزًذٍثیؽتر(هَردظٌجػلرارگرفت4ِفرزًذ،3فرزًذ،2فرزًذ،1)

فرزًذٍثیؽتر(ًیس5دیگر)ثذٍىفرزًذ،یدٍگسیٌِ،ّبیاٍلیِتحمیكاظتوِدردادُ
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،اییي«فرزًیذیثیی»ّبیهتوبییلثیٍِجَدداؼتوِثِظجتتقذادثعیبرًبچیسًوًَِ
چٌییيثیِدلییلّبیتحمیكهٌؾَرٍهحبظجًِؽذُاظت.ّینگسیٌِدرتجسیٍِتحلیل

4«،ایيگسیٌِثبگسیٌِهبلجل)یقٌیی«فرزًذٍثیؽتر5»ّبیهتوبیلثِتقذادًوًَِتللّ
فرزًیذ4»ّبیتحمیكًیستحتفٌَاىٍدرتجسیٍِتحلیلؼذ(ترویتٍادغبم«فرزًذ
هٌؾَرٍهحبظجِؼذُاظت.«ٍثیؽتر

ویِدراظتیدیٌهرتجظثبَّیتّبیلفِؤهتغیرّبیهعتملدرتحمیكحبضرًیسه
گییریظیغَح.اثتذا،ثرایاًذازُظٌجیذٍُثررظیؼذًذایيتحمیكثِچْبررٍغزیر
بىهحممیی(ISSP)«الوللیییییوییبیػاجتوییبفیثرًبهییِثیییي»دیٌییذاریازرٍغهتییذاٍلِ

اظیتفبدُ،(2014َّىٍٍاًتیَثرگيدی،2013هقبـر)هبًٌذشاوَةٍوبلتریثرجعتِ
یبظخگَیبىارزییبثیؼخفییخَدؼیبىدرخفیَؾظیغادرایيرٍغ،.ؼذُاظت

چیِحیذهیهّجیٍدیٌیذارعیَرولیتیبِوِخَدؼبىراثیيهقٌباِ)ثدیٌذاریخَیػ
(دروین،اـیالًزیبد،زیبد،وین،خیلیی)خیلیرادریهعیفیٌجگبًِوٌٌذ(ارزیبثیهی

تیرهتغیرّیبیترٍظٌجػدلییكهٌؾَرثررظیجبهـِثاًذ.وردُافالمیرظؽٌبهِتحمیك
هعتملتحمیك،ازظِرٍغدیگرًیسدرتحمیكحبضراظیتفبدُؼیذُاظیت.رٍغدٍم

ییریٍالْیبمازگویِثیبثْیرُیيهقٌباًِبؽرثرظغایبیجٌذیثٍِاججبتدیٌیاظت.ث
ًعجتثِظیغارٍغلجلی،دررٍغدٍمًیسیبظخگَیبىارزیبثیؼخفیخَدؼبىرا

دظتَراتؼرفیهبًٌیذًویبزٍرٍزٍٍُاججبتدیٌیٍثِاًجبمخَیػیبیجٌذیفولی
ِغیرُ وین،ای)ّویؽیِ،اغلیتاٍلیبت،ثقضییاٍلیبت،خیلییدریهعیفیٌ گسیٌی
حجبةٍیَؼیػزًیبىّبیظَمٍچْبرمًیسًبؽرثراًذ.رٍغوردُفالمٍلت(اّیچ

حیذٍدیهیٌقىطتَاًیذتیبٍهجتٌیثرایيایذُاظبظیاظتوِهییدراهبويفوَهی
،آًبىوِّرییهازاًیَاؿحجیبةٍیَؼیػًحًَُگرغدیٌیًیسثبؼذ.هیالًیوٌٌذُ

اًَاؿیَؼیػ()ؼبهلچبدر،همٌقِ،رٍظری،فذمهَافمتثبایيزًبىدراهبويفوَهی
هراتیتِث،.فالٍُثرایيًىتِدارًذیّبیدیٌیهتفبٍتًگرغدٌّذ،احتوبالًراترجیاهی

ایيحكراثرایزًبىلبئلّعیتٌذویِدرخفیَؾترایياظتوِآیبافراداظبظبًهْن
گیریوٌٌذ.اًتخبةایيهؤلفًِیسهجتٌیثرایيایذُهحَریًَؿحجبةخَیػتفوین

ًگرغدیٌییراثبزتیبةدّیذ.درٍالیـ،درایٌجیبیحذٍدیًحَُتَاًذتبیاظتوِه
ّیبیثْتیریهتقذدتبحذاهىبىزهیٌِّبیّذفًْبییایياظتوِثباظتفبدُازرٍغ

آلخیبًَادُثرایظٌجػرٍیىرددیٌیفراّنآیذٍظپطتأثیراتآًْبثررٍیثقذایذُ
هغبلقِؼَد.
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 های تحقيق نتایج و یافته
 های دینداری و تمایالت فرزندآوری مؤلفه -1
ّبیهرتجظثبدییيٌٍبظیتحمیكاؼبرُؼذ،یىیازهؤلفِؼوِدرثخػرٍغچٌبىّن

هغیبثك.ههّتدرایيتحمیك،ظغادیٌذاریٍراثغِآىثبتوبیالتفرزًذآٍریاظیت
اٍل.اظتخرادویردلگَیولیراتَاىچٌذاهی1ّبیایيتحمیكدرجذٍلؼوبرُدادُ
ِتَاىگفیتویِهتیذاٍلعَرولیهیِوِ،ثآى تیریيالگیَیتویبیالتتیریيٍثرجعیت

الجتیِ،.فرزًیذاظیت2فرزًذآٍریدرثیيافرادثرخَردارازّرظغادیٌذاری،الگَی
تیرثرجعتِ«ونخیلی»یب«ون»دیٌذاریدرظغایثبعَرًعجیدرثیيافرادِایيالگَث
فرزًیذیتوبییلدارًیذ،2وِثیػازًیویازآًبىثِالگَیعَریِث؛اظتٍهؽَْدتر
ثِایيالگَیفرزًذآٍری«خیلیزیبد»دیٌذاریدرحذثبوِتٌْبیهظَمافراددرحبلی

