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  چكيده 
با هدف بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و نوع سبك زندگي (سبك زندگي سنتي و  اين مقاله

 مدرن) با گرايش به فرزندآوري در بين دانشـجويان دانشـگاه شـهيد مـدني آذربايجـان در سـال      
بنـدي و   گيـري طبقـه   نفر و بـا اسـتفاده از شـيوه نمونـه     384با حجم نمونه  1393-94تحصيلي 

حاكي از آن است كه بـين ميـزان    ها ساخته انجام شده است. يافته حققگيري از پرسشنامه م بهره
اي) و  هـاي مـاهواره   هاي اجتماعي مجازي و شـبكه  هاي خارجي (اينترنت، شبكه استفاده از رسانه

هـاي داخلـي و    گرايش به فرزندآوري رابطه معنادار معكوسي وجود دارد، اما بين استفاده از رسانه
بطه معناداري مشاهده نشد. بـين سـرمايه اجتمـاعي (اعتمـاد اجتمـاعي،      گرايش به فرزندآوري را

مشاركت اجتماعي و انسجام اجتماعي) و سبك زندگي سنتي بـا گـرايش بـه فرزنـدآوري رابطـه      
معنادار مثبت و بين سبك زندگي مدرن و گرايش به فرزندآوري رابطه معنـادار معكوسـي وجـود    

اي (سن، جنس، مقطع تحصـيلي، وضـعيت شـغلي و     زمينه دارد. عالوه بر اين، از ميان متغيرهاي
 گروه قومي)، تنها رابطه بين وضعيت شغلي و قوميت با گرايش به فرزندآوري معنادار شد. 
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  مقدمه
شناختي چشـمگيري در دنيـار رخ داده اسـت. يكـي از      هاي اخير، تحوالت جمعيت در سال

سابقه باروري و گرايش به آن در تمـام منـاطق دنيـا بـوده     اين تغييرات، كاهش بي ترين مهم
كـه   يطـور  بـه اي را تجربه كرده،  است. به موازات اين تحوالت، ايران نيز تغييرات گسترده
انگيزي كاهش يافته است. باوري طي سه دهه گذشته، ميزان باروري در ايران به طرز حيرت

هر زن در طول دوران بـاوري خـود بـه دنيـا      رود اي كه انتظار مي كل يا تعداد فرزندان زنده
 50دهنده بيش از  رسيده كه نشان 1375در سال  6/2، به 1365در سال  3/6از حدود  ،آورد

هاي اخير همچنـان ادامـه يافـت،     درصد كاهش است. كاهش رشد جمعيت كشور طي سال
د. در واقع رسي 1390در سال  29/1به  1385در سال  62/1ي كه نرخ رشد جمعيت از طور به

به بعد، ميزان باوري كل به زير سطح جايگزيني نسل نزول يافـت (كبـودي و    1385از سال 
). بروز چنين تغييرات وسيعي باعث شد توجه بسياري از پژوهشـگران  506: 1392همكاران، 
گذاران و حتي عموم جامعه بيش از پيش بـه مسـئله بـاوري جلـب شـود و بخـش       و سياست

هـاي   وسيعي از ادبيات نظري و تجربي در بهداشـت بـاوري، علـوم اجتمـاعي و سـاير رشـته      
  مرتبط به اين موضوع اختصاص يابد. 

 ،نظران علوم اجتماعي بر ايـن باورنـد كـه بـاروري و گـرايش بـه فرزنـدآوري        صاحب
 اي از عوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي قرار دارد. در حالي عهمجمو تأثيرتحت 

كردنـد و   شناختي تأكيد ميشناسان بر عوامل اقتصادي و زيستكه در گذشته بيشتر جمعيت
هـاي اخيـر توجـه بـه عوامـل       توجه بودند، در سالتوجه و يا بينسبت به عوامل فرهنگي كم

يين باروري و گرايش به فرزندآوري ايفا كـرده اسـت.   اجتماعي و فرهنگي نقشي مهم در تب
چرا افراد يا جوامعي كه به ظاهر از نظر اقتصادي در شـرايط   كه تواند تبيين كند فرهنگ مي

ي هـا  زمينـه برند، ولـي از نظـر آداب و رسـوم و زبـان متفـاوت هسـتند، در       يكسان به سر مي
چـرا جمعيـت يـك     ،ضـيح دهـد  توانـد تو  كنند. فرهنگ مي دموگرافيك، متفاوت عمل مي

كند، هـر چنـد شـرايط اقتصـادي      منطقه در طول زمان از نظر دموگرافيك، يكسان عمل مي
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ي تبيين را به ها زمينهتواند  عنوان مبناي تحليل، مي كارگيري فرهنگ، به يابد. به آنان تغيير مي
ناسي همچون ش ). بر همين اساس، متفكران جمعيت1384سطحي باالتر ارتقا دهد (ميرزايي، 

هـاي   متعادل كـردن نگـرش   منظور به) 1983( 3) و لستاق1986( 2دوالن )، و1976( 1كالدول
هـاي   افراطي كه سعي داشـتند بـاروري در جوامـع پـيش از گـذار را تنهـا بـر حسـب عامـل         

از طريق شـكل دادن   ،شناسي اي فرهنگ بر زيست واسطه تأثيرشناختي تبيين كنند، بر  زيست
كنـد، تأكيـد    و هنجارهايي كه ورود به دوره فرزندزايي و نيز رفتار بـاروري را هـدايت مـي   

  ). 135: 1385كردند (منصوريان و خوشنويس، 
ها، فرايند  رفتار باروري بر اساس محرك ،گرا گرا و فرهنگ به نظر پژوهشگران اجتماع

عنوان رفتـاري اجتمـاعي كـه در يـك محـيط       تواند به هاي مرتبط مي گيري و نگرش تصميم
شود. روابـط اجتمـاعي بـين اعضـاي يـك جامعـه        شود، در نظر گرفته  اجتماعي حادث مي

ها و هنجارهاي مرتبط با رفتار باروري را سازمان دهد، رفتاري كه تنها در به  تواند ارزش مي
نظير ازدواج، عالقه بـه  هاي فرزندزايي  بلكه تمامي جنبه ،شود دنيا آوردن فرزند خالصه نمي

گيـرد (نقـدي و    ها براي تنظيم باروري را دربر مي ها نسبت به محرك داشتن فرزند و نگرش
شــدن، افــزايش  هــاي مــدرني ماننــد صــنعتي  ). همچنــين هنجارهــا و ارزش32: 1392زارع، 

مندي به اشتغال، افـزايش اميـد بـه زنـدگي و      شهرنشيني، گسترش تحصيالت، افزايش عالقه
هـر آن كـس كـه دنـدان دهـد، نـان       «تصورهاي پيشين مبتني بر اين گزاره عمومي كه  غيره
. فرزنـدآوري كـه زمـاني تـدبيري بـراي توسـعه كمـي        انـد  هرا شسته و از رنگ انداخت» دهد

خانوار و افزودن بر توان اقتصادي خانواده و برخورداري از نيـروي كـار ارزان و قابـل اتكـا     
اين واقعيت عيني و ملموس داده كه هر فرزنـدي كـه بـه نهـاد     ، جاي خود را به شد ميتلقي 

ها و  كند كه داشته سوز عمل مي بر و سرمايه شود، همچون موجودي هزينه خانواده افزوده مي
بلعد. كودكان شهري، ديگر نيرويـي در خـدمت و يـاري     هاي اقتصادي خانوار را مي آورده

شوند كه ساليان سـال   ف منابع مادي قلمداد مياقتصاد خانواده نيستند، بلكه عاملي براي اتال
  افزايند.  تراشند و باري بر اقتصاد خانواده مي كنند، بلكه خرج مي نه تنها درآمدي كسب نمي

  اي كـه از بـه اشـتراك گذاشـته     هاي فزاينده فراتر از جوانب اقتصادي و مادي، آگاهي
هاي زندگي خانوادگي و ارتقاي شناخت نسبت به حقوق بشر و حقوق زنـان از   شدن تجربه

                                                                                                                                            
1. Caldwell 
2. Van de Walle 
3. Lesthaghe 
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تـراود، بـر كميـت و كيفيـت خانوارهـاي      هاي اجتماعي به بيرون مـي  ها و شبكه درون رسانه
سبك زندگي ايرانيـان نيـز همچـون     ،هاي گذشته ي غيرقابل انكار دارد. در دههتأثيركنوني 

ــرات محسوســي داشــته و  در حــال توســعه و توســعه مردمــان بســياري از جوامــع يافتــه تغيي
هاي جديدي از زندگي خانوادگي بـا برجسـته شـدن عاليـق و انتظـاراتي متفـاوت از        سبك

اي هم كه در فرهنگ سـنتي   گذشته بروز و ظهور يافته است. پيرو اين تغييرات، آداب ويژه
گرايـي، داشـتن فرزنـد    حم، جمعمانند صله ر ،اي است داراي ارزش و جايگاه قابل مالحظه

هاي زندگي جديد، مورد ها و سبك زياد، خويشاوند گسترده و غيره به موازات نفوذ ارزش
شـوند. تحـت    هاي ديگري جايگزين آنهـا مـي  ها و سبك گيرند و ارزش بازانديشي قرار مي

خـود در  هاي جهاني، افراد بيشـتر بـه دنبـال آزادي و اسـتقالل و پيشـرفت       اين گفتمان تأثير
هاي گوناگون هستند و داشتن فرزند زياد را مانعي بر سـر راه تحقـق پيشـرفت فـردي      عرصه

هر گونـه كـنش اجتمـاعي     ،). در چنين شرايطي130: 1392كنند (عنايت و پرنيان،  تلقي مي
گرايش به فرزندآوري) بر مبناي احتساب سود و زيان مترتب بر آن بـراي فـرد    براي مثال،(

و اگر افراد احساس كنند كه با تولد فرزند، منافع فردي و مصلحت شخصـي   گيرد انجام مي
  نظر خواهند كرد. افتد، از اقدام به آن صرفآنان به خطر مي

و   عضـويت  عالوه بر اين، به موازات گسترش وسايل ارتباط جمعي در جامعه، امكان
 نيـز  و داوطلبانه يا اجتماعيهاي  ها و شبكه ها، انجمندر گروه ويژه جوانان مشاركت افراد به

