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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تمایل به باروری زنان همسردار  18-09سال شهر ایالم و
عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است .روش پژوهش ،پیمایش است .پیمایش با نمونهی  109نفری (با
توجه به واریانس بهدست آمده و استفاده از فرمول کوکران) ،با روش نمونهگیری خوشهای و ابزار
پرسشنامه و تکنیک مصاحبه انجام شدهاست .سپس ،دادهها با نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند .یافته ها حاکی از آن است که میزان تمایل به باروری در بین زنان شهر ایالم زیر
حد جایگزینی قرار دارد .در تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز متغیرهای نقش منفی ماهواره و
تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد ،نقش مثبت تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد،
دلسردکردن از طریق خانواده و اطرافیان ،تبلیغات مثبت شبکههای مجازی ،ورزش عمومی و سن
پاسخگو 03/9 ،درصد از واریانس میزان تمایل به باروری را تبیین میکنند .در تحلیل مسیر،
شاخص نقش مثبت تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد ،بیشترین تأثیر ( )9/323و شاخص
ورزش عمومی کمترین تأثیر ( ) 9/120را بر میزان تمایل به باروری دارند .در مجموع ،نظریههای
یادگیری اجتماعی و مدیریت بدن جهت تبیین رابطهی عوامل اجتماعی با میزان تمایل به باروری
مناسب به نظر میرسند.
کلید واژهها :تمایل به باروری ،عوامل اجتماعی ،یادگیری اجتماعی ،مدیریت بدن.

 -1دانش آموختهی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه الزهراء ،تهران ،ایران.
 -2دکتری جامعه شناسی  ،استاد تمام و مدیر گروه دانتشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهراء  ،تهران ،ایران.
 -3دکتری جامعه شناسی  ،دانشیار گروه دانتشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهراء  ،تهران ،ایران.
* -نویسنده مسئول م elahefaraji78@gmail.com :
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پیشگفتار
خانواده ،هستهی اصلی جامعه و یکی از قدیمیترین گروههاست که یکی از کارکردهایش
فرزندآوری است .نگاهی گذرا به تاریخ ایران باستان و ایران پس از ورود اسالم ،حاکی از اهمیت
جایگاه خانواده و تأکید بر این کارکرد مهم است ( ،)Ezazi, 2001اما امروزه خانواده در ایران به
لحاظ ساختاری و کارکردی دستخوش تغییر شدهاست » .این تغییر ناشی از تغییر نظام اجتماعی از
اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و در پی آن تضعیف خانوادهی گسترده و شکلگیری خانوادهی
هستهای است» ( .)Ezazi, 2001واضح است که امروزه نهاد خانواده نیز پا به پای تحوالت اجتماعی
دگرگون شده ،که نتیجهی آن کاهش فرزندآوری است .در واقع گرایش به داشتن فرزند کمتر،
نشانهی آن است که زنان به کشفهای جدیدی دست یافتهاند ،از جمله آن که از محیطهای
کوچک خانوادگیشان بیرون آمدهاند ،تحصیل میکنند ،در مناسبات اجتماعی شرکت یافته و در
همهی عرصه ها فعالند و البته قصد دارند تا برای فرزندان کمتر خود ،مادران بهتری باشند .بنابراین
زنان امروز هویت زنانه ی خود را در جاهای دیگری جز خانه و مادر شدن جست و جو میکنند .در
میان زنان ،نوعی تغییر نگرش نسبت به ازدواج و نقشهای همسری و مادری و حتی کار خانگی به
وجود آمدهاست که به نوعی تحقیر این نقشها را به دنبال داشتهاست ( .)Hosseini & Bagi, 2014
کاهش میزان باروری کل 1مدرک مستندی دال بر تغییر نگرش و رفتار باروری در جامعهی
امروزین ماست .میزان باروری کل که یکی از سنجههای مهم نشان دهندهی سطح باروری است ،از
حاصل جمع باروری ویژهی سنی واقع در سن باروری به دست میآید ،این میزان عبارتست از
میانگین تعداد فرزندانی که یک زن در طول دورهی باروری خود ( 10-00سال) به دنیا میآورد .با
استفاده از اطالعات ثبتی ،میزان باروری کل که در سال  1390به سطح جانشینی ( )2/1رسیده
بود ،در سال  1309به زیر سطح جانشینی ( )1/8تنزل یافت (،)Registered office of Iran, 2010
همچنین اطالعات آماری نشان میدهند که متوسط رشد ساالنهی جمعیت  3/0درصدی سالهای
 ،00-00بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1300به  1/20درصد کاهش
یافته و به این ترتیب ،بعد خانوارها نیز در نتیجهی کاهش باروری در دهههای اخیر کاهش
یافتهاست ( )Statistics center of Iran, 1976-2016که اگر این روند ادامه داشته باشد ،رشد
جمعیت تا  1099به کمتر از یک درصد خواهد رسید و با تداوم چنین روندی تا سال  1039به
 9/93میرسد ( .)Statistics center of Iran, 2016بنابراین در دوران کنونی ،با سیر نزولی تمایل به
باروری و فرزندآوری روبرو هستیم که عالوه بر تغییر ساختار جمعیت ،آسیبهای اجتماعی و
اقتصادی جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد شد و البته با نگاهی به آینده و پیش بینیهای
Total Fertility Rate-1
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صورت گرفته نیز مشخص می شود که جمعیت ایران به سرعت رو به کاهش است و به سمت
سالخوردگی پیش می رود .شاید با کاهش جمعیت در نگاه اول به نظر برسد که موجب فراهم آمدن
رفاه و آسایش بیشتری برای بقیهی جمعیت خواهد شد ،اما بیگمان در دراز مدت با سیل
انسان های سالمندی مواجه خواهیم شد که قدرت کار و فعالیت ندارند و به جای مولد بودن ،سربار
جامعه اند .تحقیقات نیز نشانگر این هستند که نگرش و رفتار باروری در همهی گروهای سنی و
گروههای مختلف اجتماعی اعم از روستایی و شهری ،باسواد و بیسواد به هم نزدیک شده و نوعی
همگرایی رفتار باروری را شاهد هستیم ( Abbasi-Shavazi, MC Donald, Hosseini-Chavoshi,
)Kavefirooz, 2002

