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 چکیده
آوری فرزند به نسبت هاآن نگرش بر آن تأثیر و زنان بین درای رابطه مصرف رسانه پژوهش حاضر به بررسی

 ینساله در سن 11-94کار رفته در این پژوهش، پیمایش است. جامعه آماری زنان پرداخته است. روش به

گیری و با استفاده از روش نمونه نمونه تعیین عنوانبهنفر  944که  باشندمیباروری ساکن شهر جهرم 

و  ین اعتبار آن از روش اعتبار صوری. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که برای تعیاندب شدهانتخا ایچندمرحله

برای تعیین پایایی، از شیوه هماهنگ درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج توصیفی 

الیی است. سطح با شهر جهرم در در فرزندآوریپژوهش، بیانگر آن هستند که میانگین نمره نگرش زنان به 

و  مثبت تأثیر ان نسبت به فرزندآوریدهد مصرف رسانه بر نگرش زننشان می تحلیلی پژوهشهای یافته

 مثبت، افزایش یافته است. طوربه نگرش آنان به باروریواقع با افزایش استفاده از رسانه، در  معنادار داشته و

معنادار است.  فرزندآوریل با نگرش زنان به در بین متغیرهای جمعیتی رابطه سن، تعداد فرزند و نوع شغ

که دو متغیر مصرف رسانه و تعداد  است آن بیانگر مستقل، متغیرهای مجموع حسب بر وابسته متغیر تبیین

از تغییرات درصد  24هستند و قادرند فرزندآوری کننده نگرش زنان به بینیترین پیشترتیب قویفرزند به

 را تبیین کنند. فرزندآوریواریانس نگرش به 

 

 ، زنان، جهرم.فرزندآوریرسانه، : هاکلید واژه
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 مقدمه و بیان مسئله. 1

 ،یتی. تحوالت جمعشودیمحسوب م یهر نظام اجتماع یمرکز یو ابعاد آن، نقطه تیجمع

و اثرات  دهدیقرار م تأثیررا تحت  یو رامونیانسان و جهان پ یزندگ یهاتمام جنبه باًیتقر

و منشأ  کندیوارد م یطیو مح یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع هاینظامبر خرده یمتعدد