اي عمـل   هاي داوطلبانه همچـون واسـطه   است. شبكه شده بيشتر هاي جمعي رسانه از استفاده
كننــد كــه افــراد از طريــق آنهــا چيزهــاي زيــادي در مــورد رفتارهــاي فــردي و جمعــي  مــي

كـه بـه   توانند منشأ منابع ارزشـمندي باشـند    هاي اجتماعي مي گيرند. با اين حال شبكه فرامي
كنند و نوعي سرمايه اجتمـاعي مـرتبط بـا گـرايش بـه       هاي فرزندان كمك مي كاهش هزينه

بـا توجـه بـه     بنـابراين ). Buhler & Fratzack, 2004:1فرزنـدآوري و بـاروري ايجـاد كننـد (    
همزمان در تمام مناطق  طور بهتحوالت باروي و كاهش گرايش به فرزندآوري در ايران كه 

هاي سني صورت گرفته است و همچنين با توجه به اينكه ايران كشـوري   جغرافيايي و گروه
د (كالنتـري و حسـني،   نـ ده درصد جامعه را تشكيل مي 60ن حدود ااست كه جمعيت جوان

هـا و قشـرهاي    ويژه دانشجويان در مقايسـه بـا سـاير گـروه     رسد جوانان به )، به نظر مي1387
مطالعـه پيرامـون چگـونگي    بنـابراين،  . انـد  هفتـ اين تغييرات قـرار گر  تأثيرديگر، بيشتر تحت 

ل فرهنگي و اجتماعي آنان و از جمله گرايش به فرزنـدآوري بسـيار ضـروري بـه نظـر      ئمسا
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رسد. در واقع، پژوهش حاضـر درصـدد مطالعـه رابطـه بـين سـرمايه اجتمـاعي و سـبك          مي
  زندگي با گرايش به فرزندآوري در بين دانشجويان است. 

  پژوهش چارچوب مفهومي. 1
  سبك زندگي. 1-1

اي كـم و بـيش جـامع از     تـوان بـه مجموعـه    گيدنز معتقـد اسـت كـه سـبك زنـدگي را مـي      
نـه فقـط نيازهـاي جـاري او را      راكهچ ،گيرد عملكردها تعبير كرد كه فرد آنها را به كار مي

بلكه روايت خاصي را هم كه وي براي هويت شخصي خـود برگزيـده اسـت،     ،آورند برمي
روش الگومنـد   ،). سـبك زنـدگي  119: 1387سـازند (گيـدنز،   در برابر ديگران متجسم مـي 

گذاري محصـوالت فرهنـگ مـادي اسـت كـه اسـتقرار معيارهـاي        مصرف، درك و ارزش
). نزد گيدنز، تحول 33: 1388سازد (گيدنز، هويتي را در چارچوب زمان و مكان ممكن مي

هاي ساختاري مدرنيته به واسطه بازتابندگي به يكديگر گره  هاي زندگي و دگرگوني سبك
ي كنش و منـابع،  ها زمينهدليل گشودگي زندگي اجتماعي امروزي و كثرت   خورند و به مي

 :همانيابد ( اي اهميت مي فزاينده طور بهانتخاب سبك زندگي براي ساختن هويت شخصي 
). به نظر چني، سبك زندگي شكل اجتماعي جديدي است كه نشانگر اوليه هويـت هـر   88

هـايي هسـتند كـه در     هـاي زنـدگي حساسـيت   فرد است. وي بر اين بـاور اسـت كـه سـبك    
براي افـراد   :كنند. چني معتقد است شناختي نفوذ ميهاي اخالقي، معنوي و يا زيبايي اهميت
تر زندگي در شرايط جديد دچار فقـدان دوام و ثبـات   تيهاي سن هايي كه توسط راه و گروه

عنوان ابزار مهمـي بـراي مقابلـه بـا تغييـرات       تواند به هاي زندگي ميشوند، ساختن سبك مي
هـاي كـاركردي بـه    هـا واكنشـي رفتـاري يـا پاسـخ     اجتماعي كاربرد داشته باشد. اين سبك

ندگي منابعي هستند براي ثبات يـا  هاي زسبك بنابراين). Chaney, 1996:11مدرنيته هستند (
را در شـرايط تغييـر    خـود  روابـط  ،كننـد  هايي براي مقابله كه به افـراد كمـك مـي    سازوكار

  اجتماعي مديريت كنند. 
تـوان   در مجموع با توجه به نظر انديشمندان مختلف در خصوص سبك زنـدگي، مـي  

يابـد و دربردارنـده   تحقـق مـي   در عمـل گفت كه سبك زندگي بخشي از زندگي است كه 
دهنـد. بنـابراين،    هايي است كه افراد در زندگي روزمره خود انجـام مـي   طيف كامل فعاليت

تواند سازنده سبك زندگي آنها  هاي مختلف افراد در هر عرصه از زندگي مي طيف فعاليت
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تـوان سـبك زنـدگي را بـه سـبك زنـدگي        بندي ساده مي در آن عرصه باشد. در يك دسته
اي است از فتارهاي منبعـث   نتي و مدرن تقسيم كرد: سبك زندگي ديني مجموعهديني يا س

صورت عملي در رفتارهـاي زنـدگي روزمـره نمـود پيـدا       از دين و بر مبناي دين است كه به
كنـي آن را چنـين تعريـف كـرده اسـت:      ). مهـدوي 86: 1393كند (كوهي و همكـاران،   مي

نهادها و ساختارهايي هستند كـه پيروانشـان را در    ها،عموم اديان داراي نظام معنايي، آموزه
كنند. اين گونه سبك زندگي ناشي از فرهنگ  ايجاد سبك زندگي مبتني بر آنها توانمند مي

). در تعريـف سـبك   187: 1387كنـي،  توان سبك زندگي ديني ناميد (مهـدوي  ديني را مي
و كردارهـايي اسـت   توان گفت كه سبك زندگي مدرن همان اعمـال   زندگي مدرن نيز مي

يافتـه ترجيحـات    بندي شده و حاصل ادراكات خاصي است و تجسم كه به شيوه مدرن طبقه
صـورت عمـل درآمـده و همچنـين،      افراد به استفاده از عناصر مدرن در زندگي است كه بـه 

ها، الگوها، طرز برخورد و روابط اجتماعي مبتنـي بـر عناصـر زنـدگي مـدرن      انتخاب روش
  ). 8: 1393مرحمتي، است (ايمان و 

  شناسي نوع روابط در سبك زندگي مدرن و ديني . گونه1جدول 

 نوع روابط در سبك زندگي ديني نوع روابط در سبك زندگي مدرن هاي سبك زندگي لفهؤم

 مبتني بر مصرف اوقات فراغت
كليه تعامالت مبتني بر رضاي خداوند و معنابخشي 

 به زندگي با تكيه بر قناعت

 تظاهرنماييكاالهاي فرهنگيمصرف 
پرهيز از تظاهر و فروتني و تعمق و تدبر بيشتر در 

 گذاري در تعامالتتأثيردين و توانايي 

 محوري و توجه به بدن نمايشي انسان توجه و نگرش به بدن
اي در  عنوان وسيله خدامحوري و استفاده از بدن به

 جهت پيمودن كمال الهي و تقرب الي اهللا

رابطه مرد و زن بر اساس مكمل بودن، افزايش رزق كمرنگ شدن روابط مردساالرانه سنتي جنسيتي هاي كليشه
 و روزي، آرامش، تكميل شدن دين

   60: 1391سيدي و بيرقي، منبع: 

  سرمايه اجتماعي .2-1

مفهوم سرمايه اجتماعي از جمله مفاهيم مدرن است كه در گفتمان علـوم اجتمـاعي معاصـر    
كـاربرد آن   ،استفاده شده است. هر چند اين مفهوم پيشينيه طوالني ندارد در سطوح مختلف
ها و مقاالت دانشگاهي با كارهاي افـرادي چـون    به اين سو در رساله 1990به تدريج از دهه

  كلمن، بورديو، پاتنام و فوكوياما افزايش يافته است. 
آورد،  ه بـه وجـود مـي   ) سرمايه اجتماعي را نه با آنچه هست، بلكه با آنچ1988كلمن (
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كند و بر اين اساس مفهوم كـاركردي سـرمايه اجتمـاعي را مـورد بـازبيني قـرار        تعريف مي
هايي از  ارزش جنبه ،شود دهد. كاركردي كه با اين مفهوم از سرمايه اجتماعي شناخته مي مي

بـه   عنـوان منـابعي بـراي دسـتيابي     تواننـد از آن بـه   ساختار اجتماعي براي افراد است كه مـي 
ند. بر اين اسـاس اسـت كـه مفهـوم سـرمايه اجتمـاعي از ديـدگاه        كنهايشان استفاده  خواسته

شـود كـه    اي اجتمـاع مـي   درون شـبكه هـاي   نكلمن معطوف به تفهيم نقش هنجارها و فرمـا 
  آورد.  وجود مي منبعي براي نيل به سرمايه انساني را به

دانـد كـه    گسـترده اجتمـاعي مـي    هـاي  پاتنام نيـز سـرمايه اجتمـاعي را اعتمـاد و شـبكه     
پاتنـام شـش بعـد رسـميت      ،كند. بر اين اسـاس  مشاركت را براي منافع چندسويه تسهيل مي

واسطگي كثرت و جايگاه اجتماعي را در سرمايه اجتماعي دهي و پيوستگي بي هدف اتصال
در بسـتر  شود، بلكه  هم پيوسته نميه بيند كه بر اساس آنها سرمايه اجتماعي كنشي ب وارد مي

هـا و   هاي اجتماعي است كه پيچيـدگي  هنجارها، اعتماد و مشاركت و عمل متقابل در شبكه
كنـد (نـادري و همكـاران،     تنيده را قابل حـل مـي   هاي درهم هاي فراگيري از كنش دشواري

). عالوه بر تعاريف فوق، از سـرمايه اجتمـاعي تعـاريف مختلفـي نيـز ارائـه شـده        89: 1387
ريف مطرح اين است كه سرمايه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در است. يكي از تعا