هَازاتافسایػظغادیٌذاری،توبیالتفرزًذآٍریًییسثیِِوِ،ثدٍمآى.توبیلدارًذ
فٌیَاىهییبل،ًعیجتتویبیالتفرزًیذآٍریزییبدِث.یبثذظَیفرزًذاىثیؽترظَقهی

ثییػازدٍ«ظیغاخیلییزییبد»دیٌذاریدرافرادیثبدرثیي(فرزًذٍثیؽتر4یقٌی)
ثیِترتییت،)اظت«ونخیلی»ثراثرًعجتهؽبثِوعبًیاظتوِدیٌذاریآًْبدرظغا

ًییس«فرزًیذ3»ثیِتَاىحتیدرگسیٌِتوبییلایيالگَراهی(.درـذ12درـذ27ٍ
فرزًیذ3هَازاتافسایػظغادیٌذاری،هیساىتوبیلثیِِوِثیيهقٌباِث؛هؽبّذُورد
ثیِ«خیلیزیبد»دیٌذاریدرظغایثبفٌَاىهیبل،یهظَمافرادِث.گیردًیسؼذتهی

خیلیی»دیٌذاریدرظیغاثبوِایيًعجتدرثیيافرادیفرزًذتوبیلدارًذ،درحبلی3
هیَازاتافیسایػظیغاِثرفىط،ثی.یبثذعَرچؽوگیریثِیهدّنتملیلهیِث«ون

فٌیَاىهییبل،ِثی.گهاردرٍثِوبّػهی«تهفرزًذی»دیٌذاری،هیساىتوبیلثِالگَی
ثیِتیهفرزًیذیتوبییل«خیلیزییبد»درحذدیٌذاریثبًعجتثعیبرًبچیسیازافراد

تمریجیبً«خیلیون»،اهبایيًعجتدرثیيافرادثبظغادیٌذاری(درـذ5حذٍد)دارًذ
وِدرحذٍدیهیٌجنآًبىخَاّبىالگَیعَرییبثذ؛ثِثِهیساىچْبرثراثرافسایػهی

ّبیآهبرّبیاظیتٌجبعیهٌیذردفالٍُثرایي،ًتبی تجسیٍِتحلیل.فرزًذیّعتٌذته
ثبدرجیِهقٌیبداریٍارزغثراثیر(Kendall’s tau-c)هجتٌیثرآهبر4ُدرجذٍلؼوبرُ

ثییيهییساىدیٌیذاریٍتویبیالتیایيًىتِاظتوِتأییذوٌٌذُ-000/0ٍ0/150ثب
.الهورٍجَدداردفَقدارٍهقىَضفرزًذآٍریزیبدراثغِهقٌی

وِ،درثیيافرادثرخَردارازّرظغایبیجٌذیفولیثٍِاججبتدیٌییًییسظَمآى
؛فرزًیذاظیت2الگیَیتریيالگَیتوبیالتفرزًذآٍریّویبىتریيٍغبلتتِثرجع
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ثلىیِ،دٌّیذاًجیبمهیی«ّویؽِ»ًِتٌْبدرثیيوعبًیوٍِاججبتدیٌیراوِعَریِث
فرزًیذی2دٌّذًیسالگیَیاًجبمهی«خیلیون»حتیدرهیبىآًبىوٍِاججبتدیٌیرا

ثیبیؼَد.الجتِایيالگَدرثیيافرادفرزًذآٍریهحعَةهیتریيتوبیلفٌَاىؼبیـِث
فٌیَاىهییبل،ِعَرًعجیووترثرجعتِاظت.ثِترثِاًجبمٍاججبتدیٌیثیبیجٌذیلَی

ِ»درـذوعبًیوٍِاججبتدیٌیرا40حذٍد 2اًجیبمهییدٌّیذثیِالگیَی«ّویؽی
ثقضیی»یوٍِاججبتدیٌیراوِایيًعجتثرایوعبًحبلآىفرزًذیتوبیلدارًذ،ٍ

یبثذ.درـذافسایػهی60ثِدٌّذتمریجبًاًجبمهی«خیلیون»یب«اٍلبت


 ّای دیٌذاری ٍ توایالت فزسًذآٍری 6 ارتثاط تیي هؤلف0ِجذٍل ضوارُ 

 جمع
فرزند و  4

 بيطتر
 های مرتبط با دینداری ضاخص فرزند 1 فرزند 2 فرزند 3

 جوع کل     

 هزد 6/00 1/11 9/61 1/02 1/011

 سى 2/01 5//9 5/60 6/03 1/011

 هزد ٍ سى 5/01 5//5 0/60 5/02 1/011

 هیشاى دیٌذاری     

 خیلي سیاد //3 4/96 9/99 9/63 1/011

 سیاد 6/2 5//6 6/69 3/61 1/011

 کن /4/0 3/11 3/03 3/01 1/011

 کن خیلي 1/04 /2/1 1/06 0/06 1/011

 دیٌياًجام ٍاجثات      

 ّویطِ 0/2 0//6 9/63 /9/6 1/011

 اغلة اٍقات 4/4 2/11 5/66 1/02 1/011

 تعضي اٍقات /6/0 1/14 1/01 0/00 1/011

 خیلي کن 3/61 5/13 1/00 1/4 1/011

 ٍقت ّیچ /9/6 0/12 9/01 1/3 1/011

 ًَع پَضص سًاى     

 پَضص چادر 1/1 1//1 63// 1/61 1/011

 پَضص هقٌعِ 0/5 1/13 1/61 4/06 1/011

 پَضص رٍسزی 6/04 4/13 /9/0 5// 1/011

 عذم هَافقت 2/69 1/13 5// 1/3 1/011
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 ی ًَع پَضص گیزی سًاى درتارُ تصوین     

 کاهالً هَافق 2/09 /1// 9/03 3/06 1/011

 هَافق 01// 4/16 5/61 0/01 1/011

 هخالف 01// 0//9 1/62 5/61 1/011

 کاهالً هخالف 3/3 2//0 4/61 /0/6 1/011

 جوع فزاٍاًي 955 0491 336 261 9223


هعتمینٍهیجتثییيتویبیالتفرزًیذآٍریٍیّوِیهراثغِایيوِ،ثبچْبرمآى
وِّرچِظغایبیجٌذیفولیثِاًجبمیيهقٌباِث،ؼَداًجبمٍاججبتدیٌیهؽبّذُهی