طبق اطالعات بهدست آمده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ، 1309جمعیت
استان ایالم  009000نفر ( 282008نفر مرد 290131 ،نفر زن) و طبق اطالعات حاصل از
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1300جمعیت این استان به  089108نفر رسیده که
 200100نفر آن را مردان ( 01/88درصد) و  280000نفر آن را زنان ( 00/12درصد) تشکیل
دادهاند .آمارها همچنین گواه بر اینند که متوسط میزان رشد ساالنهی جمعیت ایالم در سال
 1/1 ،1380اعالم شده ،در حالی که این رقم در سال  9/03 ،1309درصد برآورد شده که افت
زیادی داشته و ایالم بعد از اردبیل که رشد جمعیتی 9/33درصدی را تجربه کرده ،کمترین میزان
رشد جمعیت کشور را داراست ( .)Statistics center of Iranافزون بر این ،مدیر کل ثبت احوال
استان ایالم ،در همایش جمعیت در سرسرای همایشهای استانداری اعالم کرد« ،میانگین میزان
باروری کل در ایالم  1/0فرزند است و این آمار به این معنی است که هر مادر به طور متوسط در
استان ایالم دو فرزند نیز به دنیا نمیآورد و این جای نگرانی دارد» ( .)Ghobadi, 2013از آنجا که
ایالم ،جامعه آماری ما محسوب می شود ،آمارها کاهش تمایل به باروری ( به عنوان دومین رتبه در
کاهش باروری) در منطقهی فوق الذکر را ،طی سالهای اخیر هشدار میدهند و با عنایت به این که
تحقیقات متعددی نیز همگرایی در کاهش باروری در سطح کشور را گوشزد میکنند (Abbasi-
 ،)shavazi & MC Donald, 2005; Abbasi-Shavazi & Hosseini, 2007ایالم میتواند به عنوان
نمونه ای از کل کشور مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین این پژوهش بر آن است که عالوه بر شناسایی
و توصیف میزان تمایل به باروری در بین زنان شهر ایالم ،عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر این تمایل را
شناسایی کند.
تحقیقات متعددی در حوزه ی باروری انجام شده که هر کدام از زوایای خاصی این موضوع را
مورد ارزیابی قرار دادهاند .برخی تحقیقات نشان میدهند که کوهورتهای قدیمیتر ازدواج ،سطح
باالتری نسبت به کوهورتها ی اخیرتر دارند ،با این حال در زمان بررسی ،شاهد همگرایی نگرشها و
افکار زنان در مورد تعداد مطلوب فرزندان و تمایالت فرزندآوری آنان هستیم .در مقایسه ،شمار
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فرزندان ایده آل زوجین و تمایالت فرزندآوری آنان نیز ،نگرش زنان و مردان بسیار به هم نزدیک
شده و حتی در منا طق شهری ،بین نگرش زنان و مردان شکافی وجود ندارد ( RahimiNezhad,
 .)2011برخی نیز ضمن تأکید بر تأثیر نگرش بر تمایالت ،در خصوص نگرش به فرزندآوری در
خانوادههای جوان نشان میدهند که عوامل اقتصادی بیش از سایر عوامل چون اعتقادی ،فرهنگی و
هویت شناختی -جسمانی بر نگرش منفی خانوادههای جوان به فرزندآوری تأثیرگذار بودهاست
( .)Mosavi & Ghafelebashi, 2013تحقیقی دیگر ضمن اینکه به این نتیجه میرسد که 01/0
درصد زنان قصد توقف فرزندآوری را دارند ،به این نتیجه رهنمون میشود که مشخصههای فرهنگی
به تنهایی نمیتوانند نقش تعیینکنندهای در پیشبینی احتمال تمایل نداشتن به فرزندآوری داشته
باشند ( .)Hosseini & Bagi, 2012برخی نیز توجه خود را معطوف به پدیدهی تک فرزندی
میکنند و آن را مربوط به عوامل غیراقتصادی میدانند؛ زیرا در مرفهترین مناطق تهران تک
فرزندی بیشتر است .در ایران هرچه به سمت مناطق محروم و فقیر میرویم ،تعداد بچهها باالتر
است .پس اقتصاد ،عامل اصلی نیست .عامل اول ،نگرش و بازاندیشی است که در خانواده اتفاق
افتاده و ازدواج و فرزندآوری معانی گذشته را ندارند ( ،)Labibi, 2015اما در تحقیقی ضمن بررسی
عوامل تأثیرگذار بر الگوی باروری خانوادههای تک فرزند و بدون فرزند شهرستان شهرکرد ،مشخص
شد که  3عامل افزایش هزینهها و فشار اقتصادی ،عدم وجود حمایت رفاهی از جانب دولت و نگرش
غلط »داشتن فرزند بیشتر ،نشانه فرهنگ اجتماعی ضعیفتر است» ،از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر
فرزندآوری هستند (.)Mobasheri, Alidoosti, Heidari, Khosravi, Khalafian & Jalilian, 2013
در صورتی که عدهای از تحقیقات به این نتیجه رسیدهاند که با افزایش سن ،تمایل به باروری
کاهش مییابد ( Abbasi-shavazi & Khajesalehi, 2013; Rad& Savabi, 2016; Adibi-Sede,
 ،)Siahpoosh, Darvishzade, 2011برخی دیگر افزایش میزان تحصیالت را عامل کاهش تمایل به
باروری قلمداد میکنند ( Shiri & Bidarian, 2009; Adibi-sede, Siahpoosh, Darvishzade,
 .)2011تحقیق دیگری توجه خود را به عوامل مذهبی و اجتماعی ،از قبیل مشارکت معطوف داشته
و نشان میدهد که مشارکت اجتماعی تأثیر کاهنده و متغیر گرایش مذهبی ،تأثیر افزایندهای بر
میزان گرایش به فرزندآوری دارد (.)Kalantari, Abbaszade, Mozaferi, & Rakei-bonab, 2010
برخی تحقیقات نیز با رویکرد کیفی به این نتیجه رهنمون شدهاند که کم فرزندآوری در این جامعه
به عنوان یک کنش اجتماعی معنادار ،از رواج و شیوع گستردهای برخوردار است و در قالب نوعی
گفتمان ،بر نظام معنایی و کنشی افراد خانوادهها حاکم است ( .)Rezaee, 2011اثر دیگری استدالل
می کند که فرزندآوری در بین زنان ،در فضای چند بعدی از مخاطره در حال زیستهشدن است ،مثال
اثری نشان میدهد که تأثیرات نامناسب بارداری -زایمان و نیز فرزندپروری بر تناسب اندام و
زیبایی ،سالمت جسمانی ،سالمت ذهنی و اجتماعی و مالحظات اقتصادی و مالی اعم از هزینههای
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حال و آینده و احساس ضرورت و حتی اجبار برای برآوردن نیازها و توقعات باالی فرزندان از جمله
شرایط اصلی کمفرزندی است ( .)Aghayarihir,Farokhi-Negarestan,Latifi_Mojere, 2016برخی
نیز زمینههای کم فرزندی را ارزش شدن کم فرزندی ،ماهیت محدودیتزای فرزندآوری برای والدین
و دغدغههای اقتصادی و تربیتی قلمداد میکنند (.)Razavizade,Aghafarian, & akhlaghi, 2015
برینگتون در تحقیق خود نشان میدهد که اگر زوجین تمایل داشته باشند که فرزند بیشتری
داشته باشند ،زمانی است که هردو موافقند و در پیشبینی آیندهی باروری ،تمایالت زنان بدون بچه
مهمتر از تمایالت همسرانشان است ( .)Berington, 2008روسیر و برنادردی نیز با بهرهگیری از
چند پیمایش راجع به باروری و تشکیل خانواده سویس ،فرانسه و بلغارستان در بررسی تأثیر
تعامالت اجتماعی بر تمایالت و رفتار باروری ،استدالل می کنند که مکانیزم یادگیری اجتماعی نیز
به عنوان سرمایهی دانش به افراد کمک میکنند و عنصر مهمی برای تبیین عدم تجانس در تحقق
موفقیت آمیز نیات باروری در بین افراد است ( .)Rossier & Bernardi, 2009لینگستاد و پرسکاوتز
( )Lyngstad & Prskawtetz, 2010نیز ،در بررسی تأثیر تعامالت و یادگیری اجتماعی ،به این
نتیجه رسیدند که تصمیمات باروری افراد ،تنها با ویژگیهای شخصیتی خودشان شکل نمیگیرد،
بلکه از طریق تعامل با دیگران شکل میگیرد .همچنین بالبو و باربان ( )Balbo & Barban, 2014با
بهرهگیری از طرح نظر سنجی و دادههای بهداشت و مطالعه ملی طولی جوانان ایالت متحده نشان
میدهند که ریسک فرزندآوری افراد بعد از بچهدارشدن دوستانشان افزایش مییابد و تا حدود 2
سال بعد به اوج میرسد و پس از آن کاهش مییابد ،زیرا تجربهی باروری یک دوست ،منبع مهم
یادگیری است .برناردی و همکاران ( )Bernardi, Keim, & Vonderlipp, 2007نیز از طریق
مقایسه ی دو شهر از شرق و غرب آلمان با استفاده از روش ترکیبی تحلیل کمی شبکه و مصاحبهی
کیفی ،نشان میدهند که رهیافت شبکهی اجتماعی میتواند برای تبیین شکلگیری تمایالت
باروری در یک کشور اروپای غربی به کار رود و ارزیابی ذهنی پاسخگویان از روابط خاص و تجربهها،
رفتارها و نگرشهای طرف مقابل آنها در شبکه ،برای درک اثرات ساختارهای شبکهای خاص،
بسیار مهم است .در آخر ،عباسی شوازی و مک دونالد ()Abbasi-Shavazi & MC Donald, 2008
نیز معتقدند که مهمترین تغییر فردی در دهههای اخیر ،افزایش سطح آموزش بین نسلها ،افزایش
سن ازدواج برای دختران و تغییر رفتار و نگرش زنان نسبت به باروری بودهاست .در واقع در برخی
از زمینهها ،در خانواده ی ایرانی ،از جمله باروری پایین و تأخیر ازدواج ،تغییرات ریشهای اتفاق
افتادهاست .با توجه به تغییر رفتار باروری و همگرایی ،کاهش میزان باروری در سطح کشور و علی
الخصوص کاهش چشمگیر آن در استان ایالم و با مرور اجمالی تحقیقات پیشین ،این خأل به وضوح
مشاهده شد که بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی نظیر شبکههای اجتماعی و یادگیری اجتماعی بر
تمایل به باروری ،در تحقیقات داخلی مورد غفلت قرار گرفته ،ثالثا تاکنون تحقیقی با این مضمون
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در بین زنان شهر ایالم صورت نگرفتهاست .لذا تحقیق حاضر به منظور پر کردن این خأل ،عالوه بر
شناسایی و توصیف میزان تمایل به باروری در بین زنان شهر ایالم ،در صدد بررسی تأثیر عوامل
اجتماعی از قبیل شبکههای اجتماعی ،یادگیری اجتماعی و فشار هنجاری بر این تمایل است.
در چارچوب نظری تحقیق حاضر ،از تئوری شبکههای اجتماعی ،تئوریهای حمایت
اجتماعی ،تئوری یادگیری اجتماعی بندورا ،تئوری کاشت ،تئوری فشار اجتماعی و در خصوص
جامعهشناسی بدن ،از تئوریهای بوردیو و گیدنز استفاده شدهاست.
روالند بارت 1که به عنوان پیشرو در تئوری شبکههای اجتماعی شناخته شده ،معتقد است
که کنشگران خود را در ساختار اجتماعی محصور میبینند و این ساختار اجتماعی است که تفاوت و
تشابه کنشگران را مشخص میکند و ادراکات آنها را نسبت به امتیازات کنشهای متفاوت شکل
میدهد و انتخاب از میان کنشها را برای کنشگران تسهیل میبخشد .بنابراین ساختار اجتماعی به
اشکال متنوعی بر کنشگران و توانائی آن ها برای انجام کنش ،اجباری ایجاد میکند (.)Burt, 1982
در واقع ،جاسازی اجتماعی عمل انسان ،یعنی انجام آن در قلمرو ساختارهای اجتماعی ،اصل مسلم
و بدیهی مفروضات رویکرد شبکه اجتماعی است ( .)Granovetter, 1985تحقیقات متعددی نشان
میدهد که یک شبکه ای که شامل افرادی است که حامله هستند یا تمایل به داشتن فرزند دارند،
اگر همهی دوستان صمیمی آنها دارای کودک یا نوزاد باشند ،پاسخگویان تمایل بیشتری به
هم نوایی دارند تا زمانی که هنوز دوست صمیمی بدون فرزند وجود داشته باشد ( Bernardi, Keim,
 .)& Vonderlipp, 2007; keim, Klarner, & Bernardi, 2009شبکهی اجتماعی از یک طرف به
لحاظ پیوندها و روابطی که در عرصههای چندگانه افراد را به هم متصل میکند ،قرابت دارد با
تئوری انسجام اجتماعی و از طرف دیگر ،به لحاظ منابعی که در طی این پیوندها منتقل میشود
قرابت دارد با حمایت اجتماعی .با این اوصاف ،پیوندها حاوی منابع خاصی چند هستند و این به این
معنی است که افراد حمایت شخصی را از نوع پیوندها میگیرند ( ،)Wellman & Frank, 2000که
آنها را هم چون سپری در برابر مشکالت حفظ میکند .از نظر پسکوسولید و جورجیانا2
( )Pescosolido & Gorgiana, 1989نیز ،یک کارکرد بالقوهی شبکههای اجتماعی ،انسجام یا
توانایی تأمین حمایت اجتماعی و عاطفی است .حمایت اجتماعی میتواند تصمیم به داشتن فرزند
در مراحل اولیه ی زندگی یا در شرایط نامطمئن را تسهیل کند .مثال زن و شوهری که هنوز در حال
تحصیل هستند ،اگ ر به حمایت پدر و مادر تکیه کنند ،بیشتر احتمال دارد که یک فرزند داشته
باشند؛ زیرا از وجود منبع حمایتی مطمئن هستند ( )Bernardi & Kelarner, 2014و این حمایت
میتواند بر تمایل آنها برای داشتن فرزند اثر مثبتی داشته باشند.
- Burt
- Pescosolido & Gorgiana