و پـايين آمـدن   ح همكـاري اعضـاي آن جامعـه    نظام اجتماعي است كه موجب ارتقاي سط
گردد. بر اساس اين تعريف، مفاهيمي نظيـر جامعـه    هاي تبادالت و ارتباطات مي سطح هزينه

گردنـد   يكي با سرمايه اجتماعي ميدي نزمدني و نهادهاي اجتماعي نيز داراي ارتباط مفهوم
). از نظر بورديـو، سـرمايه اجتمـاعي بـر تعهـدات و ارتباطـات       2: 1391(الواني و همكاران، 

كند: سرمايه اجتماعي انباشت منابع بالفعـل و   اجتماعي مبتني است و آن را چنين تعريف مي
روابط كم و بيش نهادي شده نسبت پايدار از به اي  اي است كه مربوط به داشتن شبكه بالقوه

عبارت ديگر عضويت در يك گروه براي هر يـك  يا به و از آشنايي و شناخت متقابل است
كنـد كـه آنـان را     از اعضايش از طريق حمايت يك سرمايه جمعـي، صـالحيتي فـراهم مـي    

كلـي سـرمايه    طـور  به. )Bourdieu, 1997: 51( كند مستحق اعتبار به معاني مختلف كلمه مي
هـا و هنجارهـايي اسـت كـه بـر رفتارهـا و        ها، ارزش اجتماعي شامل نهادها، روابط، گرايش

هـا و   عبارت ديگـر، سـرمايه اجتمـاعي آن دسـته از شـبكه     تعامالت بين افراد حاكم است. به
   .)37: 1386كند (جواهري و باقري،  هنجارهايي است كه مردم را قادر به عمل جمعي مي
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  نظري چارچوب. 2
  نظريه نوگرايي .1-2

بر اساس اين نظريه، نوسازي و مدرن شدن سـبك زنـدگي و تفكـرات افـراد، باعـث رشـد       
د توجه انسان به خانواده شو شود كه باعث مي تر مينگر و داشتن زندگي مرفه تفكرات آينده

ها كـه  ها و رفتار اي از نظام ارزش مجموعه :نوگرايي عبارت است ازتر گردد. پديده ضعيف
ان اين رويكرد بر ايـن باورنـد كـه    پرداز نظريهدر جوامع كنوني، گسترش فراوان يافته است. 

از وسـايل ارتبـاط جمعـي بيشـتري      هعمـد بـه طـور   آن دسته از افراد كـه شهرنشـين بـوده و    
گراتر بوده و از وسايل مدرن پيشگيري از بارداري آگـاه هسـتند و در   برخوردارند، مصرف

معتقد است كه باروري نسـبت بـه    ) در اين رابطه1953( 1ر هستند. نوتشتايننهايت، فردگرات
آهسته واكنش نشـان داد. امـا در نهايـت، كـاهش بـاروري از راه       بسيارشدن  فرايند مدرنيزه

عوامـل   تـأثير گسترش استفاده از وسايل جلوگيري از باروري شروع شد كه اين امـر تحـت   
عبـارت ديگـر    هـا و زنـدگي صـنعتي و شـهري بـود. بـه       فردگرايي و افزايش سـطح خواسـته  

هـا را   شـود كـه پـرورش بچـه     شدن باعث ايجـاد سـبكي از زنـدگي مـي    شهرنشيني و صنعتي
بـرد   هاي مربـوط بـه داشـتن فرزنـد زيـاد را از بـين مـي        تدريج ارزشسازد و به آور مي هزينه

  ). 116: 1392(عنايت و پرنيان، 

 شدن فرهنگيهاي جهاني نظريه. 2-2

هاي نوين اطالعـاتي و ارتبـاطي كـه در اختيـار دارد،      شدن فرهنگي به واسطه فناوريجهاني
هاي زندگي جوامع را دگرگون كـرده  ها و سبك هاي معنايي و شيوه هاي ارزشي، نظام نظام

د. اشتباه خواهد بود كراره توان به تغيير نوع نگاه به فرزندآوري اش است كه از جمله آن مي
عنوان يك فرايند رشد و وحدت جهاني بينديشيم. بـه سـخن    شدن صرفاً بهكه درباره جهاني

ي ها زمينهكه كامالً دور از  پذيرد مي تأثيرها و رويدادهايي  ديگر، زندگي ما بيش از فعاليت
دهنـد (گيـدنز،    مـي دهـيم رخ   هـاي هـر روزه خـود را انجـام مـي      كه در آن فعاليتاجتماعي

سـاز نهادهـاي مـدرن پـا بـه پـاي        هـاي جهـاني   ). در واقع، در شرايط كنـوني گـرايش  1390
هاي گوناگون زندگي روزمره اجتماعي حركـت   هاي متعدد در حوزه تحوالت و دگرگوني

                                                                                                                                            
1. Notestein 
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عميقـي بـر    تأثيرهاي شخصي و خصوصي افراد نيز  كرده و در نهايت، حتي بر حوزه فعاليت
تـر   پـذيري اجتمـاعي هـم بسـيار فـراخ     تأثيرگذاري و تأثيربنابراين، گستره گذارند. جاي مي

فـرد بـا ايـن     شدن معطوف بـه انـواع پيونـد و رابطـه     گيرد و جهاني اي شكل مي شده، جامعه
). براي مثال، در گذشـته مـردم در جوامـع    118: پيشينجامعه جهاني است (عنايت و پرنيان، 
دانسـتند، امـا در جهـان     ده را افتخاري بـراي خـود مـي   كشاورزي، فرزند زياد و فاميل گستر

افـراد بـا كسـب آگـاهي در      ،هـا نـام گرفتـه اسـت     مدرن امروزي كه عصر اطالعات و داده
هاي زنـدگي رفـاه بيشـتر و     آل ي تنظيم خانواده و پيشگيري از بارداري، به دنبال ايدهها زمينه

اي و  هـاي جديـد داده   از راه فناوريدر نتيجه فرزند كمتر هستند. اين فرايند كسب آگاهي، 
هـاي نامحـدود زمـاني ـ مكـاني       ارتباطاتي كه ساختار روابـط اجتمـاعي را در راسـتاي پهنـه    

تجربـه  «). گيـدنز در ايـن رابطـه از اصـطالح     1388دهد (گيـدنز،   رخ مي ،دهند گسترش مي
اننـد اينترنـت و   رسـاني م  هاي مدرن پيام فناوري ،كند كه منظور از آن استفاده مي» ايواسطه
هاي جمعي چون روزنامه، سينما، راديو، تلويزيون و نظاير آنهاست (عنايت و پرنيـان،   رسانه
هاي چون رفاه فردگرايانه، سودجويي،  ارزش ،). در سايه سپهر اطالعاتي يادشده118: 1392

اين  شود. در نتيجه طمع و آسايش خودخواهانه در بين زنان و دختران سراسر جهان تبليغ مي
ها شكل گرفته و در نهايت، بـا اسـتفاده از همـين آگـاهي      گو بين فرهنگو نوعي گفت ،امر

هاي واحد پيشـگيري از بـاروري نيـز     ها، الگوهاي رفتاري و شيوه مشترك، افراد داراي ايده
  شوند.  مي

هايي  ) در اين راستا بر اين باور است كه خانواده، امروز دچار دگرگوني1388گيدنز (
و بـه مـرور    انـد  هها پيشروي كرد است كه در كشورهاي غربي و صنعتي اين دگرگونيشده 

وي باور دارد كه امروزه داشتن فرزند، يك هزينه بزرگ  .شدن هستند زمان در حال جهاني
كـاهش يافتـه كـه     2/1ميانگين بـه   طور بهتعداد فرزندان هر خانواده  ، بنابرايناقتصادي است

امـروزه داشـتن فرزنـد نسـبت بـه       ،تاريخ بشري اسـت. از نظـر وي  كمترين ميانگين در طول 
تـوان آن را   كنـيم كـه مـي    گذشته، بيشتر تصميمي عاطفي است و ما در عصري زندگي مـي 

ناميد. اين در حـالي اسـت در گذشـته، فرزنـدان     » عصر فرزند عزيز«يا » عصر طاليي فرزند«
ويژه داشتن فرزند پسـر،   رزند زياد، بهعنوان اعضاي اصلي اقتصاد خانواده مطرح بودند و ف به
اي  كسب درآمد بيشتر و يا دفاع از خانواده در تعارضات و تنازعات قديمي و قبيلـه  منظور به

  رفت.  يك ارزش به شمار مي
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عمده، بازتابي از نظم اخالقـي در   طور بهكاهش باروري  كه توان گفت در مجموع مي
هاي باروري فـردي خـود را    يادي از افراد، تصميمحال تغيير در جامعه است. امروزه شمار ز

كننـد، يعنـي تغييـر در رفتـار بـاروري ارتبـاط        هاي خود اخـذ مـي   بر حسب باورها و ديدگاه
هـاي ارزشـي افـراد دارد. در حقيقـت، امـروزه مفـاهيمي همچـون         نزديكي با تغيير در نظـام 

د كه رفتار بـاروري را  فردگرايي، آزادي انتخاب، پيشرفت و سبك زندگي متغيرهايي هستن
ي مـادي و اجتمـاعي   كنند. روي هم رفته، زندگي مدرن امـروزي، افـزايش نيازهـا    تبيين مي

سـطح زنـدگي و    يو تمايل به فردگرايي و سبك زندگي جديـد، ارتقـا   افراد را باعث شده
هـاي فرهنگـي از راه    داشتن رفاه بيشتر، با داشتن فرزنـد زيـاد سـازگاري نـدارد. ايـن ارزش     

واسـطه آن    يابنـد و بـه  هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي، در عرصه جهـاني انتشـار مـي    وريفنا
تـوان   شود. بر اين اساس مي نوعي آگاهي جهاني در خصوص سبك زندگي نوين ايجاد مي

ويژه جوانان احساس كنند كه با حضـور فرزنـد، هويـت و     زماني كه افراد به كرد،بيني  پيش
افتـد، گـرايش بـه فرزنـدآوري در آنـان      خصيشان بـه خطـر مـي   فرديت و آرزوها و اميال ش