وٌذ.فرزًذثیؽترًیسرًٍذـقَدیعیهیترثبؼذ،توبیلثٍِاججبتدیٌیثیؽترٍلَی
ؼیَدویِفٌَاىهیبل،ثیؽتریيتوبیلثِفرزًذآٍریزیبددرثیيوعبًیهؽیبّذُهییِث

فرزًیذ4وِیهچْبرمآًبىخَاّبىعَریِث،دٌّذاًجبمهی«ّویؽِ»ٍاججبتدیٌیرا
ٍاججیبتدیٌییٍثیؽترّعتٌذ.اهبایيًعجتّوسهبىثبوبّػظغایبیجٌذیثِاًجیبم

ثِووترازیهدّندرثیيوعبًیوٍِاججبتدیٌییراوٌذًٍْبیتبًرًٍذًسٍلیعیهی
تیر،فجبرتدلیكِیبثذ.ثدٌّذ،تٌسلهیاًجبمًوی«ٍلتّیچ»دٌّذیباًجبمهی«ونخیلی»

فرزًذٍثیؽتر(درثییيوعیبًیویٍِاججیبت4ًعجتتوبیلثِفرزًذآٍریزیبد)یقٌی
دٌّذ،ثیػازظِثراثرًعجتهؽبثِدرثیيوعبًیاظتویِاًجبمهی«ّویؽِ»دیٌیرا

دٌّیذ.ثیرفىط،اًجیبمًویی«ٍلیتّیچ»دٌّذیباًجبمهی«ونخیلی»ٍاججبتدیٌیرا
،هَازاتوبّػظغایبیجٌذیثِاًجیبمٍاججیبتدیٌییِثتوبیلثِالگَیتهفرزًذی

اًجیبم«ٍلیتّیچ»درثیيوعبًیوِایيٍاججبتراوٌذًٍْبیتبًرًٍذتفبفذیعیهی
وِیهچْبرمآًبىثِالگیَیتیهفرزًیذیتوبییلعَریِرظذثدٌّذ،ثِاٍدهیًوی

ِدارًذ.درٍالـ،ًعجتتوبییلثیِتیه ٍاججیبتدیٌییرافرزًیذیدرثییيوعیبًیوی
دٌّذ،ثیػازظِثراثرًعیجتهؽیبثِاًجبمًوی«ٍلتّیچ»دٌّذیباًجبمهی«ونخیلی»

ِدٌّذ.ّیناًجبمهی«خیلیزیبد»وعبًیاظتوٍِاججبتدیٌیرا یچٌییي،اییيراثغی
دارٍهیجتفَقثیيظغایبیجٌذیفولیثٍِاججبتدیٌیٍتوبیالتفرزًذآٍریهقٌی

هجتٌییثیر4ّبیآهبریاظتٌجبعیهٌذرددرجذٍلؼوبرُدُازتجسیٍِتحلیلثباظتفب
.ؼَدتأییذهی-000/0ٍ193/0ثبدرجِهقٌبداریٍارزغثراثرثب(Kendall’s tau-c)آهبرُ

ثیرًحًَُگرغثیًِیَؿأعَرتٌگبتٌگیتحتتِوِ،توبیالتفرزًذآٍریثیٌجنآى
ترثرایزًبىثبؼیٌذ،ثیرؼیذتخَاّبىحجبةیَؼیذُیَؼػزًبىاظت:ّرچِافراد
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ؼَد.ثرفىط،ّوسهبىثبافسایػرٍیىردهذرىتوبیالتفرزًذآٍریآًبىًیسافسٍدُهی
فٌیَاىِگیهارد.ثیٍلیجرالًعجتثِیَؼػزًبى،توبیالتفرزًذآٍریرٍثِافیَلهیی

ؼیَدویِخَاّیبىُهییهیبل،ثیؽتریيتوبیلثِفرزًذآٍریزیبددرثیيوعبًیهؽبّذ
ویِییهچْیبرمآًیبىییيهقٌیباِث؛یقٌیچبدرّعتٌذ،تریيًَؿحجبةزًبىیَؼیذُ
وِایيًعجتّوسهبىثبافسایػرٍیىردهذرىفرزًذٍثیؽترّعتٌذ.درحبلی4خَاّبى

ویِعیَریِثی،گهاردعَرچؽوگیریرٍثِوبّػهیٍِلیجرالًعجتثِیَؼػزًبىث
ًٍسدیهثِیهدّیندر«همٌقِ»درـذدرثیيافرادخَاّبىیَؼػ13ایيًعجتثِ

یبثذ.ووتریيًعجتًیسهتقلكثیِوعیبًیتٌسلهی«رٍظری»هیبىافرادخَاّبىیَؼػ
7ویِتٌْیبعیَریِثیدارًیذ،رٍیىردفذمهَافمتثبایياًَاؿیَؼیػاظتوِاظبظبً

ّبیوِ،یىیدیگرازهؤلفِارًذ.ؼؽنآىفرزًذٍثیؽترتوبیلد4درـذآًبىثِالگَی
ثیرآىثیرأگیریزًبىدرثبرًُیَؿیَؼیػٍتیههّجیدرایيتحمیك،ًگرغثِتفوین

ّبیایيتحمیك،ّرچِافرادًگیرغؼیذیذترٍ.هغبثكدادُاظتتوبیالتفرزًذآٍری
ًییسرًٍیذتریًعجتثِایيهؤلفِههّجیداؼتِثبؼٌذ،توبیالتفرزًذآٍریآًیبىلَی

وٌذ.درٍالـ،ثیؽتریيتوبیلثِفرزًیذآٍریزییبدهرثیَطثیِوعیبًیایعیهیفسایٌذُ
دارًیذ،گیریزًبىدرثبرًَُؿیَؼػخَیػثبتفوین«هخبلفوبهالً»اظتوًِگرغ

.اهبٍلتیایيهؤلفِههّجیّعتٌذفرزًذٍثیؽتر4وِیهچْبرمآًبىخَاّبىعَریِث
ؼَد،توبیالتفرزًیذآٍریًییسرٍثیِیىردهذرىٍلیجرالّوراُهیثیؽترثبرٍّرچِ
یًیَؿگیریزًبىدرثبرًٍُْبیتبًفمظحذٍدیهدّنوعبًیوِثبتفوینرٍدافَلهی