1
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به باور بندورا که نظریهپرداز تئوری یادگیری اجتماعی است ،اگر مردم برای اطالع در مورد
نحوهی عمل خود ،فقط بر اثرات کنشهای خود متکی بودند ،یادگیری عمل بسیار دشواری میشد،
اما خوشبختانه عمده ی رفتارهای آدمی با مشاهده از طریق مدلسازی آموخته میشود که با
مشاهدهی دیگران ،فرد در مورد نحوهی انجام رفتارهای جدید ایدهای کسب میکند و در موقعیت-
های آتی ،از این اطالعات رمزگذاری شده به عنوان راهنمای عمل بهره میبرد (.)Bandora, 1993
به اعتقاد بندورا ،یادگیری نیازی به تقویت ندارد و تنها چیزی که برای یادگیری الزم است ،مجاورت
بین یادگیری و سرمشق است .به عبار ت دیگر ،هرگاه یادگیرنده در مجاورت با کسی قرار گیرد و به
اعمال او توجه کند ،آن اعمال را خواهد آموخت ،اما برای این که آموختههای خود را به عملکرد
تبدیل کند ،نیازی به عوامل تشویقی از قبیل تقویت دارد (.)Seif, 1995
از آنجا که رسانههای جمعی از قبیل ماهواره و تلویزیون در این تحقیق از منابع یادگیری
اجتماعی به شمار میروند ،از منظر تئوری کاشت ،رسانههای جمعی ،نگرشها و ارزشهایی را که
در یک فرهنگ وجود دارند ،پرورش داده و تقویت میکنند و از این طریق ،آن ارزشها را میان
اعضای آن فرهنگ حفظ و تبلیغ میکنند و اعضای آن را به یکدیگر پیوند میزنند ( Gerbner,
 .)1994از سوی دیگر فشارهای هنجاری که در جامعهی در حال گذار ،رو به فزونیاند ،بر تمایالت و
رفتارهای افراد بیتأثیر نیستند و بر تمایل به باروی زنان تأثیر میگذارند .وبر نیز معتقد است که
یک رابطهی موجود ،تا زمانی مو جود خواهد بود که احتمال آن وجود داشته باشد که از یک هنجار
رفتاری هم چنان پیروی کند .منظور از احتمال این است که انسانها در یک زمینهی اجتماعی
مشخص به احتمال زیاد ،رفتارشان را بر حسب چشمداشتهای هنجارهای اجتماعی جهت خواهند
داد ( .)Kozer, 2009فشارهای هنجاری نیز که در جامعهی در حال گذار ،رو به فزونی است ،بر
رفتارهای افراد بی تأثیر نیستند و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر تمایل به باروی زنان تأثیر
میگذارند .مدیریت بدن نیز یکی از مباحث مهم در حوزهی باروری است به نحوی که با افزایش
تعداد باروری ،حساسیت زنها نسبت به بدنشان نیز بیشتر میشود؛ زیرا با تأکید بیشتر جامعه بر
زیبایی و خوش شکلی بدن  ،نگرانی زنان برای موقعیت خود در جامعه نیز افزایش مییابد
( .)Khajenoori & Hashemi, 2011بوردیو نیز معتقد است که مدیریت بدن ،مرکزی برای اکتساب
پایگاه و حفظ طبقه و دیگر تمایزات افراد است .همچنین ،وی با در نظر گرفتن بدن به عنوان یک
سرمایهی فیزیکی ،هویت های افراد را با ارزش های اجتماعی منطبق با اندازه ،شکل و ظاهر بدنی
مرتبط میداند و این که افراد چه احساس و تصوری از بدنهای خود دارند ،شامل بخشی از هویت و
عادتوارهی آنهاست که عبارتست از ارزشها ،عقاید ،نگرشهایی که افراد را از هم متمایز میکند
( .)Bordio, 2001; Bordio, 2012گیدنز نیز بدن را یکی از ارکان عمدهی نگهداشت و تحکیم
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مفهوم منسجم و یکپارچهای از هویت شخصی میداند و تأکید زیادی بر شخص میکند که خود
شخص به این آگاه است که برای امکانپذیر شدن کنش متقابل اجتماعی به دیگران نیاز دارد؛ زیرا
از طریق این کنش متقابل اجتماعی است که رفتار افراد ،توسط دیگران مورد ارزیابی و تفسیر قرار
میگیرد ( .)Gidenz, 2008بنابراین مدل تحلیل پژوهش حاضر بدین صورت قابل طرح است:

نمودار ( )9مدل تحلیلي پژوهش

فرضیه کلی
 بین عوامل اجتماعی و میزان تمایل به باروری در بین زنان  18 - 09سال،رابطهی معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی
 .1بین شبکههای اجتماعی و میزان تمایل به باروری در بین زنان  18 -09سال
رابطهی معناداری وجود دارد.
 .2بین میزان یادگیری اجتماعی و میزان تمایل به باروری در بین زنان 18 -09
سال رابطهی معناداری وجود دارد.