  ). 119: 1392يابد (عنايت و پرنيان،  كاهش مي

  نظريه سرمايه اجتماعي. 3-2

كنند و افراد را در  كند كه كنش را تسهيل مي هاي جمعي مي سرمايه اجتماعي دال بر دارايي
ي متعددي بـراي  ها شاخص). Coleman, 2002: 110(دهند  دستيابي به اهداف خود ياري مي

تـوان بـه مشـاركت اجتمـاعي، حمايـت       اين مفهوم در نظر گرفته شده كه از جمله آنهـا مـي  
اعـم از   ،هـاي ارتبـاطي   هاي داوطلبانه، ميزان كانـال  ها و شبكه اجتماعي، عضويت در انجمن

  ارتباطات غيررسمي و دوستانه، اعتماد به ديگران و غيره اشاره كرد. 
. انـد  همشاركت اجتماعي در تغيير الگوهاي زندگي پرداخت تأثيرانديشمندان مختلفي به 

شناس آلماني كه در بسط نظريه انقباض دوركـيم،  )، جامعه1978( 1رنه كونيكبراي مثال، ب
در اثر تكامل صنعتي،  ،دهد. از ديد او مسئله كاهش كاركردهاي خانواده را مد نظر قرار مي

عنوان كاركردهاي  نواده از بين رفته و كاركردهاي مهم آن (كه از آنان بهساختار دروني خا
ده اسـت. وي معتقـد   شـ برد) به نهادهاي دولتي، اجتماعي و اقتصـادي واگـذار   ثانويه نام مي

كاركردهـاي ثانويـه خـانواده ماننـد كـاركرد اقتصـادي،        در كـل در شرايط كنـوني،   :است
                                                                                                                                            
1. Rene Konig 
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ــالخ  ــداري از س ــه   آموزشــي و بهداشــتي و نگه ــات فراغــت ب ــي گــذران اوق وردگان و حت
دولتي واگـذار شـده اسـت. كونيـك، خـارج شـدن كـاركرد توليـد اقتصـادي          هاي  نسازما

مستقل جامعه، انتقال آن به كليسا و ساير نهادهاي اجتماعي را مـورد  هاي  نخانواده به سازما
هـاي شـغلي نيـز بـه مؤسسـات خـاص        امروزه درخواست :او معتقد است .دهد بحث قرار مي

دولتي با پرسنل آموزش ديده واگذار شده است، از طرف ديگر كوچك شـدن و از لحـاظ   
 يمانعي در ارائـه كاركردهـاي تـأمين و محافظـت اعضـا      ،قدرت شدن خانواده اقتصادي بي

زيادي براي خـود   سالخورده و بيمار نيز بوده است. در جوامع مدرن، خانواده اوقات فراغت
اختصاص داده و توانسته است برحسب استعدادها و تخصص هر يك از اعضـاي خـود، در   

هـا و   در نتيجه، با وجود كلـوب  .هاي خانوادگي و سنتي بپردازد جامعه به شغلي جدا از شغل
شود، تـا از رهگـذر    دوستانه كاركرد فرزندآوري و نگهداري از فرزند كمتر ميهاي  نانجم

تـر و بـا خيـال آسـوده در جامعـه مشـاركت فعـال داشـته باشـند          افراد بتوانند راحـت  اين امر
  ). 88: 1389(كالنتري و همكاران، 

هاي ساختاري، اجتماعي و  ، حركت1همچنين به زعم افراد ديگري همچون هانتينگتون
 دهند. اين نيروها از مجـراي  هاي مثبت و منفي مشاركتي افراد را شكل مي اقتصادي، نگرش

گذارنـد.   مـي  تأثيرساخت خانوادگي و عوامل تربيت اجتماعي بر كنش كنشگران اجتماعي 
كنيم، ميزان مشاركت و تبـادل اطالعـات    در نتيجه هر چه به سوي جوامع مدرن حركت مي

به ). Baum, 2001: 1841(يابد  د، افزايش ميشو كه از جمله كاركردهاي مشاركت تلقي مي
در فرايند نوسازي كه تنوع و تمايز ساختاري و تخصصي شـدن كـاركردي    ،نظر هانتينگتون

هـاي   آيد، به مشاركت مردم براي ايفاي نقـش  نهايت پيچيدگي ساختاري به وجود ميدر و 
ها، تغييراتي  ). بر حسب ميزان و نوع مشاركت در نظام1392جديدتر نياز است (هانتينگتون، 

اي با ابعاد كمتر تغيير  انواده گسترده به خانوده هستهگيرد، از جمله خ در خانواده صورت مي
يابد. همچنين با افزايش مشاركت مـردم و افـزايش ميـزان شهرنشـيني از تعـداد فرزنـدان        مي
  ها تمايل زيادي براي داشتن فرزندان زياد ندارند.  آل خانوده كاسته شده و خانواده ايده

كند كـه شـخص را    تي تعريف ميحمايت اجتماعي را مجموعه اطالعا )1976( 2كوب
رساند كه در يك شبكه ارتباطي مـورد توجـه و عالقـه ديگـران اسـت و از       به اين اعتقاد مي

                                                                                                                                            
1. Huntington 
2. Cube 
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شود و در نتيجه چنين بـاوري ايـن احسـاس بـه فـرد       سوي آنها با ارزش و محترم شمرده مي
). حمايـت  136: 1384دهد كه به آن شبكه ارتبـاطي متعلـق اسـت (رسـتگارخالد،      دست مي

اجتماعي يكي از پيامدها و محصوالت سرمايه اجتماعي اسـت كـه شـامل حمايـت اقـوام و      
و سـه بعـد كمـك عينـي يـا ابـزاري، اطالعـاتي و         بـوده خويشاوندان، دوستان و همسايگان 

داللت بر موجود بودن حمايـت فيزيكـي    ،گيرد. حمايت عيني يا ابزاري عاطفي را در بر مي
شود كه نزديـك و صـميمي هسـتند.     از افرادي كسب ميدارد. در اين نوع حمايت، كمك 

حمايت اطالعاتي شامل كمك به فهم يك مسئله و مشكل است. اين نوع حمايـت، داللـت   
تواند در برابر مسـائل شخصـي و محيطـي از آن اسـتفاده كنـد.       بر اطالعاتي دارد كه فرد مي

اي دلـداري و احسـاس   حمايت عاطفي به منابع مرتبط با داشتن كساني داللـت دارد كـه بـر   
، نوعـاً  هستند تواند به آنها رجوع كند. افرادي كه داراي منابع عاطفي كافي اطمينان، فرد مي

توانند به آنها مراجعـه   كنند ديگراني را دارند كه هنگام برخورد با مشكالت مي احساس مي
  ). 78 -79: 1387زيار، ركنند (ورم

هاي اجتماعي  طه تعامالت اجتماعي يا شبكهدر مجموع، امروزه توجه روزافزوني به راب
شـود. گروهـي از پژوهشـگران بـر فراينـدهاي اشـاعه، تحليـل         خـاص مـي   طور بهبا باروري 

كننـد و گروهـي ديگـر بـر      هاي ارتباطي و نقش آنها در اشاعه رفتار جديد تمركز مي شبكه
ارتباطـات   :انـد  هشـوند. چنانكـه برخـي اسـتدالل كـرد      مفهوم سرمايه اجتماعي متمركـز مـي  

هـاي   هاي جمعي در كشورهاي در حال توسـعه، سـرعت اشـاعه ايـده     رسانه تأثيرگسترده و 
مربوط به تنظيم خانواده را چه در نقاط شهري و چه در مناطق روستايي افزايش داده است و 

هاي پيشين به واسطه راديو و تلويزيون به بسياري از نقاط جهـان   رغم نسل امروزه افراد، علي
  دسترسي دارند. 
هـا و آگـاهي، در گـذار     شدن و اشـاعه ايـده  ) در توضيح اثرات جهاني2006كالدول (

اي در تبليغ و توسعه  هاي ماهواره هاي ارتباطي همچون شبكه جمعيتي مدرن، بر قدرت رسانه
غربي و پيامدهاي آن براي كاهش اندازه خانواده و پذيرش وسايل هاي طبقه متوسط  ارزش

عنـوان نـوعي    توانند بـه  هاي جمعي مي هاي اجتماعي و رسانه كند. شبكه جلوگيري تأكيد مي
سرمايه اجتماعي، منابعي را بـراي افـراد فـراهم كننـد؛ منـابعي همچـون زمـان، پـول، كـاال،          

كنند  الني از منابع در دسترس خود استفاده ميعنوان كنشگران عق خدمات و قدرت. افراد به
تواند فرزنـدآوري و   تا به حداكثر اهداف مطلوب خود دست يابند. از جمله اين اهداف مي
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هـاي اجتمـاعي در يـك جامعـه،      پرورش فرزند باشد. نقش خدمات دريافت شـده از شـبكه  
ودكـان چنـدان معمـول    يابد كه هنوز نهادهاي مراقبت از كويژه هنگامي بيشتر اهميت مي به

در كشورهاي در حال توسـعه كـه    ،از سوي ديگر). Buhler & Fratzack, 2004: 4( اند هنشد
كنند و به واسطه تحصيالت و كسـب شـغل، عرصـه     زنان برابري جنسيتي بيشتري كسب مي

كنند و به تبع آن به دنبال تحقق انتظـارات و آمـال و آرزوهـاي     اجتماعي را بيشتر تجربه مي
فرزندآوري و پرورش فرزندان كـه   ، چراكهكاهند، از باروري خود ميروند ميي خود فرد

در جامعه سنتي پيشامدرن، وظيفه اصلي زن تلقـي شـده اسـت مـانع دسـتيابي بـه آرزوهـا و        
واضح است كه عوامل فـوق ارتبـاط زيـادي    ). Mc Donald, 2000(اهداف فردي زنان است 

ه و باعث گرايش يا عدم گرايش به فرزندآوري خواهند با رشد سرمايه اجتماعي افراد داشت
  شد. 