فرزًذٍثیؽترّعتٌذ.4ّعتٌذ،خَاّبى«وبهالًهَافك»یَؼػخَیػ
ثییيّوییيگیرٍُتریيتوبیلثِالگَیتهفرزًیذیدرثرفىط،ثیؽتریيٍلَی

فرزًیذیدرثییيوعیبًیویِثیبؼَد:درٍالـ،هییساىتوبییلثیِتیهاخیرهؽبّذُهی
درـیذ(14ّعتٌذ)حیذٍد«هَافكوبهالً»گیریزًبىدرثبرًَُؿیَؼػخَیػتفوین
ثبچٌییي«هخبلفوبهالً»ثیػازدٍثراثرهیساىآىدرثیيوعبًیاظتوًِگرغتمریجبً
ّبیآهبریاظیتٌجبعیجیذٍل.فالٍُثرایي،ًتبی تجسیٍِتحلیلرًذایداگیریتفوین
ثییبدرجییِ(Uncertainty Coefficient)ٍ(Kendall’s tau-c)هجتٌیییثییرآهییبر4ُؼییوبرُ
دارٍهقٌییّیبیراثغِیتأییذوٌٌذ045/0ٍ102/0ٍُارزغثراثرثب000/0هقٌبداری
وِ،ثریبیِّریهازچْبرهؤلفِههّجیایيتحمییكّفتنآىالهوراظت.فَقهقىَض

)هیساىدیٌذاری،ظغایبیجٌذیثِاًجبمٍاججبتدیٌی،ًگرغثًَِؿیَؼػٍحجیبة
گیریزًبىدرثبرًَُؿیَؼػ(،یهاـلهؽیترنثبثیتزًبى،ًگرغًعجتثِتفوین
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ِ«فرزًذ2»هبًذ:الگَیثبلیهی ِووبوبىثی تیریيتوبییلیيٍغبلیتتیرفٌیَاىثرجعیت
درـیذافیراد40هَاردثیػازیدرّوِوِتمریجبًعَریِثؼَد؛فرزًذآٍریًوبیبىهی

ثِایيالگَیفرزًذآٍریهتوبیلّعتٌذ.تٌْبهَرداظیتیٌبیآىًییسٍضیقیتافیرادثیب
درثییي«فرزًیذ2»وِتوبیلثِالگَییيهقٌباِثاظت؛«خیلیزیبد»دیٌذاریدرظغا

حذٍدیهظیَم(ٍفلیتفویذُآىًییساییيعَرًعجیووترهتذاٍلاظت)درِآًْبث
اظتوًِعجتثعیبرچؽوگیریازآًبىثیِفرزًیذآٍریزییبدتوبییلدارًیذ:درٍالیـ،

ّعتٌذ.«فرزًذٍثیؽتر3»ًسدیهثِدٍظَمآًبىخَاّبى


 های افسایص مواليد های دینداری و سياست مؤلفه -2
ّبییویِدراییيتحمییكثیرایثررظییهٌبظیجبتثییيدیٌیذاریٍازؼیَُیىیدیگر

ّبیافیسایػهَالییذثیِثررظیًحًَُگرغًعجتثِظیبظتؼذ،فرزًذآٍریاظتفبدُ
ّیبیافیسایػهَالییذزیراوعبًیوِهَافكثیبظیبظیت؛تفىیهظغَحدیٌذاریاظت

ییيترتییت،اِازظغَحثبالترتوبیالتفرزًذآٍریًییسثرخَردارًیذ.ثیّعتٌذ،هقوَالً
ّیبیافیسایػیرظػولیذیدرایٌجبایياظتوِآیبًگرغافرادًعجتثیِظیبظیت

ثی2ِّبیایيتحمیكدرجیذٍلؼیوبرُهَالیذتبثقیازظغَحدیٌذاریآًْبظت؟دادُ
یتَاىالگَّبیفویذُتحمیكهیّبیدّذ.هغبثكایيدادُایيیرظػولیذییبظخهی
تَاىگفتوِثیيهیساىدیٌذاریًٍگرغعَرولیهیِوِ،ثزیررااظتٌجبطورد.اٍلآى

ویِییيهقٌیباِثی؛ّبیافسایػهَالیذیهارتجبطهعتمینٍلَیٍجَدداردثِظیبظت
غًگیر،اظیت«خیلییزییبد»ًسدیهثًِیویازوعبًیوِظغادیٌذاریآًْبدرحیذ

هیَازاتویبّػظیغَحِ.اهبایيًعیجتثیدارًذّبیافسایػهَالیذهیجتثِظیبظت
وِتٌْبووترازیهیٌجنوعبًیویِظیغاعَریِث؛وٌذدیٌذاری،رًٍذًسٍلیعیهی

ّیبیافیسایػهَالییذهیجتثیِظیبظیتیًگرؼ،اظت«ونخیلی»دیٌذاریآًْبدرحذ
ّیبیافیسایػهَالییذدرثییيغهیجتثیِظیبظیتتر،ًعجتًگرفجبرتدلیكِثدارًذ.
درـذ(ثیػازظِثراثرًعجتهؽیبثِافیراد47)«زیبدخیلی»دیٌذاریدرحذیثبافراد
دارثیيظغاچٌیي،ایيراثغِهقٌی.ّناظتدرـذ(15)«ونخیلی»دیٌذاریدرحذثب

ّبیازتجسیٍِتحلیلّبیافسایػهَالیذثباظتفبدُدیٌذاریًٍگرغهیجتثِظیبظت
ثبدرجیِهقٌیبداریٍارزغثراثیرثیب(Kendall’s tau-c)آهبریاظتٌجبعیهجتٌیثرآهبرُ

گیرد.ییذلرارهیأهَردت000/0ٍ147/0
ترثبؼیذ،وِ،ّرچِظغایبیجٌذیفولیثِاًجبمٍاججبتدیٌیثیؽترٍلَیدٍمآى
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فٌیَاىِوٌیذ.ثیرًٍذتفبفذیعییهییّبیافسایػهَالیذًیسًگرغهیجتثِظیبظت
ِ»هیبل،ثیػازدٍیٌجنوعبًیوٍِاججبتدیٌیرا یًگرؼی،دٌّیذاًجیبمهیی«ّویؽی