 به تواندمی ساده طوربه جمعیت باالی تعداد. شودمی هان حوزهیدر ا یریتحوالت چشمگ

 نیروی تعداد افزایش جمعیت، باالی رشد همچنین. شود منجر کار نیروی بیشتر تعداد

 صورت در و دارد نیز ایمنفی یسویه موارد این از یک هر اگرچه. شودمی موجب را انسانی

 به توسعهدرحال جوامع در اما شد خواهند جدی هایچالش موجب تسهیالت و امکانات نبود

 مدنظر پیشرفت و رشد اصلی عوامل از یکی عنوانبه تواندمی جمعیت، صحیح، مدیریت شرط

 .(1311 )صادقی، گیرد قرار

و  هااستیس ،یمتأثر از تحوالت نظام اجتماع ای،ت در هر منطقهافزایش یا کاهش جمعی    

 یلیتحل -یمفهوم یو جامعه، در چارچوب تیجمع یارتباط تعامل نای. است توسعه هایبرنامه

 ،یاست )صادق افتهیو گسترش  شدهمطرح «یزریتوسعه و برنامه ت،یجمع»تحت عنوان 

دوم، مراحل انتقال  یبعد از جنگ جهان ایدن یاز کشورها یاریهمانند بس رانی(. ا1311

تا  1334 هایسال یآغاز کرد. در فاصله ومیرمرگو مستمر  یرا با کاهش اساس یتیجمع

رشد  نیانگیم کهطوریبهو شتابان مواجه بود.  سابقهیب تیبا رشد جمع رانی، ا1334

درصد  3 یالنه. رشد سادیدرصد رس 3حدود  یبه رقم ه،چهار ده نیدر ا تیجمع یساالنه

به  کینزد یبه رقم 1331نفر در سال  ونیلیم 14کمتر از  یاز رقم رانیا تیسبب شد جمع

. ابدی شینفر افزا ونیلیم 51به حدود  1344برسد و در سال  1331نفر در سال  ونیلیم 14

 ومیرمرگ ویژهبه ،ومیرمرگ هایزانیآن کاهش م تبعبهبهداشت و گسترش آن و  شرفتیپ

داشته است  رانیا تیدر شتاب رشد جمع کنندهتعیینو  یاساس یان و اطفال، نقشنوزاد

 هایدهه طی ایران در جمعیتی تحوالت و تغییرات ،طورکلیبه (.1341)مشفق و همکاران، 

 جمعیتی تحوالت نیز المللیبین مقیاس در. باشدمی مالحظهقابل و چشمگیر بسیار گذشته

 موردتوجه ،زدنیمثال ینمونه یک عنوانبه و است ورداربرخ زیادی برجستگی از ایران

 .(1311)فروتن،  باشدمی شناسانجمعیت

کاهش  یجیاست که روند نسبتاً تدر نیا رانیا یدر انتقال سطح بارور توجهجالب ینکته    

 ،دیگرعبارتبهو کند است.  ینبط اریبس 1331تا  1331 هایسال یط یبارور هایزانیم

 کهطوریبه باشد،یم ریاخ یدهه دوعمدتاً مربوط به  رانینرخ زاد و ولد در ا یاسکاهش اس
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 باًیبه تقر یزانگیشگفت طوربه 1331هر زن در سال  یشش فرزند برا دوداز ح یسطح بارور

تحول  نیبدان معناست که چن نیاست. ا افتهیتنزل  1314هر زن در سال  یدو فرزند برا

است  وستهینسبتاً کوتاه به وقوع پ یزمان یدوره کیدر  رانیا یوردر انتقال بار یریچشمگ

 ینمونه کی عنوانبه تواندیم یو شتابان قیعم یتیتحول جمع نی(. چن1311)فروتن، 

صورت  کندیبهمعموالً  یدر جوامع سنت رییتغ اگرچهباشد که  دهیا نیا یبرا یتجرب

 یرونی و آساحرکت طوفان کی ورتصبهشروع شد  یرییتغ نیچن یوقت کنیول ردپذییم

  (.1449، 1)ویکس عمل خواهد کرد کنترلغیرقابلقدرتمند 

ی غربی و آسیایی در چند سطح باروری در بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته    

 هاآناست و ساختار جمعیت  ماندهباقیی اخیر، در سطح پایین )زیر سطح جایگزین( دهه

 ز،ین رانیا تیجمع(. 2411، 2باشد )سازمان مللل سالخورده شدن میطور فزاینده در حابه

 تیجمع یسالخوردگ یدهیپد ریدرگ طورجدیبه یصنعت یاگرچه تاکنون مانند کشورها

است  نییسطح پا یبارور یدر حال تجربه شرفتهیپ یمانند کشورها شینشده است، اما کماب

 (.1342 ،ی)عرفان

خانواده است که به شدت دستخوش تغییر شده است. امروزه ،  باروری یکی از کارکردهای    

بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه میزان باروری کل در سطح جانشینی و حتی 

اند. ایران نیز از کشورهایی است که در چند دهه تر از سطح جانشینی را تجربه کردهپایین

 5د اشته است. کاهش نرخ باروری کل از حدوهای باروری خود داخیر افت شدیدی را در نرخ

 ، موید همین مطلب است1311فرزند در سال  4/1، به حدود 1314، در سال به ازای هر زن

(. مقوله مدیریت بدن در ارتباط با باروری به یک وضعیت 1342 )عباسی شوازی و همکاران،

آوری متعدد منجر به زنده دارد که طبق آن ممکن است فرفکری و معنایی در میان زنان اشار

ها بشود. توجه به ابعاد جسمانی فرزندآوری و تالش برای از بین رفتن تعادل جسمانی آن

 (.1341محمودیان و رضایی، ) مدیریت شکل و ظاهر بدن در میان نسل جدید بیشتر است

مسئوالن و کارشناسان  یهااز دغدغه یکیدر کشور همواره  ینرخ بارورافزایش یا کاهش 

ترین نگرانی در زمینه فرزندآوری مربوط عمده بوده است. ریاخ یهاسال یکشور ط یتیمعج

است که منجر  یبارور یکل زانیم 3تیجمع ینیگزینرخ جابه نرخ جایگزینی جمعیت است. 