  پيشينه پژوهش. 3
بـه بررسـي گـرايش بـه فرزنـدآوري و برخـي        پژوهشـي ) در 1389كالنتري و همكاران ( -

هاي آنها حـاكي از آن   . يافتهاند ههل شهر تبريز پرداختأعوامل مرتبط با آن در بين جوانان مت
را بر گرايش به فرزندآوري در بين جوانـان ايـن شـهر     أثيرتاست كه گرايش ديني باالترين 

داشــته اســت. در نهايــت، در ايــن پــژوهش متغيرهــاي گــرايش دينــي، پــذيرش اجتمــاعي،  
درصد متغير وابسته گرايش به فرزندآوري  22مشاركت اجتماعي و منافع اقتصادي به ميزان 

  . اند هدكررا تبيين 
تحليل سـرمايه اجتمـاعي   «) در پژوهشي با عنوان 1390هاي قدرتي و همكاران ( يافته -

حاكي از آن است كـه دو متغيـر تحصـيالت زن و    » و باروري زنان در مناطق شهري سبزوار
گـذار در تعـداد فرزنـدان بـه     تأثيرعوامل  ترين مهمهاي رسمي، به ترتيب  عضويت در گروه
در حالي كـه   ،ي منفي بر باروري استتأثيرتحصيالت داراي  ند. متغيرهستدنيا آمده هر زن 

  اثر سرمايه اجتماعي بر روي باروري مثبت است. 
) در تحقيقي با استفاده از رويكرد كيفي و روش نظريـه  1391محموديان و رضايي ( -
. انـد  هفرزنـدآوري آنهـا در شـهر سـقز پرداختـ      اي، به مطالعه زنان و كـنش كـم  اي داده زمينه
ذهنيتي زنـان در اسـتدالل     مقوله و معناي ترين مهمخودحمايتي  :دهد هاي آنها نشان مي هيافت

فرض اساسي در كنش كـم فرزنـدآوري   پيش به عبارت ديگر،است.  براي كم فرزندآوري
  زنان در اين شهر، حمايت از خود جسماني، اجتماعي و رواني است. 
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شدن فرهنگي و گرايش  عه رابطه جهانيمطال«) در پژوهشي به 1392عنايت و پرنيان ( -
هـاي   بين ميـزان اسـتفاده از فنـاوري    :دهد هاي آنها نشان مي . يافتهاند هپرداخت» به فرزندآوري

نوين اطالعاتي و ارتباطي، نگرش نقش جنسيتي، آگاهي از وسـايل پيشـگيري از بـارداري،    
دار و معكوسي بـا گـرايش بـه    ااستفاده از تلفن همراه و مشتقات آن و فردگرايي ارتباط معن

  فرزندآوري وجود دارد. 
ــا  1393اســحاقي و همكــاران ( - ــان شــاغل ب ) در پــژوهش خــود نشــان دادنــد كــه زن
هاي آنها را به  كه كنش هندجاشغلي در زمينه فرزندآوري مو شغلي و درونهاي برون چالش

فرزندآوري را مدهد. در واقع، زنان ك فرزندآوري به مثابه سبك زندگي سوق مي سمت كم
  كنند.  ناپذيري از رفتار اجتماعي و سبك زندگي كنوني محسوب مي جزء تفكيك

، »تغييرات باروري در آسيا و آفريقا«عنوان  با) در پژوهشي 2002( 1هاي مورتي يافته -
دهد كه در سه دهه گذشته، تغييرات زيـادي در ميـزان بـاروري در آسـيا و آفريقـا       نشان مي

اين امر حاكي از دسترسي به اطالعات جديد، امكان ارزيابي نتايج و منافع  مشاهده شده كه
  گرايي است.  باروري، شهرنشيني، گسترش وسايل ارتباط جمعي و فرهنگ مدرن مصرف

ــزه«در خصــوص  اي) در مطالعــه2003( 2شــار مانســكي و مــي - هــاي شخصــي و  انگي
نشـان دادنـد كـه فردگرايـي و منـافع      » ات متقابل اجتماعي: معماي باروري در اسـرائيل تأثير

باالسـت، تمايـل    آنها  شخصي رابطه معكوسي با باروري دارد و افرادي كه ميزان فردگرايي
  كمتري به داشتن فرزند دارند. 

ســرمايه اجتمــاعي و «عنــوان  بــا) در پژوهشــي 2004( 3هــاي بــوهلر و فرتــزاك يافتــه -
اي  ه مسـتقيمي بـين تعـداد روابـط مبادلـه     كـه رابطـ   نشان دادند» تمايالت باروري در لهستان

حمايتي با تمايل به داشتن فرزند دوم وجود دارد. اين اثر در وهله اول با تعداد والدين عضو 
  گردد.  گر، تعيين ميها و سپس تعداد دوستان حمايت شبكه

تعـامالت بـين همسـران    «) در پژوهشي با عنوان 2006و همكارانش ( 4هاي كوال يافته -
هـاي راديـو    حـاكي از آن اسـت كـه برنامـه    » نه باروري و برنامـه خـانواده در نيجريـه   در زمي

وتلويزيون بر نظرات زوجين در زمينه فرزندآوري و استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري 
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 گذار است. تأثير

مسير ايتاليـا بـه سـوي    «عنوان  بااي ) در مطالعه2009و همكارانش ( 1هاي كرتزر يافته -
عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي افـت شـديد بـاوري در ايتاليـا را     » ي خيلي پايينبارور

  . دانند ميهاي زندگي مدرن دنيوي  روي آوردن به شيوه
هـاي   ) عوامـل اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي مـؤثر بـر تفـاوت       2010( 2ادهيكاري -

هـاي قابـل    تفـاوت  ،هـاي ايـن پـژوهش    باروري در نپال را مورد مطالعه قرار داده است. يافته
هاي فرهنگـي، اجتمـاعي   اي در ميانگين تعداد كودكان متولد شده با توجه به محيط مالحظه

كـه سـن در اولـين     دهـد  مـي  رگرسيوني نيز نشـان  و اقتصادي زنان وجود دارد. نتايج تحليل
هـاي   كـارگيري روش هاي جمعي، بـه  ازدواج، ايده تعداد نوزاد، محل اقامت، مذهب، رسانه

كننـده تغييـرات   متغيرهـاي تبيـين   ترين مهمتنظيم خانواده، بعد خانوار، مرگ و مير فرزندان 
  باروري بوده است. 

شبكه اجتماعي بر تمايـل   تأثير«ي به مطالعه ) در پژوهش2013خديوزاده و همكاران ( -
ها نشـان   هاي حاصل از تجزيه و تحليل داده . يافتهاند هپرداخت» زوجين در داشتن اولين فرزند

هاي اجتماعي بر قصد زوجـين در داشـتن اولـين     شبكه تأثيرچهار عامل عمده در مورد  :داد
وقـوع   .2 ،رتبط با شبكه اجتمـاعي درك باروري م .1فرزند خود وجود دارد كه عبارتند از: 

هـاي اجتمـاعي و    هاي ذهني در مورد مزاياي شـبكه  قضاوت .3،انواع مختلف نفوذ اجتماعي
هاي آنها  تعامل زوجين با شبكه اجتماعي. در واقع، يافته .4قابليت آن در زندگي شخصي و 

هاي اجتماعي  حاكي از آن است كه مديريت رفتارهاي باروري نيازمند در نظر گرفتن شبكه
  شخصي پيرامون زوجين است. 

هـاي اجتمـاعي و    شـبكه «عنـوان   بـا  ي) در پژوهش2014( 3هاي برناردي و كارنر يافته -
ــاروري ــادگيري اجتمــاعي، فشــار  ســازوكارحــاكي از آن اســت كــه   ،»ب هاي اجتمــاعي (ي

حمايت اجتماعي) تصميمات مربوط به فرزندآوري را تحت  و اجتماعي، شناخت اجتماعي
واقعي اين سازوكارهاي اجتماعي بر زمـان و مقـدار فرزنـدآوري     تأثيردهند و  قرار مي تأثير

  به شدت به ساختار تعامل اجتماعي وابسته است. 
هاي صـورت گرفتـه در    بيشتر پژوهش ،شود مشاهده مي ذكرشدهچنانكه در تحقيقات 

                                                                                                                                            
1. Kertzer  
2. Adhikari 
3. Bernardi & Klarner 
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خصوص رابطه سرمايه اجتماعي و گرايش به فرزندآوري، از ابعاد متعدد سـرمايه اجتمـاعي   
. اما در پژوهش حاضر عـالوه بـر حجـم شـبكه     اند هداشتفقط بر حجم شبكه ارتباطي تمركز 

گيرنـد.   ارتباطي افراد، نقش مشاركت اجتماعي و حمايت اجتماعي نيز مورد مطالعه قرار مي
خلي و خارجي كمتر به مطالعه رابطه سبك زنـدگي و گـرايش بـه    همچنين در تحقيقات دا

فرزندآوري پرداخته شده است. در مجموع با تكيه بر چـارچوب نظـري و پيشـينه پـژوهش     
اي (جـنس، سـن، تحصـيالت،    بين متغيرهاي زمينـه . 1د: كرهاي زير را طرح  توان فرضيه مي

بـين  . 2، عنـاداري وجـود دارد  وضعيت اشتغال و قوميت) و گرايش به فرزنـدآوري رابطـه م  
بـين نـوع سـبك    . 3، اي و گرايش به فرزندآوري رابطه معناداري وجود داردمصرف رسانه

بين ميزان . 4و  زندگي (مدرن و سنتي) و گرايش به فرزندآوري رابطه معناداري وجود دارد
 . سرمايه اجتماعي (و ابعاد آن) و گرايش به فرزندآوري رابطه معناداري وجود دارد

 روش پژوهش. 4

هـا از تكنيـك    روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، پيمايش است و براي گردآوري داده
پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش تمامي دانشجويان دانشگاه شهيد مـدني  

بـا   1گيـري از جـدول لـين    است. حجم نمونه با بهـره  1393 -94تحصيلي  آذربايجان در سال
نفر بـرآورد شـد.    384درصد  5درصد و خطاي  95درصد، سطح اطمينان  50تر لحاظ پارام

بنـدي   گيـري احتمـالي طبقـه    هـا از شـيوه نمونـه    ها و دانشـكده  همچنين با توجه به تنوع رشته
از اعتبـار   ،هاي به كار رفته در سـنجش متغيرهـا  شده است. جهت تأمين اعتبار طيف هاستفاد