.اهیباییيًعیجتّوسهیبىثیبویبّػظیغادارًذّبیافسایػهَالیذهیجتثِظیبظت
یيثِحذٍدیهدّندرثوٌذًٍْبیتبًیبیجٌذیثِاًجبمٍاججبتدیٌیظیرًسٍلیعیهی

تیر،فجیبرتدلییكیبثذ.ثِدٌّذ،تٌسلهیاًجبمهی«ونخیلی»وعبًیوٍِاججبتدیٌیرا
ؼَد:ًعجتًگرغهیجیتالهوردرایٌجبًیسهؽبّذُهیووبثیػّوبىالگَیلجلیفَق

ِ»ّبیافسایػهَالیذدرثییيوعیبًیویٍِاججیبتدیٌییراثِظیبظت اًجیبم«ّویؽی
ظِثراثرًعجتهؽبثِوعبًیاظتویٍِاججیبتدیٌییرادرـذ(ثیػاز41دٌّذ)هی
ّیبیآهیبریدٌّذ.فالٍُثرایي،ًتبی تجسیٍِتحلیلدرـذ(اًجبمهی12«)ونخیلی»

ثبدرجیِهقٌیبداریٍارزغ(Kendall’s tau-c)هجتٌیثرآهبر4ُاظتٌجبعیجذٍلؼوبرُ
ظیغایبیجٌیذیثیِاًجیبمثیيوِیایيًىتِاظتتأییذوٌٌذ000/0ٍ182/0ُثراثرثب

الیهورفَقدارهقٌییراثغِّبیافسایػهَالیذًگرغهیجتثِظیبظتٍاججبتدیٌیٍ
ترثرایزًبىثبؼٌذ،ًگیرغوِ،ّرچِافرادخَاّبىحجبةیَؼیذُظَمآى.ٍجَددارد

ِّبیافیسایػهَالییذافیسایػهییهیجتآًبىًعجتثِظیبظت فجیبرتیدیگیر،یبثیذ.ثی
ّیبیهَازاتافسایػرٍیىردهذرىٍلیجرالًعجتثِیَؼػزًبى،توبیلثِظیبظیتثِ

ٌیَاىهییبل،ًعیجتًگیرغهیجیتثیِفِوٌیذ.ثیافسایػهَالیذرًٍذًسٍلییعییهیی
41داًٌیذ)رایَؼیػزًیبىهیی«چیبدر»ّبیافسایػهَالیذدرهیبىوعبًیوِظیبظت

رایَؼیػزًیبى«رٍظیری»درـذ(ثیػازدٍثراثرًعجتآىدرثیيوعبًیاظتویِ
ّیبیافیسایػدرـذ(.ووتریيهیساىتوبیلثِظیبظیت20ًسدیهث18ِوٌٌذ)تلمیهی
ؼَدوِاظبظبًرٍیىردفذمهَافمتثباییياًیَاؿهیًیسدرهیبىوعبًیهؽبّذُهَالیذ

ؼَد:ًعیجتالهورهؽبّذُهیدرـذ(.درایٌجبًیسّوبىالگَیفَق13یَؼػدارًذ)
تریيًَؿّبیافسایػهَالیذدرثیيوعبًیوِهقتمذثِیَؼیذًُگرغهیجتثِظیبظت

ػازظِثراثرًعجتهؽبثِوعبًیاظیتویِاظبظیبًحجبةزًبىیقٌیچبدرّعتٌذ،ثی
چٌییي،ًتیبی تجسییٍِرٍیىردفذمهَافمتثیباییياًیَاؿیَؼیػزًیبىدارًیذ.ّین

 Uncertainty)هجتٌییثیر4ّیبیآهبرّیبیاظیتٌجبعیهٌیذرددرجیذٍلؼیوبرُتحلیل

Coefficient)038/0ٍِارزغثراثرثیب000/0ثبدرجِهقٌبداری دارٌٍییهقّیبیراثغی
گیرًذ.هیهَردتأییذلرارالهورفَقهقىَض
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 ّای افشایص هَالیذ ّای دیٌذاری ٍ ًگزش هثثت تِ سیاست 6 ارتثاط تیي هؤلف6ِجذٍل ضوارُ 
 های مرتبط با دینداری ضاخص مرد زن مرد و زن فراوانی

 هیشاى دیٌذاری

 سیاد خیلي 4//0 1/// 2//4 044

 سیاد 3/99 2/99 2/99 25/

 کن /9/6 1/69 4/69 646

 کن خیلي 1/09 5/03 /3/0 2/

 اًجام ٍاجثات دیٌي

 ّویطِ 0//6 1//1 1//4 193

 اغلة اٍقات 4/90 6/63 9/65 911

 تعضي اٍقات 1/05 1/66 5/61 013

 کن خیلي /0// 1/2 1/06 16

 ًَع پَضص سًاى

 پَضص چادر 9/94 1//6 0/// 233

 هقٌعِپَضص  1/66 2/69 4/66 042

 پَضص رٍسزی 1/04 1/04 1/04 021

 عذم هَافقت 5/09 06// 1/09 9/

 جوع کل 1/64 1/91 9/65 9223

 فزاٍاًي 0431 0353 9223 9223


 های جنسيتی مرتبط با تأثيرات دینداری بر فرزندآوری تفاوت -3

ِولییفیَقآیبالگَّبی ِالیهوردرزهیٌی ّیبیدیٌیذاریٍتویبیالتیهٌبظیجبتهؤلفی
فرزًذآٍریدرثیيهرداىٍزًیبىیىعیبىاظیتییبهتفیبٍت؟هغیبثكًتیبی تجسییٍِ

تَاىدریبظیخهی3ٍجذٍلؼوبر2ُّبیایيتحمیك،هٌذرددرجذٍلؼوبرُتحلیل
وِ،ّوسهبىثیبثیبالیزیراؼبرُورد.ًىتِاٍلایيثِایيیرظػولیذیثًِىبتفوذُ
ثِفرزًذآٍریزیبدّندرهییبىهیرداىّیندرهییبىرفتيظغادیٌذاری،هیساىتوبیل

یلبثلتَجِدرایٌجیباییياظیتویِدرّیرییهاز.ًىتِرٍدزًبىرٍثِافسایػهی
فرزًذ4ٍظغَحدیٌذاری،هرداىٍزًبىووبثیػثِهیساىهؽبثْیثِفرزًذآٍریزیبد)