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 9317

.3
.0
.0
.0

917

بین مدیریت بدن و میزان تمایل به باروری در بین زنان  18 -09سال رابطهی
معناداری وجود دارد.
بین فشار هنجاری و میزان تمایل به باروری در بین زنان  18 -09سال رابطهی
معناداری وجود دارد.
بین شبکههای اجتماعی (میزان ارتباطات) و میزان یادگیری در بین زنان -09
 18سال رابطهی معناداری وجود دارد.
بین متغیرهای زمینهای و میزان تمایل به باروری در بین زنان  18 -09سال
رابطهی معناداری وجود دارد.

روش پژوهش و ابزار پژوهش
رویکرد پژوهش حاضر ،کمی و از نوع پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش عبارتست از زنان
همسردار  18-09سال شهر ایالم 1که ابتدا با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد بررسی،
حاصل شد:
)) n = 190، q = 0/767، t = 1/96، d = 0/06 ، N = 23988
=189

=2n

به منظور نمونهگیری در این پژوهش از نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای 3استفاده شده،
سپس  109پرسش نامه به طور تصادفی بین جامعه آماری و از طریق مراجعه به درب منازل توزیع
شد .اعتبار پرسش نامه در این تحقیق از طریق اعتبار صوری مورد تأیید قرار گرفت ،پایایی تحقیق
 - 1طبق اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران سال .1309
 -2از آن جا که در فرمول کوکران ،حجم نمونه محاسبه شده بسیار زیاد شد ،داده ها را دو شقی کردیم که با توجه به
فرمول باال ،به جای  S2مقدار  pو qدر هم ضرب میشوند P .نسبتی از جمعیت دارای صفت معین است؛ یعنی زنانی
که نگرش مثبت به فرزند دارند q ،نیز نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین است؛ یعنی زنانی که نگرش مثبتی به فرزند
ندارند.
P= 0/233
q(1-p)= 0/767
 -3ابتدا در نقشه ،شهر ایالم را بر مبنای محالت بلوکبندی کردیم ،سپس در جدول اعداد تصادفی 10 ،بلوک مورد
انتخاب قرار دادیم و در هر بلوک  19نفر را جهت تکمیل پرسشنامه برگزیدیم .همچنین فاصلهی اولین تا دومین منزل
مسکونی را  19واحد قرار دادیم.

918

بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر تمایل به باروری در بین زنان  02 -98سال شهر ایالم

نیز از طریق توزیع  39پرسشنامه بین زنان مورد مطالعه به صورت تصادفی و با گرفتن آلفای
کرونباخ تأیید شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرم افزار  SPSSاستفاده شدهاست .الزم به
ذکر است که ابتدا متغیرهای مستقل مورد بررسی ،مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند و پس از
مشخص شدن عاملهای هر متغیر ،به توصیف جداگانهی هر یک از عاملها و بررسی روابط آنها با
متغیر وابسته و در نهایت به بررسی تأثیر مجموع متغیرهای مستقل بر وابسته پرداخته شد .برای
سنجش متغیر شبکه های اجتماعی ،از دو بعد میزان ارتباطات و حمایت اجتماعی استفاده شد.
میزان ارتباطات نیز خود دارای دو مؤلفهی میزان روابط (با  9گویه در خصوص رفت و آمد با
والدین ،خواهر-برادر و  )...و میزان صمیمیت (با  9گویه در خصوص میزان صمیمیت با والدین،
خواهر-برادر و  )...است .حمایت اجتماعی نیز شامل  3مؤلفهی حمایت ابزاری ،عاطفی و اطالعاتی
است که با تجمیع این سه مؤلفه ،شاخص حمایت اجتماعی ایجاد شد .با توجه به تحلیل عاملیای
که برای متغیر میزان روابط انجام گرفت ،مقدار کفایت نمونه گیری 1که نشانگر کفایت نمونهگیری
برای این تحلیل است را  9/000نشان می دهد ،به این معنی که در سطح نسبتا خوبی قرار
گرفتهاست و این متغیر به دو عامل میزان روابط با دیگران نزدیک و میزان روابط با دیگران دور
تفکیک شد .برای متغیر میزان صمیمیت مقدار کفایت نمونه گیری 9/993 ،شد و این متغیر به دو
عامل میزان صمیمیت با دیگران نزدیک و میزان صمیمیت با دیگران دور تجزیه شد .برای سنجش
متغیر یادگیری اجتماعی؛ از شبکههای مجازی ،رسانهها (ماهواره و تلویزیون) ،یادگیری از والدین،
خواهر-برادر ،دوستان ،اقوام همسر و همسایگان استفاده شدهاست .برای سنجش شبکههای مجازی،
سواالتی در مورد تأثیرات بر تمایل به فرزند یا فرزندآوری و تبلیغاتی در خصوص تقبیح یا ترغیب
آنها به فرزندآوری پرسیده شدهاست .سپس بر اساس تحلیل عاملی انجام شده برای متغیر
شبکههای مجازی ،مقدار کفایت نمونه گیری 9/080 ،شد و دو عامل تبلیغات مثبت و تبلیغات
منفی شبکههای مجازی بهدست آمد.
از آنجا که  12گویه ماهواره و تلویزیون نیز با هم مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند ،مقدار
کفایت نمونهگیری ،برای متغیر ماهواره و تلویزیون  9/800شد که سه عامل نقش منفی ماهواره و
تلویزیون بر داشتن فرزندان زیاد ،نقش مثبت ماهواره بر داشتن فرزندان زیاد و نقش مثبت تلویزیون
بر داشتن فرزندان زیاد ایجاد شد .مقدار کفایت نمونهگیری ،برای تحلیل عاملی انجام شده برای
متغیر یادگیری از خانواده و اطرافیان  9/019شد که در نتیجهی تحلیل عاملی ،دو عامل تشویق از
طریق خانواده و اطرافیان و دلسردکردن از طریق خانواده و اطرافیان ،حاصل شد .متغیر فشار
هنجاری که در مدل نیز مطرح شده ،از طریق دو بعد نظر همسر و نظر دیگران مورد سنجش قرار

- K.M.O
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گرفتهاست .ابتدا گویههایی در خصوص نظر و نگرش همسر در ارتباط با داشتن فرزند پرسیده شد.
سپس در بعد نظر دیگران نیز گویههایی در خصوص نظر سایر افراد جامعه در مورد زن باردار ،تعداد
فرزندان و حتی اعمال فشارهایی از جانب جامعه در خصوص تعداد فرزندان ،به تأخیر انداختن یا
ترغیب به فرزندآوری مورد پرسش قرار گرفتند .در خصوص متغیر فشار هنجاری (دو بعد مذکور)
نیز مقدار کفایت نمونه گیری 9/001 ،شد و چهار عامل نگرش نسبت به زن باردار و تعداد فرزندان
زیاد ،نظر همسر ،تأیید و تحسین اجتماعی و عوامل عینی اجتماعی -اقتصادی از تحلیل عاملی برای
این متغیر حاصل شد .مقدار کفایت نمونه گیری ،برای متغیر ورزش که یکی ابعاد مدیریت بدن
تلقی میشود نیز  9/919شده و دو عامل ورزش عمومی و ورزش تخصصی از آن بهدست آمد .مقدار
کفایت نمونهگیری ،برای متغیر نگرش نسبت به فرزند نیز  9/999درصد شده و دو عامل نگرش
مثبت و نگرش منفی نسبت به فرزند از آن منتج شده که در جدول زیر قابل مشاهدهاست:
جدول -9میزان  K.M.Oو  Bartlett’sمتغیره
متغیر

KMO

میزان روابط
میزان صمیمیت
شبکههای مجازی
رسانهها
یادگیری از طریق خانواده و اطرافیان
فشار هنجاری
ورزش
نگرش نسبت به فرزند