بدين صورت كه هر متغير بـا اسـتفاده    ؛محتوايي و همچنين اعتبار صوري استفاده شده است
بنـدي شـده    صورت يك سازه عملياتي مفهومهاي نظري به از تعاريف نظري موجود و سازه

ــين پرسشــنامه پــس از طراحــي توســط دو    ــوايي). همچن ــار محت ــناســت (اعتب از اســاتيد  ت
دستيابي به پايايي نيـز از   منظور بهييد قرار گرفته است (اعتبار صوري). شناسي مورد تأ جامعه

بـه   70/0آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است. براي تمام متغيرهـا ميـزان آلفـا بـيش از     
  نشان داده شده است.  2دست آمد. اين محاسبات در جدول 

   

                                                                                                                                            
1. Lin 
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  براي متغيرهاي پرسشنامه . ضرايب آلفاي كرونباخ2جدول 

 آلفاي كرونباخ تعداد گويه يرمتغ
 88/0 15 سبك زندگي مدرن
 92/0 15 سبك زندگي سنتي
 76/0 6 حمايت اجتماعي
 73/0 6 مشاركت اجتماعي

 70/0 9 گرايش به فرزندآوري

  تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش. 1-4

هـاي و   در پژوهش حاضر، متغير سرمايه اجتماعي با عضويت در شـبكه  سرمايه اجتماعي: -
فرهنگي، شركت مداوم در يك كـالس قـرآن، عضـويت    هاي  نداوطلبانه (كانوهاي  نانجم

خيريه، عضويت هاي  نهاي هنري، عضويت در يك تيم ورزشي، همكاري با انجم در گروه
غيردولتـي و سـاير   هـاي   نادر بسيج، عضويت در يك تشكل سياسي، هيئت مـذهبي، سـازم  

ام كمـك و حمايـت دريافـت    موارد)، حمايت اجتمـاعي (بـه انـدازه مـورد نيـاز از خـانواده      
هـاي دشـوار    ام صـحبت كـنم، در وضـعيت    توانم راجع به مشكالتم بـا خـانواده   كنم، مي مي
كنند تا بـه مـن كمـك     توانم روي كمك دوستانم حساب كنم، دوستانم واقعاً تالش مي مي

زماني كه به كسي نياز داشته باشم شخص خاصي در اطرافم هست، شـخص خاصـي    كنند،
در زندگيم هست كه منبع واقعي آسايش و آرامشم است) و مشاركت اجتماعي (هر كسـي  
مسئول زندگي و كار خودش است نه مسئول مشكالت ديگران، كار گروهي و مشـاركتي،  

رسـد و بـه    و جمعـي، كمتـر بـه نتيجـه مـي     گيرد، كار شراكتي  آزادي و اختيار را از آدم مي
كنم، من  المنفعه شركت ميارزد، من اغلب در كارهاي گروهي و عامهاي آن نمي گرفتاري

كنم، زماني كه دوستان ها مشاركت مي گيريعنوان يك ايراني، در اغلب انتخابات و رأي به
  ه است. كنم) سنجيده شدو آشنايان به كمك من نياز دارند، اغلب كمكشان مي

هـايي   گيري اين متغير در ابتدا فعاليـت  در پژوهش حاضر، براي اندازه سبك زندگي: -
دهنده سبك زندگي جديد و سنتي هستند گزينش شده و تعداد دفعات انجـام ايـن    كه نشان
ها در طول هفته از پاسخگويان سؤال شده است. بنـابراين، سـبك زنـدگي مـدرن بـا       فعاليت

جنس بـودن، در كنـار دوسـت يـا دوسـتان      همچون در كنار دوستان هماستفاده از سؤاالتي 
جنس بودن، رفتن بـه سـينما، تئـاتر و كنسـرت موسـيقي، گشـت و گـذار در فضـاي          غيرهم

مجازي، گـوش دادن بـه موسـيقي جـاز، رپ و...، كنتـرل وزن بـدن خـود، آرايـش كـردن          
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هاي هنري  انجام فعاليت ها،فودها و رستورانصورت و...)، صرف غذا در فست ،(آرايش مو
لـوكس،  هـاي   نهاي تنگ، خريد از مكا مانند نقاشي، نوازندگي، خياطي و...، پوشيدن لباس

 و دار، تقليـد از مـدهاي غربـي، اسـتفاده از عطـر، ادكلـن و زيربغـل       هاي مارك خريد لباس
هاي دوستانه سنجيده شده اسـت. سـبك زنـدگي سـنتي يـا دينـي نيـز بـا          حضور در مهماني

ها يا مؤسسات ديني، تماشـاي   سؤاالتي همچون شركت در نماز جماعت، همكاري با هيئت
هاي ديني از رسانه ملـي، حضـور در مسـجد، روزه گـرفتن، رفـتن بـه زيـارت امكـان          برنامه

هاي مـذهبي، مطالعـه كتـب دينـي و مـذهبي،       ا سفرهها ي مقدس و مذهبي، شركت در جلسه
هـاي تنـگ و    محلـي، خـودداري از پوشـيدن لبـاس    هـاي   نخواندن قرآن، شركت در انجمـ 

چسبان، پرهيز از خوردني و نوشيدني حرام، خواندن نمازهاي واجب، انجام امر به معـروف  
  شده است. و نهي از منكر، توجه به محرميت در ارتباطات، كسب روزي حالل سنجيده 

هـاي   هـاي جمعـي بـه دو گـروه فنـاوري      در پژوهش حاضر، رسانه اي: مصرف رسانه -
هـاي اجتمـاعي مجـازي) و     مرزي (ماهواره، اينترنت و شبكه نوين اطالعاتي و ارتباطي برون

. بـراي  انـد  ههاي جمعـي داخلـي (تلويزيـون، راديـو، روزنامـه و مجـالت) تقسـيم شـد         رسانه
اي (ميزان استفاده از رسانه)، از ميزان ساعاتي كه فرد در رف رسانهعملياتي كردن متغير مص
  كند، سؤال شده است.  هاي داخلي و خارجي مشخص استفاده مي طي يك هفته از رسانه

گــرايش و تمايــل بــه داشــتن فرزنــد از نظــر اجتمــاعي و  گــرايش بــه فرزنــدآوري: -
هـاي   ). ايـن متغيـر بـا گويـه    91: 1389بيولوژيكي در بين افراد است (كالنتري و همكـاران،  

است، تنها هدف از ازدواج توليد نسل اسـت، دور   فرزندخوشبختي خانواده در گرو وجود 
هـاي پـر از بچـه، شـروع     ، دوري از محـيط فرزنـد خـاطر  ه هاي اجتمـاعي بـ   ماندن از فعاليت

انه زنـدگي  ها با حضور فرزند، نش مشكالت با تولد فرزند، افزايش فشارها و طيفي از بيماري
دار شدن تحت هر شرايطي (بـا عمـل جراحـي و...) بهتـر      فرزند، تمايل به فرزندبودن وجود 

و گرمـابخش بـودن فرزنـد در زنـدگي سـنجيده       فرزندشدن رابطه متقابل همسران با وجود 
  شده است. 

 هاي پژوهش يافته. 5

درصد از  4/34درصد از پاسخگويان زن و  6/65دهد كه  هاي توصيفي تحقيق نشان مي يافته
درصـد آنهـا    5/38درصد از افراد حاضر در تحقيق مجـرد و   5/61ند. همچنين هستآنها مرد 

درصد در سطح كارشناسي و بعـد   9/47هل هستند. ميزان تحصيالت اكثر پاسخگويان با أمت
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 50تـا   18. همچنين پاسخگويان در بـازه سـني   استسطح كارداني درصد در  6/26از آن با 
. ميـانگين درآمـد افـراد حاضـر در     است 26سال قرار دارند و ميانگين سني اين افراد حدود 

درصـد داراي شـغل    5/24درصد از افـراد بيكـار،    6/51هزار تومان بود.  835تحقيق حدود 
درصـد از پاسـخگويان فـارس،     4/48ت وقت داشتند. قوميـ  درصد شغل تمام 24وقت و  پاره

 درصد نيز داراي قوميت كرد بودند.  4/10درصد ترك و  1/41

دهـد. نتـايج ايـن جـدول      را نشـان مـي   توزيع درصدي ميزان استفاده از رسانه 3جدول 
هـاي داخلـي مـورد     هاي داخلي، تلويزيـون بيشـتر از سـاير رسـانه     دهد كه در رسانه نشان مي

درصد از پاسخگويان بيش از چهار سـاعت در هفتـه    25ي كه طور بهرد، گي استفاده قرار مي
هاي خارجي نيز اينترنت بيشـتر از بقيـه مـوارد مـورد      كنند. در رسانه از تلويزيون استفاده مي

درصد از پاسخگويان بيش از چهار سـاعت در هفتـه    37ي كه طور بهگيرد،  استفاده قرار مي
  كنند.  از اينترنت استفاده مي

 . ميزان استفاده از رسانه بر حسب فراواني و درصد3ول جد

 اصالً ميزان استفاده از رسانه
 1كمتر از 
 ساعت

ساعت  1از 
 2تا كمتر از 
 ساعت

ساعت  2از 
 3تا كمتر از 
 ساعت

ساعت  3از 
 4تا كمتر از 
 ساعت

ساعت  4از 
 تا بيشتر

 جمع

 100 25 9/10 7/17 2/17 1/15 1/14درصد تلويزيون
 100 6/2 6/1 3/8 5/13 5/25 4/48درصد راديو
 100 6/2 1/2 7/5 8/18 6/28 2/42درصد روزنامه
 100 37 5/12 1/14 6/15 4/10 4/10درصد اينترنت
 100 2/30 3/8 9/10 4/10 1/16 24درصد ماهواره

 100 25 13 4/9 6/15 1/14 9/22درصد هاي اجتماعي شبكه

 اجتماعي و سبك زندگي قابل مشاهده است. بر اسـاس  ميزان متغيرهاي سرمايه 4در جدول 
شـود كـه ميـانگين سـرمايه اجتمـاعي و سـبك زنـدگي         مشـاهده مـي   ،اطالعات اين جدول