دیٌذارییىعبىٍهؽیبثْیفجبرتیدیگر،ٍلتیافرادازظغَحثیؽتر(هتوبیلّعتٌذ.ثِ
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ایازًمغًِؾرتوبیالتفرزًذآٍریّبیجٌعیتیلبثلهالحؾِدارّعتٌذ،تفبٍترثرخَ
دیٌیذاریثبفٌَاىهیبل،حذٍدیهیٌجنّنهرداىٍّنزًبىِ.ثؼَدزیبدهؽبّذًُوی

دیٌیذاریدرظیغاثبچٌیيحذٍدیهدّنّنهرداىٍّنزًبىٍّن«زیبد»درظغا
ثِفرزًذآٍریزیبدتوبیلدارًیذ.تٌْیباظیتیٌبدراییيخفیَؾ،ٍضیقیت«ونلیخی»

دیٌیذاریدرظیغاثیباظت:ییهظیَمزًیبى«زیبدخیلی»دیٌذاریدرظغایثبافراد
یثیبوِایيًعجتدرثیيهرداًهتوبیلثِفرزًذآٍریزیبدّعتٌذ،درحبلی«خیلیزیبد»

ّیبیتیر،تفیبٍتفجبرتدلیكِیهچْبرماظت.ثتمریجبً«خیلیزیبد»دیٌذاریدرظغا
تیرجٌعیتیدرزهیٌِهٌبظجبتثیيظغادیٌذاریٍتوبیالتفرزًذآٍریزهبًیثرجعتِ

دیٌذاریوبًَىتَجِلرارگییردٍدرچٌییي«خیلیزیبد»وِظغاؼَدٍهؽَْدترهی
ؼرایغی،زًبىثیػازهرداىثِفرزًذآٍریزیبدتوبیلدارًذ.


فزسًذ ٍ تیطتز(  /ّای دیٌذاری ٍ توایالت فزسًذآٍری سیاد ) 6 ارتثاط تیي هؤلف9ِضوارُ  جذٍل

 تزحسة جٌس پاسخگَیاى
 های مرتبط با دینداری ضاخص مرد زن مرد و زن فراوانی

 هیشاى دیٌذاری

 سیاد خیلي 4/69 0/90 9/63 16/

 سیاد 0/60 61// 3/61 0952

 کن 6/06 2/4 3/01 909

 کن خیلي 1/09 3/01 0/06 909

 اًجام ٍاجثات دیٌي

 ّویطِ 0/61 3/69 /9/6 0902

 اغلة اٍقات 3/02 9/02 1/02 01/1

 تعضي اٍقات 01// 9/00 0/00 316

 کن خیلي 1/00 6/6 1/4 91/

 ٍقت ّیچ 9/2 0/00 1/3 013

 ًَع پَضص سًاى

 پَضص چادر 9/69 0/63 1/61 0299

 پَضص هقٌعِ 9/00 /0// 4/06 402

 پَضص رٍسزی 1/01 9/4 5// 421

 عذم هَافقت 6/3 3/2 1/3 991
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 گیزی سًاى درتارُ پَضص تصوین

 کاهالً هَافق 1/5 /3/0 3/06 555

 هَافق 09// 5/02 0/01 0932

 هخالف 2/61 2/60 5/61 312

 کاهالً هخالف 6/61 4/60 /0/6 105

 جوع فزاٍاًي 0431 0353 9223 9223


ایدرخفَؾّبیجٌعیتیچٌذاىثرجعتٍِلبثلهالحؾِتفبٍتوِ،ًىتِدٍمایي
ؼیَدثیرًحًَُگرغثِحجبةٍیَؼػزًبىثرتوبیالتفرزًذآٍریهؽبّذًُوییأت
وٌیذ:ّیروِالگَیولیلجلیووبثیػّنثرهرداىٍّنثرزًبىـذقهییيهقٌباِث

توبیالتفرزًیذآٍریآًیبىًییستریثرایزًبىثبؼٌذ،چِافرادخَاّبىحجبةیَؼیذُ
ٍضقیتوعیبًیاظیتویِ،.تٌْباظتیٌبیلبثلتَجِدرایيزهیٌِداردایرًٍذفسایٌذُ

15:درحذٍددارًذگیریزًبىدرخفَؾًَؿیَؼػثبتفوین«هَافكوبهالً»یًگرؼ
،ثِفرزًیذآٍری«هَافكوبهالً»گیریدرـذهرداىثبتفوین10درـذزًبىًٍسدیهثِ

ِوًِىتِظَمایيزیبدتوبیلدارًذ. ّیبیدیٌیذاریٍ،درخفَؾهٌبظجبتثییيهؤلفی
ّبیجٌعیتیچٌذاىچؽوگیریٍجیَدّبیافسایػهَالیذًیستفبٍتًگرغثِظیبظت

ثذیيهقٌبوِالگَّبیولیلجلیووبثیػّندرثیيهرداىٍّیندرثییيزًیبى؛ًذارد
بدیٌیذاریدرثیّنهرداىٍّنزًیبى،حذٍدیهظَمفٌَاىهیبل،ِؼَد.ثهؽبّذُهی

دیٌذاریدرظیغاثبّنهرداىٍّنزًبى،چٌیيًسدیهثِیهیٌجنٍّن«زیبد»ظغا
ییهوِ،تمریجیبًّبیافسایػهَالیذدارًذ.هیبلدیگرایيهیجتثِظیبظتی،ًگرؼ«ون»

،چٌیيًسدیهثِییهییٌجنٍّن«یَؼػهمٌقِ»،ّنهرداىٍّنزًبىخَاّبىچْبرم
ّیبیافیسایػهیجتثِظیبظتیًگرؼ«یَؼػرٍظری»خَاّبىّنهرداىٍّنزًبىِ

.تٌْباظتیٌبیلبثلهالحؾِثرایایيالگٍَضقیتافرادیاظتوٍِاججبتدارًذهَالیذ
ّبیجٌعییتیدرثییياییيگیرًٍُعیجتبًزیراتفبٍت؛دٌّذاًجبمهی«ونخیلی»دیٌیرا
ّیبیتٍِچؽوگیراظت:درثیيایيگرٍُ،هیساىًگرغهیجتهرداىثِظیبظیتثرجع