9/000
9/993
9/080
9/800
9/019
9/001
9/919
9/999

Bartlett's
کای اسکوئر

درجه آزادی

392/10
230/10
103/20
080/09
1/230
909/81
203/09
313/09

21
21
19
00
00
129
21
28

سطح
معناداری
9/999
9/999
9/999
9/999
9/999
9/999
9/999
9/999

یافتهها
نتایج نشان میدهد که میانگین سنی پاسخگویان  33/02سال است ،یعنی جامعه آماری ما را
بیشتر افراد سنین باال تشکیل میدهند .میانگین درآمد خانوادهها  2109999تومان است .بیشترین
تعداد پاسخگویان ( )32/0و همسرانشان ( )31/0دارای تحصیالت لیسانس هستند و بیشتر پاسخ-
گویان تا به حال هیچ سقطی نداشتهاند .همچنین  00/0درصد همسران در گروه شغلی 1کارمندان
 -1گروههای شغلی بر حسب تقسیمبندی گروه شغلی مرکز آمار ایران آورده شدهاست.
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امور دفتری و اداری هستند و تنها  8/9درصد آنها جزو مقامات عالیرتبه و مدیران هستند ،در
خصوص زنان نیز  23/9درصد زنان مورد مطالعه شاغل و  90/3درصد آنها غیرشاغل هستند .نیمی
از زنان پاسخگو 2 ،یا بیشتر از  2فرزند دارند ( 23/9درصد پاسخگویان بدون فرزند 03/9 ،درصد
دارای  1تا  2فرزند و  23/0درصد دارای  3تا  0فرزند هستند) .میانگین فاصله سنی فرزندان0/09 ،
سال است و نیمی از پاسخگویان تا به حال هیچ سقطی نداشتهاند.
جدول  -9توزیع پاسخگویان بر حسب ویژگيهای فردی
متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

میانه

تعداد

سن پاسخگویان
سن همسر
میزان درآمد ماهیانه
تعداد فرزندان
میانگین فاصله سنی فرزندان
تعداد سقطها

18
29
209999
9
1
9

09
02
0999999
0
10
0

33/02
38/80
2109999
1/02
0/09
9/39

30/9
30/9
2999999
2
0
9/99

109
109
109
109
119
109

در بررسی شاخصها نیز ،نظر به این که از صفر تا ده استاندارد شدهاند ،1از عدد  0به عنوان
معیار قضاوت استفاده خواهد شد .با توجه به جدول ( ،)3نتایج نشان میدهد که با توجه به
میانگین ،پاسخگویان با دیگران نزدیک خود به میزان زیادی رابطه دارند ( )0/09ولی با دیگران دور
خود ،به میزان کمتری رابطه دارند ( )0/20و به میزان خیلیزیادی با دیگران نزدیک خود صمیمی
هستند ( )8/13ولی با دیگران دور خود کمتر صمیمی هستند ( )0/93و از حمایت اجتماعی به
میزان زیادی برخوردارند ( .)0/29همچنین  91/1درصد پاسخگویان عضو شبکههای مجازی
(فیسبوک ،واتسآپ و  )...هستند و تبلیغات منفی شبکههای مجازی ( )0/00را بیشتر از تبلیغات
مثبت ( )3/20میدانند .پاسخگویان مورد مطالعه ،در یک روز عادی بیشتر از سایر اوقات به تماشای
ماهواره میپردازند و در یک روز عادی بیشتر از سایر اوقات تلویزیون تماشا میکنند و نقش منفی
ماهواره و تلویزیون را ( )0/92بیش از حد متوسط میدانند .همچنین نقش مثبت تلویزیون بر
 -1استاندادسازی مبنای قضاوت بهتری در خصوص توزیع دادهها در اختیار ما قرار میدهد .این عمل در نرمافزار
 SPSSو توسط دستور  computeقابل اجراست؛ ابتدا حداقل و حداکثر متغیرها را با گرفتن  frequenciesبهدست
میآوریم ،سپس در  ،computeمتغیر موردنظر را منهای میزان حداقل همان متغیر ( )minimumمیکنیم و حاصل
این تفاضل ،بر تفاضل میزان حداقل و حداکثر همان متغیر ( )maximumکه تقسیم بر  19شده ،تقسیم میشود ،که
به شرح زیر است:
(  /19حداقل -حداکثر) ( /حداقل  -متغیر) =compute
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داشتن تعداد فرزندان زیاد را ( )0/80بیشتر از نقش مثبت ماهواره ( )0/00قلمداد میکنند .زنان
پاسخگو تشویق از طریق خانواده و اطرافیان ( )0/20را کمتر از دلسردکردن خانواده و اطرافیان
( )0/32میدانند .نگرش منفی نسبت به زن باردار و تعداد فرزندان نیز ،نسبتا کم و نزدیک به حد
متوسط است ( ،)0/92افزون بر این ،پاسخگویان نظر منفی همسر در بچهدارشدن را کمی از حد
متوسط بیشتر ( )0/00و تأیید و تحسین اجتماعی را در حد متوسط ( )0/90میدانند و همچنین
عوامل عینی اجتماعی -اقتصادی را نیز زیاد قلمداد کردهاند ( .)8/91از مقایسهی نگرش مثبت و
منفی نسبت به فرزند بر میآید که نگرش نسبت به فرزند ،بیشتر مثبت ( )0/00است تا منفی
( .)3/93همچنین پاسخگویان ورزش عمومی و همگانی ( )3/83را بیشتر از ورزش تخصصی ()1/90
انجام میدهند .در خصوص متغیر وابسته ،یعنی میزان تمایل به باروری ،میانگین برابر  0/00است و
با توجه به این که از  0کمتر است ،میتوان گفت که تمایل به داشتن فرزند یا فرزندان دیگر کم
است؛ البته با توجه به این که انحراف معیار  2/39است باید بگوییم که پراکندگی و اختالف نظر
آراء میان پاسخگویان زیاد است .به این ترتیب ،با وجود این که ایالم شهر کوچکی است ،این تمایل
بسیار پایین است که همین میتواند نشان دهندهی این باشد که ایالم نمونهی کوچکی باشد و این
تمایل ممکن است در سطح کشور و در سطوح باالتر توسعه ،حتی پایینتر نیز باشد.

جدول -3توزیع دادههای شاخصهای فوق و آمارههای آنها به تفکیک

مراتب
شاخصها

صال

1

میزان ارتباطات

شبکههای اجتماعی1

متغیر

تعداد

ا

میزان
روابط

میزان روابط
دیگران نزدیک
میزان
دیگران دور

روابط

با 09
با

1
09

خیل
ز
ت
ک
ی زیاد
احد یاد
م
ی

م
یانگین

/9

0

8
0/

1
11/

0
8/

آمار

0
18/

8
30/

2
30/

0
09/

39
1

11/

 -1با توجه به این که متغیر شبکه های اجتماعی به پنج شاخص «میزان روابط با دیگران نزدیک ،میزان روابط با
دیگران دور ،میزان صمیمت با دیگران نزدیک ،میزان صمیمیت با دیگران دور و حمایت اجتماعی» تفکیک شد ،هر
کدام از این شاخصها ،مراتب و آماره های آنها در جدول ( )3به صورت جداگانه آورده شدهاند.

0/9
2

2/ 0
0/0
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میزان
صمیمیت

میزان صمیمیت با
09
دیگران نزدیک
میزان صمیمیت با
09
دیگران دور

1

9
9/0

1

میزان حمایت اجتماعی

عاطفی

20/

1
01/

2
3/

0
8/

0

1
ابزاری

2/

18/

09

0

0
28/

9
19/

8

/9
02

0

8/3
1/ 0

19/
0

31/

1
9
0/3

9
30/

/0
29

2
0/9

حمایت اجتماعی

اطالعاتی

یادگیری اجتماعی1

مثبت
تبلیغات
19/ 10/ 38/ 23/ 30
از شبکههای مجازی
یادگیری
شبکههای
طریق
مجازی
/0
9
0
0
9
1
منفی
تبلیغات
19 19/ 21/ 29/ 23/ 30
شبکههای مجازی

یادگیری
طریق رسانه

منفی
نقش
09
از ماهواره و تلویزیون
نقش
ماهواره

مثبت

نقش
تلویزیون

مثبت

1

0

0

1

0

0/0

1

1

3

9

0

/0

11/
1

10

19/
1

88

20/
0

3
20/

0
19/

23/

29/
9

30/

29/
9

0

3/ 0
0
0/0
9
0/2

9/8

23/
9

10/

11

2

0
0/0

0
22/

 -1همان طور که در بحث روش تحقیق گفته شد ،متغیر یادگیری اجتماعی ،شامل سه بعد است که پس از تحلیل
عاملی ،بعد یادگیری از طریق شبکههای مجازی به دو شاخص «تبلیغات مثبت و منفی شبکههای مجازی» تفکیک شد،
یادگیری از طریق رسانهها نیز به سه شاخص «نقش منفی ماهواره و تلویزیون ،نقش مثبت ماهواره و نقش مثبت
تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان» تقسیم شد .در آخر ،یادگیری از طریق خانواده و اطرافیان نیز به دو شاخص «دلسرد
کردن و تشویق از طریق خانواده و اطرافیان تبدیل شد» که در جدول فوق قابل مشاهده است.