و هر دو ميانگين در حـد متوسـط قـرار دارنـد. بـا       است 91/2و  22/2پاسخگويان به ترتيب 
درصـد آنهـا    1/27درصد از پاسخگويان در حد متوسـط و   6/65توجه به نتايج اين جدول، 

درصـد از آنهـا داراي سـرمايه     3/7در حد پايين از سرمايه اجتمـاعي برخوردانـد. همچنـين    
درصـد از پاسـخگويان در حـد     1/66ند. در متغير سبك زنـدگي،  هستاجتماعي در حد باال 

درصـد   7/16درصد در حد پايين از سبك زنـدگي برخوردارنـد. همچنـين     2/17متوسط و 
  ند. هستاراي سبك زندگي آنها در حد باال د
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  ي آن بر حسب فراواني و درصدها شاخص. ميزان سرمايه اجتماعي و سبك زندگي افراد و 4جدول 

  حمايتميزان سرمايه اجتماعي
 اجتماعي

 مشاركت
 اجتماعي

  حجم شبكه
 ارتباطي

  سرمايه
 اجتماعي

 سبك زندگي
 سنتي

  سبك زندگي
 مدرن

 4/34 3/32 1/27 3/19 9/33 5/49 پايين
 2/55 7/55 6/65 1/41 9/60 5/32 متوسط
 4/10 12 3/7 6/39 2/5 18 باال
 100 100 100 100 100 100 كل

 89/2 93/2 22/2 52/2 92/2 78/2 ميانگين
 84/0 92/0 42/0 45/0 71/0 09/1 انحراف معيار

انـدكي بيشـتر    71/2دهد كه گرايش به فرزندآوري زنان با ميانگين  نشان مي 5نتايج جدول 
كلي گرايش به فرزنـدآوري   طور به. است 65/2از گرايش به فرزندآوري مردان با ميانگين 

  در حد متوسطي قرار دارد.  69/2پاسخگويان با ميانگين 

 ري بر حسب جنس . توزيع فراواني و درصدي گرايش به فرزندآو5جدول 

 كل  مرد زن ميزان گرايش
 6/27 8/28 27 پايين
 9/60 6/60 1/61 متوسط
 5/11 6/10 9/11 باال
 100 100 100 كل

 69/2 65/2 71/2 ميانگين
 70/0 78/0 66/0 انحراف معيار

بررسي صـحت   منظور بهطور كه گفته شد، پژوهش حاضر داراي چهار فرضيه بود كه همان
آماري مختلفي استفاده شده كه در اين قسمت، بـه آنهـا   هاي  نها از آزمو و سقم اين فرضيه

اي با  شود كه بين متغيرهاي زمينه شود. در فرضيه اول پژوهش حاضر، مطرح مي پرداخته مي
دهـد كـه بـين     نشـان مـي   6گرايش به فرزندآوري رابطه معناداري وجود دارد. نتايج جدول 

تحصيلي، جنس و گرايش به فرزندآوري تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنين بين مقطع 
گرايش به فرزندآوري با سن رابطه معناداري يافت نشد. نتـايج ايـن جـدول همچنـين نشـان      

هـاي قـومي مختلـف تفـاوت معنـاداري       بين گرايش به فرزندآوري بر حسب گروه :دهد مي
گـرايش بيشـتري بـه     95/2قوميت كردي با ميـانگين  وجود دارد. به اين صورت كه افراد با 

فرزندآوري نسبت به ساير اقـوام دارنـد. همچنـين بـين گـرايش بـه فرزنـدآوري بـر حسـب          
وقت دارنـد بـا    وضعيت شغلي هم تفاوت وجود دارد، به اين شكل كه افرادي كه شغل تمام
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  ند. هستداراي گرايش بيشتري به آوردن فرزند  8/2ميانگين 

  اي با گرايش به فرزندآوري  ررسي رابطه متغيرهاي زمينه. ب6جدول 

  جنس  مقطع تحصيلي شغل قوميت 

غير سن
مت

ص  
شاخ

 

رس
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رك
ت

 

كار كرد
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ره و
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التر 
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د

 

سر
پ

ص  
شاخ

 

گرايش به 
فرزندآوري

384 تعداد252132 تعداد 10218498 92 19894 18615840 تعداد
R08/0مقدار71/265/2ميانگين71/26/295/273/249/28/278/261/275/2 ميانگين  T806/0مقدار F 02/4 32/5 42/2مقدار 

هاي داخلي و خـارجي و   بيانگر اين است كه بين ميزان استفاده از رسانه پژوهشفرضيه دوم 
رابطه بين ميزان اسـتفاده   7دارد. نتايج جدول  وجود گرايش به فرزندآوري رابطه معناداري

هاي اين  دهد. طبق يافته هاي داخلي و خارجي و گرايش به فرزندآوري را نشان مي از رسانه
هاي خارجي با گرايش به فرزندآوري رابطـه معكـوس و    جدول، بين ميزان استفاده از رسانه

هاي خارجي، گرايش بـه   استفاده از رسانه با افزايش ميزان به عبارتي،معناداري وجود دارد. 
هاي خارجي، اسـتفاده از اينترنـت و    يابد. همچنين از بين ابعاد رسانهفرزندآوري كاهش مي

ماهواره هم رابطه معكوس و معناداري با گرايش به فرزندآوري دارند. اين در حـالي اسـت   
با گرايش به فرزندآوري رابطه  هاي داخلي كه بين هيچ كدام از ابعاد متغير استفاده از رسانه

  معناداري وجود ندارد. 
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  اي با گرايش به فرزندآوري . بررسي رابطه مصرف رسانه7جدول 
هاي داخلي با  رابطه رسانه

 گرايش به فرزندآوري
 نوع آزمون

  مقدار آماره
 )sig ( 

هاي خارجي با  رابطه رسانه
 گرايش به فرزندآوري

 آزمون نوع
مقدار آماره 

)sig ( 

ميزان استفاده از تلويزيون و 
 گرايش به فرزندآوري

  كندال -تااو
 سي

01/0  
 )734/0 ( 

ميزان استفاده از اينترنت و 
 گرايش به فرزندآوري

  كندال -تااو
 سي

16/0-  
 )005/0 ( 

ميزان استفاده از راديو و گرايش 
 به فرزندآوري

  كندال -تااو
 سي

04/0-  
 )317/0 ( 

و گرايش ميزان استفاده از ماهوراه 
 به فرزندآوري

  كندال -تااو
 سي

12/0-  
 )040/0 ( 

ميزان استفاده از روزنامه و 
 گرايش به فرزندآوري

  كندال -تااو
 سي

04/0  
 )392/0 ( 

هاي  ميزان استفاده از شبكه
اجتماعي و گرايش به فرزندآوري

  كندال -تااو
 سي

02/0-  
 )488/0 ( 

هاي  ميزان استفاده از رسانه
 به فرزندآوري داخلي و گرايش

همبستگي 
 پيرسون

082/0-  
 )109/0 ( 

هاي  ميزان استفاده از رسانه
 خارجي و گرايش به فرزندآوري

همبستگي 
 پيرسون

123/0-  
 )010/0 ( 

دهد كه بين سرمايه اجتماعي و گرايش به فرزندآوري رابطه مثبـت   نشان مي 8نتايج جدول 
بـا افـزايش سـرمايه اجتمـاعي افـراد، گـرايش بـه         به سـخن ديگـر،   .و معناداري وجود دارد

شود. همه ابعاد سـرمايه اجتمـاعي (بـه جـز بعـد حجـم شـبكه         فرزندآوري در آنها بيشتر مي
  ارتباطي) با گرايش به فرزندآوري رابطه مثبت و معناداري دارند. 

  . بررسي رابطه متغيرهاي سرمايه اجتماعي با گرايش به فرزندآوري8جدول 

 آزمون فرضيه سطح معناداري بستگي پيرسونهم متغيرها
 تأييد 000/0 27/0 مشاركت اجتماعي و گرايش به فرزندآوري
 تأييد 001/0 22/0 حمايت اجتماعي و گرايش به فرزندآوري

 رد 815/0 01/0 حجم شبكه ارتباطي و گرايش به فرزندآوري
 تأييد 000/0 41/0 سرمايه اجتماعي و گرايش به فرزندآوري

حكايت از رابطـه معنـادار بـين انـواع سـبك زنـدگي و گـرايش بـه          پژوهشفرضيه چهارم 
دهد كه بين سبك زندگي سنتي وگرايش بـه فرزنـدآوري    فرزندآوري دارد. نتايج نشان مي

رابطه معنادار مستقيمي وجود دارد. اما بين سبك زندگي مدرن و گـرايش بـه فرزنـدآوري    
  همبستگي معكوس وجود دارد. 