اظت.درـذ(ثیػازدٍثراثرهیساىآىثرایزًبى15حذٍدافسایػهَالیذ)در
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ّای دیٌي  ّای آهارّای استٌثاطي در خصَظ تأثیزات هؤلفِ ًتایج تجشیِ ٍ تحلیل6 /جذٍل ضوارُ 
 ّای افشایص هَالیذ ٍ ًگزش هثثت تِ سیاستتز توایالت فزسًذآٍری سیاد 

 سطوح متغير متغير مستقل

 تمایالت فرزندآوری زیاد

 (فرزند و بيطتر 4)
 های آماری ضاخص

 آماره Sig Value ندارد دارد

 هیشاى دیٌذاری

 3/36 9/63 سیاد خیلي

111/1 01//1- Kendall’s 

tau-c 

 6/35 4/61 سیاد

 9/45 3/01 کن

 5/43 0/06 کن خیلي

 3/42 9/09 اصالً

اًجام ٍاجثات 
 دیٌي

 3/31 /9/6 ّویطِ

111/1 059/1- Kendall’s 

tau-c 

 1/49 1/02 اغلة اٍقات

 5/44 0/00 تعضي اٍقات

 1/50 1/4 کن خیلي

 1/56 1/3 ٍقت ّیچ

ًَع پَضص 
سًاى در اهاکي 

 عوَهي

 31 61 پَضص چادر

111/1 1/1/1 Uncertainty 

Coefficient 

 6/43 4/06 پَضص هقٌعِ

 2/51 5// پَضص رٍسزی

 59 3 عذم هَافقت

 یزیگ نیتصو
 سًاى

 درخصَظ

 َضصپ

 9/43 3/06 کاهالً هَافق

111/1 016/1 Kendall’s 

tau-c 

 /5/4 0/01 هَافق

 0/35 5/61 هخالف

 5/31 /0/6 کاهالً هخالف
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ّای دیٌي  ّای آهارّای استٌثاطي در خصَظ تأثیزات هؤلفِ ًتایج تجشیِ ٍ تحلیل6 /جذٍل ضوارُ 
 ّای افشایص هَالیذ تز توایالت فزسًذآٍری سیاد ٍ ًگزش هثثت تِ سیاست

 سطوح متغير متغير مستقل

های  سياست نگرش مثبت به

 افسایص مواليد
 های آماری ضاخص

 آماره Sig Value ندارد دارد

هیشاى 
 دیٌذاری

 11 2//4 سیاد خیلي

000/0147/0Kendall’s 

tau-c 

 /5/2 2/99 سیاد

 9/31 4/69 کن

 9/41 /3/0 کن خیلي

اًجام 
 ٍاجثات دیٌي

 2/13 1//4 ّویطِ

000/0046/1 Kendall’s 

tau-c 

 2/24 9/65 اغلة اٍقات

 32 5/61 تعضي اٍقات

 4/43 06 کن خیلي

ًَع پَضص 
سًاى در 
اهاکي 
 عوَهي

 5/12 0/// پَضص چادر

000/0194/1 Uncertainty 

Coefficient 

 31 4/66 پَضص هقٌعِ

 40 1/04 پَضص رٍسزی

 42// 09 عذم هَافقت
 


 گيری و بحث نتيجه

ثیراتأهٌؾیَرثررظییتیِعَرولیدرتحمیكحبضرتالغؼذُتبؼَاّذیصٍّؽیثیِث
تجسییِ.ؼَدآلخبًَادٍُتوبیالتفرزًذآٍریارائِّبیدیٌیههّجیثرثقذایذُهؤلفِ

ّبیایيتحمیكًؽیبىدادُاظیتویِدرثییيافیرادثرخیَردارازّیرظیغاٍتحلیل
ِفٌیَاىهتیذاٍلِفرزًیذثی2دیٌذاری،الگَی تیریيالگیَیتویبیالتتیریيٍثرجعیت
َهیٍفراگییرثیرایظیغَحگًَیبگَىًؾرازایيالگَیفویـرف.فرزًذآٍریاظت

وٌیذویِتویبیالتفرزًیذآٍریویذهیأدیٌذاری،ًتبی ایيتحمیكثرایيًىتِاظبظیت
ّوسهیبىثیبثیبالرفیتيظیغا:هقٌبداریتیبثقیازظیغادیٌیذاریاظیتعَروبهالًِث

فرزًذاىوتتوبیلثِداؼتيعَرچؽوگیریثِظِدیٌذاری،توبیالتفرزًذآٍریًیسث
ظیغاخیلیی»دیٌذاریدریثبدرـذافراد60وِثیػازعَریِث.یبثذثیؽترظَقهی

دیٌیذارییثبوِایيًعجتدرثیيافرادفرزًذٍثیؽترّعتٌذ،درحبلی3خَاّبى«زیبد
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هَازاتویبّػِثرفىط،ث.یبثذثِووترازًففتملیلهی«ونخیلی»ٍ«ون»درظغا
:گییردایؼذتهیعَرثرجعتِِث«تهفرزًذی»ظغادیٌذاری،هیساىتوبیلثِالگَی
تمریجبً«ونخیلی»درثیيافرادیثبظغادیٌذاریهیساىتوبیلثِایيالگَیفرزًذآٍری

اییي،فالٍُثیر.اظت«خیلیزیبد»چْبرثراثرهیساىآىدرثیيافرادیثبظغادیٌذاری
ایثیرًگیرغثیِوٌٌیذُتحمیكًؽبىدادُاظتوِظغادیٌیذاریًمیػتقیییيًتبی 
هَازاتتملییلظیغادیٌیذاری،ّبیافسایػهَالیذًیسدارد،ثِایيهقٌیوِثِظیبظت

ًِگرغهیجتثِظیبظت ٍّبیافیسایػهَالییذًییسثی ثیِویبّػعیَرهقٌییداریر
ًگرؼییهیجیتثیِ«خیلییزییبد»درحذًسدیهثًِیویازافرادثبدیٌذاری:گهاردهی

وِایيًعجتدرثیيافرادیثیبدیٌیذاریدرحبلیّبیافسایػهَالیذدارًذ،درظیبظت
.یبثذثِترتیتثِیهظَمٍیهدّنتٌسلهی«ونخیلی»ٍ«زیبد»حذ