/8
12

8
0/0
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دلسرد کردن از
19 23/ 10/ 01/
8/ 09
از طریق خانواده و
یادگیری
اطرافیان
طریق خانواده و
اطرافیان
0/0
9
2
1
8
1
تشویق کردن از
19/ 30/ 30/
8/ 09
طریق خانواده و
اطرافیان

مدیریت 2بدن

کنترل وزن

نظر همسر و
دیگران

ورزش

فشار هنجاری1

منفی
نگرش
نسبت به زن باردار و
09
تعداد فرزندان زیاد
نظر منفی همسر

1

1

0

9

9

1

1

9

2

1

1/
1

09

0/

تأیید و تحسین
09
اجتماعی

1

عینی
عوامل
09
اجتماعی -اقتصادی

1

ورزش عمومی و
09
همگانی

1

ورزش تخصصی

نگرش نسبت به فرزند

نگرش
نسبت به فرزند
نگرش
نسبت به فرزند

متغیر وابسته

0

1

8

2
33/
2

0

1/ 0

9

/0
10

0

0
0/ 0

2/ 0

11/
0

8

1/0

29/

20/

9

3/3

9

0

9

3/9

9/0

30/
2

30

9

3

0

8/1

12/

0/

10/

23/
1

1

0/2

/2

0

3

9

9/0

8

0

0/2

0/0

30/

28/

21/

8/

09

9

0

2

3

3

0/0

20/

10/

33/

99/

9

2

1

0

0/0

9/0

32/

30/

0/

21/

09

31/

10/

1/

18/
0

9

0

1

منفی

18/

19/

09

0

9

1

مثبت

33/
0

01/

/0

0/0

2

9
3/3

3

( -1متغیر فشار هنجاری پس از تحلیل عاملی ،به چهار شاخص ((نظر دیگران نسبت به زن باردار و تعداد فرزندان زیاد،
نظر منفی همسر ،تأیید و تحسین اجتماعی ،عوامل عینی اجتماعی -اقتصادی)) تقسیم شد).
 -2در خصوص متغیر مدیریت بدن ،تنها بعد کنترل وزن و مؤلفهی آن ،یعنی ورزش استفاده شده است که در تحلیل
عاملی به دو شاخص (( ورزش عمومی و همگانی و ورزش تخصصی)) تقسیم شد.

/0

0
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تمایل به باروری

09

10/

31/

28/

10/

فرضیاتی که بر اساس مدل نظری تدوین شدند ،نیز موردآزمون قرار گرفتند .بر همین اساس
به آزمون روابط دو متغیره و چند متغیره (رگرسیون) پرداخته شد که از این قرارند:1
فرضیهی فرعي  :9بین شبکههای اجتماعی و میزان تمایل به باروری رابطه وجود دارد.
جدول -0ضریب همبستگي بین میزان روابط با دیگران دور ،حمایت اجتماعي و میزان تمایل به
باروری
میزان تمایل به باروری
میزان صمیمیت با دیگران دور
میزان حمایت اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

تعداد

9/108
9/290

9/929
9/990

109
109

در این فرضیه ،تنها دو شاخص با متغیر وابسته رابطهی معنادار دارند :بین شاخص میزان
صمیمیت با دیگران دور و میزان تمایل به باروری با  9/00اطمینان ،معادل ( )9/108رابطهی
مستقیم و ضعیفی وجود داشته و بین شاخص میزان حمایت و میزان تمایل به باروری با 9/00
اطمینان ،معادل ( )9/290رابطهی مستقیم و متوسطی وجود داشتهاست.
فرضیهی فرعي  :9بین یادگیری اجتماعی (شبکههای مجازی ،رسانهها ویادگیری از طریق
خانوده و اطرافیان) و میزان تمایل به باروری رابطه وجود دارد.
جدول -2ضریب همبستگي بین شاخصهای یادگیری اجتماعي و میزان تمایل به باروری
میزان تمایل به باروری
ضریب همبستگي
تبلیغات مثبت شبکههای مجازی

پیرسون

تبلیغات منفی شبکههای مجازی

9/000
-9/300

سطح معناداری

تعداد

9/999
9/999

130
130

 -1از آنجا که هر کدام از متغیرهای مورد بررسی ،به چند شاخص تفکیک شدهاند ،نمیتوان نتایج بررسی همه
فرضیات را در یک جدول گنجاند؛ زیرا موجب پیچیدگ ی فهم مطالب خواهد شد .بنابراین هر جدول به یک فرضیه
اختصاص داده شده که به فهم بهتر فرضیات کمک میکند.

19

0/0
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تأثیر منفی ماهواره و تلویزیون
تأثیر مثبت ماهواره
تأثیر مثبت تلویزیون
تشویق از طریق خانواده و اطرافیان

-9/038
9/309
9/010
9/000

9/999
9/999
9/999
9/999

109
110
188
109

دلسردکردن از طریق خانواده و اطرافیان

-9/090

9/999

109

با توجه به جدول باال ،بین شاخص تبلیغات مثبت شبکههای مجازی و میزان تمایل به
باروری با 9/00اطمینان ،معادل ( )9/000رابطهی مستقیم و نسبتا قوی وجود داشته و همچنین
بین شاخص تبلیغات منفی شبکههای مجازی و میزان تمایل به باروری بااطمینان  9/00معادل
( )-9/300رابطهی معکوس و متوسطی وجود داشتهاست .عالوه بر این ،نتایج آزمون همبستگی بر
وجود رابطهی معکوس بین شاخص تأثیر منفی ماهوراه و تلویزیون و میزان تمایل به باروری با
اطمینان  9/00معادل ( )-9/038داللت میکند و بین شاخص تأثیر مثبت ماهواره و میزان تمایل به
باروری با  9/00اطمینان ،معادل ( )9/309همبستگی معنادار معکوس و متوسطی وجود داشته ،اما
بین شاخص نقش مثبت تلویزیون و میزان تمایل به باروری با  9/00اطمینان ،معادل ()9/010
رابطهی مستقیم و نسبتا قوی وجود داشتهاست .به عالوه ،در این فرضیه ،وجود رابطهی مستقیم و
متوسط بین شاخص تشویق از طریق خانواده و اطرافیان و میزان تمایل به باروری با  9/00اطمینان
معادل ( )9/000مورد تأیید قرار گرفته،اما با همان فاصله ،اطمینان معادل ( )-9/090بین شاخص
دلسردکردن از طریق خانواده و اطرافیان و میزان تمایل به باروری رابطهی معکوس و بیش از
متوسطی وجود داشتهاست.
فرضیهی فرعي  : 3بین مدیریت بدن و میزان تمایل به باروری رابطهی معناداری وجود
دارد.
نتایج نشان میدهد که با توجه به سطح معناداری بیش از  9/90و پذیرش فرض صفر ،هیچ
رابطهای بین دو شاخص ورزش عمومی و تخصصی و میزان تمایل به باروری وجود ندارد.
فرضیه فرعي  :0بین فشار هنجاری و میزان تمایل به باروری رابطهی معناداری وجود دارد.
جدول  -2ضریب همبستگي بین شاخصهای فشار هنجاری و میزان تمایل به باروری
میزان تمایل به باروری
نظر دیگران نسبت به زن باردار و تعداد

ضریب همبستگي پیرسون

سطح معناداری

تعداد
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فرزندان زیاد
نظر منفی همسر
عوامل عینی اجتماعی -اقتصادی