  . بررسي رابطه متغيرهاي سبك زندگي با گرايش به فرزندآوري9جدول 

 آزمون فرضيه سطح معناداري مقدار همبستگي  متغيرها
 تأييد 003/0 27/0 سبك زندگي سنتي و گرايش به فرزندآوري
 تأييد 002/0 -30/0 سبك زندگي مدرن و گرايش به فرزندآوري
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 ،هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته تأثيرمشخص شدن سهم  منظور بهدر ادامه 
مـدل رگرسـيوني چنـدمتغيره گـرايش بـه       10شود. جدول  به تحليل رگرسيوني پرداخته مي

همبستگي چندگانه معـادل   :دهد نشان مي 10دهد. اطالعات جدول  فرزندآوري را نشان مي
اده از درصــد محاســبه شــده كــه گويــاي ايــن مطلــب اســت كــه متغيرهــاي ميــزان اســتف 45

درصد بـا گـرايش    50همزمان  طور بههاي خارجي، سرمايه اجتماعي و سبك زندگي  رسانه
 25به اين معني كـه  ، محاسبه شده است 25/0به فرزندآوري ارتباط دارند. ضريب تعيين نيز 

هـاي   درصد از تغييرات گرايش به فرزندآوري توسط چهار متغيـر ميـزان اسـتفاده از رسـانه    
 تأثيرشود. ضرايب  جتماعي، سبك زندگي سنتي و مدرن توضيح داده ميخارجي، سرمايه ا

هـاي متغيـر    كننـده   بينـي  تـرين پـيش   دهـد كـه قـوي    نشان مي 10استاندارد موجود در جدول 
)، سـبك زنـدگي   40/0گرايش به فرزندآوري به ترتيب متغيرهـاي سـرمايه اجتمـاعي (بتـا=    

هـاي خـارجي    و ميزان استفاده از رسانه) 12/0)، سبك زندگي سنتي (بتا=-14/0مدرن (بتا=
  ند. هست) -11/0(بتا=

  . مدل تحليل رگرسيوني متغيرهاي مستقل براي گرايش به فرزندآوري10جدول 

 B BetaT Sig R R2 F Sig متغيرهاي مستقلمتغير وابسته

گرايش به 
 فرزندآوري

 117/0-56/1-08/0-04/0هاي داخلي ميزان استفاده از رسانه

50/025/04/18000/0
 012/0-52/2-11/0-08/0هاي خارجي ميزان استفاده از رسانه

 000/0 90/8 40/0 66/0 سرمايه اجتماعي
 011/0 76/2 12/0 09/0 سبك زندگي سنتي
 012/0-89/2-14/0-14/0 سبك زندگي مدرن

  گيري نتيجهبندي و  . جمع6
خانواده ايراني در گذشته، توجـه فـراوان بـه مقولـه فرزنـدآوري بـوده       هاي  يكي از مشخصه

اي بود كه بسياري، علت تشكيل خانواده را فرزنـدآوري  است. اهميت تعداد فرزند به اندازه
اي كه داشتن يـك فرزنـد يـا خـانواده بـدون فرزنـد در فرهنـگ        ، به گونهاند هدانست زياد مي

در شرايط كنوني جامعـه ايرانـي، كـاهش سـطح زاد و      ايراني عموماً مورد سؤال بوده است.
ات منفي كه بر ميزان رشد جمعيت داشته، بر تركيب و ساختار جمعيـت  تأثيرولد، عالوه بر 

خواهد گذاشت. كاهش مستمر زاد و ولـد و تغييـر رويكـرد از بـاروري طبيعـي بـه        تأثيرنيز 
ده، بـه  كـر يت جواني خارج باروري كنترل شده، به تدريج ساختار سني جمعيت را از وضع
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دهد. بنابراين، با توجه به اهميت اين مسـئله، پـژوهش    سمت سالخوردگي جمعيت سوق مي
حاضــر، رابطــه بــين ســرمايه اجتمــاعي و نــوع ســبك زنــدگي بــا گــرايش بــه فرزنــدآوري  

  عنوان مادران و پدران نسل آينده مورد مطالعه قرار داده است.  دانشجويان را به
يفي پـژوهش حـاكي از آن اسـت كـه ميـزان گـرايش بـه فرزنـدآوري         هاي توصـ  يافته

كلي گرايش  طور به. استدانشجويان دختر بيشتر از گرايش به فرزندآوري دانشجويان پسر 
هاي پژوهش حاكي از آن  به فرزندآوري پاسخگويان در حد متوسطي قرار دارد. ساير يافته

قـومي مختلـف (تـرك، كـرد و      هـاي  بين گرايش به فرزندآوري بر حسـب گـروه   كه است
فارس) تفاوت معناداري وجود دارد. دانشجويان كرد گرايش بيشتري به فرزندآوري نسبت 

ها دارند. همچنين بين گـرايش بـه فرزنـدآوري بـر حسـب وضـعيت شـغلي هـم         به ساير قوم
افرادي كه شغل تمام وقت دارنـد داراي گـرايش بيشـتري بـه      ؛تفاوت معناداري وجود دارد

  ند. هستآوري فرزند
هاي پژوهش در خصوص ارتباط بين سرمايه اجتماعي و ابعاد آن (بـه جـز حجـم     يافته

شبكه ارتباطي) با گرايش به فرزندآوري، حاكي از آن است كه رابطه معنادار مستقيمي بين 
با افزايش سرمايه اجتماعي دانشجويان گرايش به  . به عبارت ديگر،اين دو متغير وجود دارد

هاي پژوهش كالنتـري و   كند. اين يافته در راستاي يافته فرزندآوري آنها نيز افزايش پيدا مي
) اسـت كـه نشـان    2004) و بوهلر و فرتـزاك ( 1390)، قدرتي و همكاران (1389همكاران (

  باروري وجود دارد. دادند رابطه معناداري بين سرمايه اجتماعي و گرايش به 
هـاي خـارجي    هاي پژوهش حاكي از آن است بين ميـزان اسـتفاده از رسـانه    ساير يافته

اي و اينترنت) با گرايش به فرزندآوري رابطه معنـادار معكوسـي وجـود    هاي ماهواره (شبكه
هـاي خـارجي، گـرايش بـه فرزنـدآوري       با افزايش ميزان استفاده از رسـانه  به عبارتي،دارد. 

هـاي   كدام از ابعـاد متغيـر اسـتفاده از رسـانه     يابد. اين در حالي است كه بين هيچ كاهش مي
داخلي (روزنامه و مجالت، راديو و تلويزيون) با گـرايش بـه فرزنـدآوري رابطـه معنـاداري      

ك زنـدگي و گـرايش بـه فرزنـدآوري رابطـه معنـاداري       وجود ندارد. همچنين، بين نوع سب
وجود دارد؛ بدين صورت كه بين سبك زندگي سنتي يا دينـي بـا گـرايش بـه فرزنـدآوري      
همبستگي مستقيمي وجود دارد. اما بين سبك زندگي مدرن و گرايش به فرزندآوري رابطه 

)، 1392پرنيـان ( هـاي پـژوهش عنايـت و     معكوسي وجود دارد. اين يافتـه در راسـتاي يافتـه   
 ) است. 2002) و مورتي (1393)، جوكار (1393اسحاقي و همكاران (
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ترديد كاهش گرايش به فرزندآوري در ايران، معلول عوامل متعـددي اسـت، ولـي     بي
هاي مختلف زندگي فـردي، خـانوادگي و    مدرنيته و نفوذ سبك زندگي مدرن در اليه تأثير

ش گرايش به باروري و فرزندآوري در كشـور اسـت.   اجتماعي ايرانيان، از عوامل مهم كاه
كوشـد ايـن    محـوري بنـا شـده، مـي    سبك زندگي مدرن (غربي) كه بر پايه اعتقاد بـه انسـان  

برداشت را در ذهن مردم ايجاد كند كه براي خوشبختي و لذت بردن بيشتر از زندگي، بايد 
به فرزندآوري و كـاهش   تعداد اعضاي خانواده را محدود كرد و اين كار با كنترل گرايش

شود. الزم به ذكر است كـه گسـترش سـبك زنـدگي مـدرن در سـطح        زاد و ولد محقق مي
اي و  هاي ماهواره هاي خارجي همچون شبكه فرهنگ عمومي كشور ما بيشتر از طريق رسانه

سازي برحسـب   ها شاهد نمادپردازي و شخصيت شود. در اين رسانه فضاي مجازي انجام مي
اي همـواره زن موفـق را    هـاي مـاهواره   هاي شـبكه  سريال براي مثال،رن هستيم. معيارهاي مد

صورت زني با تحصيالت دانشگاهي، داراي شغل بيرون از خانه، مجـرد و يـا در صـورت     به
عنـوان شـيوه    دهد كـه در اذهـان عمـومي بـه     با يك و يا در نهايت دو فرزند نشان مي ،تأهل

ها بيشتر از آنكه  گيرد. در واقع، در اين رسانه فته ميصحيح و معيار زندگي مطلوب قرار گر
ــد باشــند، در نقــش    ــادري و تربيــت فرزن ــاي نقــش م ــان در حــال ايف ــاعي و  زن ــاي اجتم ه

صـورتي هدفمنـد، زنـان     هاي نوين بـه  شوند. در حقيقت رسانه غيرخانوادگي نمايش داده مي
الگـوي زن موفـق بـه جامعـه     عنـوان   كرده، هنرمند، ورزشكار و... را بهشاغل، مجرد تحصيل

كننـد كـه ايفـاي نقـش      كنند و ناخودآگاه اين پيام را به مخاطب خود منتقـل مـي   معرفي مي
 دهند.  د و در نتيجه گرايش به فرزندآوري را كاهش ميشو مادري امتياز تلقي نمي

بخشـي از شـرايط و نيروهـاي محـرك گـرايش       ،گونه كه مشاهده شددر نهايت همان
ها و سبك زندگي مدرن در جامعـه اسـت، كـه     آوري مربوط به افكار و ايدهكمتر به فرزند

تر در سطح جهـاني در مـورد   آن نيز تا حد زيادي متأثر از فضاي فرهنگي و اجتماعي كالن
ها و مفاهيم رايـج و   باروري و فرزندآوري است. شايد تغيير و دستكاري در اين فضا و ايده

بخشـي بـه    ها باشد. در اين زمينه آگـاهي  يريز برنامهاي ه گذار آن از دشوارترين بخشتأثير
تواند بسيار مؤثر باشد.  ها در مورد پيامدهاي مثبت و منفي تعداد مناسب فرزندان مي خانواده

هـا و مراكـز وابسـته بـيش از گذشـته بـراي حـذف         در واقع، الزم اسـت دولتمـردان، رسـانه   
د تا سياسـت تنظـيم خـانواده بـه     كننهاي تحديد نسل و تشويق جوانان متأهل تالش  سياست

سازي در راستاي ترويج سـبك زنـدگي    يت تغيير يابد. اين امر مستلزم فرهنگافزايش جمع
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تواند عـاملي مهـم در    سنتي است. همچنين، با توجه به اينكه سبك زندگي سنتي يا ديني مي
ر حوزه فرزندآوري ضروري گرايش به فرزندآوري جوانان باشد، توجه به مقوالت ديني د

يني ما، داشـتن فرزنـدان صـالح زيـاد، بـه نـوعي خـود        هاي د كه با توجه به آموزهچرا ،است
هاي معنوي و ديني در سـبك   د. پس با باال بردن ارزششوتواند عامل بهبود جامعه تلقي  مي

  توان آنها را در گرايش به فرزندآوري بيش از پيش مصمم كرد.  زندگي جوانان مي
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