لبثلتَجِدیگرایياظیتیّبیتحمیكحبضریهًىتِایي،هغبثكیبفتِفالٍُثر
یبیِّریهازچْبرهؤلفِههّجیایيتحمییكتَاىثرراهیییؽگفتِوِالگَّبیاـلی

هیساىدیٌذاری،ظغایبیجٌذیثِاًجبمٍاججبتدیٌی،ًگرغثًَِؿیَؼػٍحجیبة)
یيهقٌبِاث.هؽبّذُورد(ًَؿیَؼػیگیریزًبىدرثبرُزًبى،ًگرغًعجتثِتفوین

درثیيوعبًیثیؽیترهتیذاٍلاظیتویٍِاججیبتتوبیالتفرزًذآٍریزیبدهقوَالًوِ
تیریهبًٌیذچیبدررادٌّذ،حجبةیَؼیذُدیٌیراًیسّویؽِیباغلتاٍلبتاًجبمهی

گیریزًبىدرثیبرًُیَؿثرایزًبىلبئلّعتٌذ،ٍرٍیىردچٌذاىهیجتیًعجتثِتفوین
چبرچَةاـلّوپَؼبًییبتَاىدربیتحمیكراهیّایيیبفتِ.یَؼػخَیػًذارًذ
وِوعبًیوِظغادیٌذاریآًْبدرحذزیبدیبخیلیییيهقٌبِاث.ّوگراییتجییيورد
ّوبىوعبًیّعتٌذوًِِتٌْبٍاججبتدیٌیراّویؽِیباغلتاٍلیبتزیبداظت،غبلجبً

ثیرایزًیبىلبئیلّعیتٌذ،ٍتیریهبًٌیذچیبدررادٌّذ،ثلىِحجبةیَؼیذُاًجبمهی
.گیریزًبىدرثبرًَُؿیَؼػخَیػًذارًذرٍیىردچٌذاىهیجتیًیسًعجتثِتفوین

وًِتیبی اظبظییویذداردٍآىایيأفیيحبل،ایياـلثریهًىتِهْندیگرًیستدر
ر،تیفجیبرتدلییكِثی.وٌذییذهیأتریحوبیتٍتترٍلبعـعَرجذیِایيتحمیكراث

هییساى)ّبیهجتٌیثرّریهازچْبرهؤلفِهیهّجیاییيتحمییكًتبی تجسیٍِتحلیل
دیٌذاری،ظغایبیجٌذیثِاًجبمٍاججبتدیٌی،ًگرغثًَِؿیَؼػٍحجیبةزًیبى،

اـلییایذُـَرتهؽترنثِ،(گیریزًبىدرثبرًَُؿیَؼػًگرغًعجتثِتفوین
عیَرِّبیدیٌذاریٍتوبیالتفرزًذآٍریراثِهقغَفثٍِجَدارتجبطلَیثیيهؤلف

ِِالجتِ،ثی.وٌٌذییذهیأرٍؼيٍلبعـتوبهالً ؼیٌبضهقبـیرفراًعیَیشرشلیَلجبهقی
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ِ(1358)گَرٍیچ زییرا؛ؼیرحِویردًجبیذهَضَفبتهرتجظثبجبهقِراهیلیٍِؼیرح
اـیلدرتجیییياییي.ًؾیرداؼیتعیفهتٌَؿٍهجوَفِهتقذدیازفَاهلراثبیذدر

وِگرچِتىیٍِیيهقٌبِاث؛وٌذؼٌبختیٍفرزًذآٍریًیسـذقهیرفتبرّبیجوقیت
،ّبیدیٌیثَد،اهبثبییذًمیػظیبیرفَاهیلالتفیبدیویذایيتحمیكثرًمػهؤلفِأت

،ًؾیرگرفیتفرٌّگییراًییسدرتجیییيتویبیالتفرزًیذآٍریدرٍظیبظی،اجتوبفی
عیَرهعیتملهیَردِث(1388،1394،2014فرٍتي)هؤلفدیگرتوِدرتحمیمبفَاهلی

.اًذثحثلرارگرفتِ
تَاًٌیذهیَردّبیتحمیكحبضرهیریسیًیسیبفتِگهاریٍثرًبهِازدیذگبُظیبظت

ّبیتحمیكحبضرًؽبىدادُاظتوعبًیویِتَجٍِاظتفبدٍُالـؼًَذ:ًتبی ٍیبفتِ
ثیِفرزًیذآٍریزییبدزیبدٍخیلیزیبداظت،ًِتٌْباظبظبًظغادیٌذاریآًبىدرحذ

ویِ،ّبیافسایػهَالیذدارًیذ.درحیبلیثِظیبظتیًگرغهیجتثلىِغبلجبً،توبیلدارًذ
هٌذّعتٌذ،اغلتفبلیذتویبیالتلیَیثیرایوِازظغَحیبییيدیٌذاریثْرُدیگراى

.ثٌیبثرایي،ّعیتٌذػهَالییذّیبیافیسایفرزًذآٍریٍفبلذًگرغهیجیتثیِظیبظیت
هقغَفثِّویيگرٍُاخیرثبؼذ.فیالٍُّبثبیذفوذتبًریسیّبٍثرًبهِگهاریظیبظت

تَاًٌذؼیٌبختثیؽیتریراٍیصُهغبلقبتویفیهیِایي،تحمیمبتتىویلیدرآیٌذُثثر
یالتآلخیبًَادٍُتویبّبیدیٌییهیهّجیٍثقیذاییذُهٌبظجبتثیيهؤلفِیدرزهیٌِ

دیيٍههّتیوٌٌذٍُیصُدرجبهقِهبثِظجتًمػتقییيِوِث،فرزًذآٍریارائِوٌٌذ
ّبیفوَهیٍرظیویٍیصُدرفرـِِّبٍرفتبرّبیفردیٍاجتوبفیثدرتوبهیجٌجِ

ّبیرظیویاخییردرزهیٌیِفرزًیذآٍری،اًجیبمّبٍثرًبهِچٌیيثِدلیلظیبظتٍّن
هٌذاظت.یمبتتىویلیازاّویتٍضرٍرتثیؽتریًیسثْرُچٌیيهغبلقبتٍتحم
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