9/923
9/990
9/900

-9/100
-9/098
9/100

109
109
109

نتایج ضریب همبستگی جدول فوق نشان میدهد که بین شاخص نظر دیگران دربارهی زن
باردار و تعداد فرزندان و میزان تمایل به باروری با اطمینان  9/00معادل ( )-9/100رابطهی
معکوس و ضعیفی وجود داشته و بین شاخص نظر منفی همسر و میزان تمایل به باروری با
اطمینان  9/00معادل ( )-9/098رابطهی معکوس و نسبتا قوی وجود داشتهاست .همچنین نتایج
وجود رابطهی مستقیم و ضعیف بین شاخص عوامل عینی اجتماعی-اقتصادی و میزان تمایل به
باروری با اطمینان  9/00معادل ( )9/100را مورد تأیید قرار میدهند.
فرضیه فرعي  :2بین شبکههای اجتماعی (میزان ارتباطات) و میزان یادگیری ،رابطهی
معناداری وجود دارد.
با رجوع به مدل تحقیق ،میزان ارتباطات به عنوان یکی از ابعاد شبکههای اجتماعی تلقی
شده که دارای دو مؤلفه ی میزان ارتباطات و حمایت اجتماعی است که شاخصهای این متغیر در
مباحث پیشین و در جدول ( ،)3ذکر شده و نظر به این که یادگیری اجتماعی دارای شاخصهایی
است که در فرضیات پیشین به تفصیل آمده ،این فرضیه به نتایج زیر رهنمون شدهاست:
جدول -7ضریب همبستگي بین شاخصهای میزان ارتباطات و میزان یادگیری اجتماعي به
تفکیک

دلسرد کردن از طریق
خانواده و اطرافیان
میزان روابط
با دیگران
دور

ضریب
همبستگی
پیرسون

سطح
معناداری

-9/100

9/931

تعداد

صمیمت با
دیگران دور

-9/238

میزان
صمیمیت
با دیگران
نزدیک

109

میزان
9/991

نقش مثبت تلویزیون بر داشتن

109

میزان
صمیمیت
با دیگران

تعداد فرزندان
ضریب
همبستگی
پیرسون

سطح
معناداری

9/212

9/990

9/189

9/913

تعداد
188
188
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دور
نقش منفي ماهواره و تلویزیون
میزان صمیمیت با دیگران دور

ضریب همبستگی
پیرسون

سطح معناداری

تعداد

-9/100

9/909

109

در این فرضیه بین میزان روابط با دیگران دور و شاخص دلسرد کردن از طریق خانواده و
اطرافیان با اطمینان  9/00معادل ( )-9/100رابطهی معکوس و ضعیفی وجود دارد .بین شاخص
میزان صمیمیت با دیگران دور و شاخص دلسردکردن خانواده و اطرافیان با اطمینان  9/00معادل
( )-9/238نیز رابطه ی معکوس و متوسطی وجود دارد .بین شاخص میزان صمیمیت با دیگران
نزدیک و شاخص نقش مثبت تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد ،با اطمینان  9/00معادل
( )9/212رابطه مستقیم و نسبتا متوسطی وجود داشتهاست .نتایج همچنین وجود رابطهی مستقیم
و ضعیف بین میزان صمیمیت با دیگران دور و نقش مثبت تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد با
 9/00اطمینان معادل ( )9/189را تأیید میکند .در نهایت ،نتایج گواه این است که بین شاخص
میزان صمیمیت با دیگران دور و شاخص نقش منفی ماهواره و تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان
زیاد با اطمینان  9/00معادل ( )-9/100رابطه معکوس و ضعیفی وجود دارد.
فرضیه فرعي  :2بین متغیرهای زمینهای و میزان تمایل به باروری رابطهی معناداری وجود
دارد.
جدول -8ضریب همبستگي بین متغیرهای زمینهای و میزان تمایل به باروری
میزان تمایل به باروری
ضریب همبستگي
سن پاسخگو

پیرسون

سن همسر
تحصیالت پاسخگو
تعداد فرزندان

-9/209
-9/190
9/100
-9/012

سطح معناداری

تعداد

9/999
9/919
9/931
9/999

109
109
109
109
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در نهایت در خصوص متغیرهای زمینه ای ،بین سن پاسخگو و میزان تمایل به باروری با
اطمینان  9/00معادل ( )-9/209رابطه معکوس و متوسطی وجود دارد .بین متغیر سن همسر و
میزان تمایل به باروری با اطمینان  9/00معادل ( )-9/190رابطه معکوس و ضعیفی وجود دارد و
این به این معنی است که با باال رفتن سن ،میزان تمایل به باروری کاهش مییابد .همچنین بین
تحصیالت زنان و میزان تمایل به باروری با اطمینان  9/00معادل ( )9/100رابطه مستقیم و ضعیفی
وجود دارد .در نهایت بین تعداد فرزندان و میزان تمایل به باروری با اطمینان  9/00معادل
( )-9/012رابطه معکوس و نسبتا قوی وجود دارد.
در بخش های پیشین ،رابطه بین متغیرها براساس فرضیات تحقیق ،به صورت جداول دو
بعدی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت .در اینجا با استفاده از رگرسیون چند متغیره در پی آن
هستیم تا تأثیر مجموع متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته ،مورد بررسی قرار دهیم .با توجه به
جدول زیر ،مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( )R2برابر با  9/039است که نشان میدهد  03/9از کل
تغییرات متغیر تمایل به باروری در بین زنان شهر ایالم ،توسط متغیرهای مذکور قابل پیشبینی
است.
جدول -1نتایج آزمون رگرسیون در گام آخر یا ششم
) (Rضریب

ضریب تعیین خالص (R

تعیین

)square

9/090

9/000

مجذور تعدیل شده

خطای معیار برآورد

9/039

1/99090

جدول  -92نتایج آزمون  Fرگرسیون در گام آخر
مدل

مجموع مربعات

رگرسیون
باقیمانده
مجموع

083/901
090/090
1902/999

درجه
آزادی
0
183
180

میانگین مربعات

F

89/010
3/108

20/018

سطح
معناداری
9/999

جدول باال نشان میدهد که معناداری آزمون  )20/018( Fدر سطح خطای کوچکتر از 9/91
است که می توان نتیجه گرفت ،مدل رگرسیونی تحقیق حاضر ،مدل خوبی بوده و متغیرهای مستقل
موجود در آن قادرند تغییرات میزان تمایل به باروری را پیشبینی کنند.
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جدول -99نتایج رگرسیون (مقدار  )Bگام آخر
ضرایب
متغیرهای وارد شده

استاندارد شده
B

مقدار ثابت
نقش منفی ماهواره و تلویزیون بر داشتن تعداد
فرزندان زیاد
دلسردکردن از طریق خانواده و اطرافیان
سن پاسخگو
تبلیغات مثبت شبکههای مجازی
نقش مثبت تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان
زیاد
ورزش عمومی

8/928

خطای
معیار

ضرایب
استاندارد
نشده

مقدار t

سطح
معناداری

BteB

9/000

9/999

1/919

9/909 -9/392

-9/390

-0/010

9/999

9/99 -9/201
9/920 -9/990
9/990 9/183

-/239
-9/181
9/109

3/008
-3/203
2/009

9/991
9/991
9/910

9/108

9/903

9/101

2/300

9/929

9/132

9/900

9/120

2/230

9/920

نتایج جدول باال ،میزان تأثیر هر متغیر و همچنین همبستگی بین آنها را نشان میدهد .در
مدل آخر ،ضریب بتای متغیر نقش منفی ماهواره و تلویزیون بر داشتن فرزند یا فرزندان
زیاد ،-9/392ضریب بتای دلسرد کردن از طریق خانواده و اطرافیان نیز  ،-9/201ضریب بتای سن
پاسخگو  ،-9/990همچنین ضریب بتای تبلیغات مثبت شبکههای مجازی  9/183شده و ضریب
بتای نقش مثبت تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد و ورزش عمومی به ترتیب 9/108 ،و
 9/132شدهاست .با توجه به جدول آنوا ( f )19نیز معنادار است ،به این معنی که تحلیل رگرسیونی
برقرار می باشد .سپس در تحلیل مسیر با توجه به نتایج رگرسیون متغیرهایی که با متغیر وابستهی
تحقیق یعنی میزان تمایل به باروری روابط معنادار داشتهاند ،در معادله رگرسیونی به کار گرفته
شدند .بدین ترتیب ابتدا متغیر مستقلی که بیشترین ضریب بتا را با متغیر وابسته داشته ،انتخاب
میشود و آن را به عنوان متغیر وابسته بعدی در نظر میگیرند.
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نمودار ( )9مسیر تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر میزان تمایل به باروری و ضرایب آنها

جدول  -99تأثیرات مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
متغیر

تأثیر
مستقیم

تأثیر غیر مستقیم

تأثیرات
کل

نقش منفی ماهواره و تلویزیون بر داشتن
تعداد فرزندان زیاد

-9/390

-

-9/390

دلسردکردن خانواده و اطرافیان

-9/239

)9/330 × -9/390( = -9/931

-9/201

سن پاسخگو

-9/181

-

-9/181

تبلیغات مثبت شبکههای مجازی

9/109

-

9/109

نقش مثبت تلویزیون بر داشتن تعداد

9/101

+ ) -9/209 × -9/390(= 9/192

9/323
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فرزندان
ورزش عمومی

399

()-9/019 × -9/239
9/120

-

9/120

با مروری به مدل تحقیق و توجه به متغیرهایی که در مدل رگرسیونی قرار گرفتهاند ،مشخص
می شود که در مجموع نقش مثبت تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد ( )9/323مهمترین و
قویترین پیشبینی کننده ی میزان تمایل به باروری زنان شهر ایالم است .پس از آن ،نقش منفی
ماهواره و تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد ،مهمترین تأثیر منفی ( )-9/390بر میزان تمایل به
باروری را به خود اختصاص دادهاست .در مجموع ،آنچه از مدل تحقیق ما باقی میماند و توانسته
 03/9درصد از واریانس متغیر میزان تمایل به باروری را تبیین کنند ،عبارتند از یادگیری اجتماعی،
مدیریت بدن و سن پاسخگو ،مابقی متغیرهای موجود در مدل تحقیق کنار گذاشته میشوند.
بحث و نتیجهگیری
به این ترتیب ،تحقیق حاضر نشان میدهد که تمایل به باروری در بین زنان شهر ایالم از حد
متوسط نیز کمتر است و زنان مورد مطالعه تمایل چندانی به بچهدارشدن نشان نمیدهند که
تحقیق عباسی شوازی و مک دونالد ( )Abbasi-Shavazi & MC Donald, 2008نیز به این امر
رهنمون شده اند که نگرش و رفتار زنان نسبت به باروری تغییر کرده و خانوادههای ایرانی با کاهش
باروری مواجه هستند .این مسئله ی مهمی است که اگر دولت در صدد ایجاد این تمایل است ،باید
این موض وع به طور جدی و عمیق توسط کارشناسان خبره و حاذق مورد بررسی قرار گیرد .در
تحلیل رگرسیونی ،یافتهها نشان میدهد که  03/9درصد از تغییرات میزان تمایل به باروری توسط
متغیرهای نقش منفی ماهواره و تلویزیون بر داشتن فرزند یا فرزندان زیاد ،دلسردکردن از طریق
خانواده و اطرافیان ،سن پاسخگو و تبلیغات مثبت شبکههای مجازی ،نقش مثبت تلویزیون بر
داشتن تعداد فرزندان زیاد و ورزش عمومی تبیین میشوند .در مجموع ،از بین متغیرهای مستقل
که وارد مدل شدند ،نقش مثبت تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد مهمترین تأثیر مثبت
( )9/323و نقش منفی ماهواره و تلویزیون بر داشتن فرزند یا فرزندان زیاد ،مهمترین تأثیر منفی
( )-9/390را بر تمایل به باروری دارند .به این ترتیب میتوان گفت که برنامههای تلویزیون داخل،
داشتن فرزند را تبلیغ میکنند و در راستای سیاستهای جمعیتی گام بر میدارند و با توجه به
نظریه ی یادگیری اجتماعی ،تلویزیون یکی از منابع یادگیری اجتماعی محسوب میشود که میتواند
بر تمایالت زنان تأثیر بگذارد .هم چنین هرچقدر نقش منفی ماهواره و تلویزیون در خصوص تمایل
به باروری افزایش یابد ،میزان تمایل به باروری کاهش مییابد و بالعکس .به این ترتیب با توجه به
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چارچوب نظری ،این رسانه یکی دیگر از ابعاد یادگیری اجتماعی محسوب میشود و طبق تئوری
کاشت ،رسانه ارزشها و نگرشهایی که در فرهنگ وجود دارند را تقویت میکند و آن را به
مخاطبان القاء میکند .با توجه به تئوری گربنر ،شبکههای ماهوارهای نگرش منفی به فرزند یا
فرزندان زیاد که جزء مؤلفههای فرهنگی کشورهای غربی است را به مخاطبین خود تزریق میکنند
و به همین دلیل با میزان تمایل به باروری رابطه منفی دارند .دلسردکردن از طریق خانواده و
اطرافیان نیز مهمترین متغیر اثرگذار منفی است که ضریب تأثیر آن  -9/201شده ،با توجه به
نظریات یادگیری اجتماعی ،خانواده و اطرافیان نیز یکی دیگر از منابع یادگیری اجتماعی افراد
محسوب می شوند و طبق استدالل برناردی و کالرنر ،دیگران مهم از قبیل اعضای خانواده ،دوستان
صمیمی یا همساالنی که افراد با آنها ارتباط منظم دارند ،الگوی یادگیری افراد محسوب میشوند
( .)Bernardi & Kelarner, 2014در تحقیق حاضر نیز مشخص شده که هرچقدر خانواده و
اطرافیان ،زنان مورد مطالعه را نسبت به داشتن فرزند دلسرد کنند ،تمایل آنها به فرزندآوری کمتر
می شود .بنابراین یادگیری اجتماعی یکی از متغیرهایی است که بیشترین تأثیر را بر تمایل به
باروری داشته که تحقیقات برناردی و کالرنر ( ،)Bernardi & Kelarner, 2014بالبو و باربان ( Balbo
 ،)& Barban, 2014روسیر و برناردی ( )Rossier & Bernardi, 2009و لینگستاد و پرسکاوتز
( )Lyngstad & Prskawtetz, 2010نیز مؤید تأثیر متغیر یادگیری بر تمایل به باروریاند و باروری
را تنها متأثر از نظر و تصمیم شخصی نمیدانند ،بلکه تمایل به باروری نیز مانند تمایالت یا
رفتارهای دیگر ،متأثر از دیگران و ابعاد متعدد یادگیری تلقی می شود .بر اساس نظریه یادگیری
بندورا ،افراد هرچه بیشتر در معرض مدل رفتاری خاصی قرار بگ یرند احتمال بیشتری دارد با آن
مدل رفتاری هماهنگ شوند؛ به این معنی اگر کسی الگوهای مشابهی در مورد باروری ببیند،
احتمال بیشتری دارد که رفتارهایی که به شکل قابل قبول آن رفتار در دنیای واقعی است ،بپذیرد.
ورزش نیز دیگر متغیر اثرگذار بر میزان تمایل به باروری است که میتوان اینگونه تعبیر کرد
که درگیر شدن زنان در فعالیت های اجتماعی از قبیل ورزش کردن ،تأثیر منفی بر تمایلشان به
بچهدارشدن ندارد و زنان انجام فعالیتهای اجتماعی مثل ورزش کردن را منافی تمایل به باروری
نمیدانند و حتی یکی از فاکتورهای سالمت جسمانی تلقی میشود که الزمهی بچهدارشدن زنان
محسوب میشود .در بین متغیرهای زمینهای نیز ،تنها متغیر سن پاسخگو ،بر متغیر تمایل به
باروری تأثیر داشته که این تأثیر به صورت منفی است ،یعنی با باال رفتن سن ،تمایل به باروری
کاهش مییابد که به وضوح میبینیم که هرچقدر سن زنان افزایش مییابد ،تمایلشان به داشتن
تعداد فرزندان دیگر یا بیشتر کمتر می شود ،این یافته با نتایج تحقیقات مختلفی که معتقد به اثر
معکوس سن پاسخگو بر تمایل به باروری هستند ،همراستا میباشد ( & Adibi-Sede, Siahpoosh
.)Darvishzade, 2011; Rad & Savabi, 2016; Abbasi-Shavazi & Khajesalehi, 2013
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