از سن  شیتا پ یزن چی. اگر هشودیم دیجد تیبا جمع فوت شده تیبه جبران جمع

                                                           
1. Weeks 

2. United Nations 

3. Replacement rate 
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 یافتهتوسعه کشورهای در. بود خواهد 4/2حدود  ینیگزیاآنگاه نرخ جفوت نکند،  فرزندآوری

است، زیرا برخی از  3/3تا  1/2 نیب توسعهدرحال یدر کشورها و 4/2 از شیب ینرخ کم نیا

مطالعات انجام گرفته در (. 2443و همکاران،  1میرند )اسپنشیدزنان پیش از زادآوری می

به  1331 یهاکل در کشور از سال یه بارورآن است ک انگریب رانیدر ا یبارور یمورد روندها

فرزند در سال  1/1 به 1339فرزند در سال  4/3 از رانیدر ا یاست. بارور افتهیبعد کاهش 

در  یبارور عیکاهش سر رغمیفرزند کاهش داشته است. عل 1/2به  1351و در سال  1335

تر از دهه آرام ریاخپنج ساله  ویژهبه 1354دهه  مهیاز ن ی، سرعت کاهش بارور1354دهه 

 ییو روستا ینقاط شهر یبرا 1344سال  یکل برا یبارور زانیبوده است. م 1351-1331

و  نظرانصاحبتوجه  یبارور عیکاهش سر نیا .برآورد شده است 2/2و  5/1 بیترتبه

 (.1349)دراهکی،  را به خود جلب کرده است یمتعدد استمدارانیس

 3/1کل کشور، که نرخ رشد جمعیت ایران را  1344اری ی سرشمانتشار نتایج اولیه    

ی جمعیت کشور ی آیندههایی دربارهمحاسبه کرده است، موجب اظهارنظرها و ابراز نگرانی

شناختی است (. رشد جمعیت، حاصل سه عامل مهم جمعیت1342شد )سروش و بحرانی، 

 9و مهاجرت 3میرومرگ، 2شوند: باروریکه تحت عنوان حرکات جمعیتی بررسی می

ی کنترل ی بشری در زمینههای جامعه(. امروزه با توجه به موفقیت1355)شهبازی، 

های جمعیتی در خصوص کنترل و سیاست چنینهمو  ومیرمرگی عوامل مالحظهقابل

سطح باروری است )فروتن،  تأثیرنظارت بر فرآیند مهاجرت، تغییرات جمعیتی بیشتر تحت 

ی گذشته، باروری در ایران به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد. این (. طی سه دهه1311

ی کشورهایی بپیوندد که به جرگه 2443-2443های وضعیت سبب شد تا ایران طی سال

 (.2443، 1ی مدارک جمعیت)ادارهدارای باروری در سطح یا زیر سطح جایگزینی بودند 

ها عددی است که در ابتدا بر نگرشعوامل مت تأثیرکاهش و افزایش جمعیت یک کشور تحت 

ترین گذارد، یکی از اصلینسبت به باروری و سپس بر رفتارهای باروری در یک جامعه اثر می

های اجتماعی، با خود تغییرات در واقع، ظهور رسانهها باشند. تواند رسانهاین عوامل می

 اندوجود آوردهجدیدی به  اقتصادی و اجتماعی گسترده و حتی سبک زندگی کامالً

ترین بنابراین شاید بتوان گفت امروزه یکی از مهم(. 1349زاده اقدم و همکاران، )رسول

                                                           
1. Espenshade 

2. Fertility 

3. Mortality 

4. Migration 

5. Population Reference Bureau 
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الگوی مصرفی افراد آن جامعه است و با گسترش روزافزون ای، های هر جامعهواقعیت

 ن ضرورتی دو چندان آم بررسی تأثیرات وهای مجازی، لزاینترنت و به تبع آن رسانه

، شدنجهانییکی از نمودهایی  عنوانبههایی که رسانه (.1341گنجی و همکاران، ) یابدمی

های جمعی از میان رسانهاند، در زندگی افراد شده مؤثرتبدیل به وسایلی همه جا حاضر و 

 (.1343زاده و رضایی، فرهنگی را دارند )مهدی تأثیرتمام ابزارها و فنون جدید، بیشترین 

یکی از عوامل  عنوانبهمعی را در کنار خانواده، گروه دوستان و مدرسه های جرسانه 1گیدنز

کند که در دنیای مدرن از اهمیت بیشتری برخوردار است و پذیری مطرح میاصلی جامعه

های جمعی بر روی تحقیقات مختلفی نشان داده است که انتقال اطالعات از طریق رسانه

زنان زمان  کهازآنجایی(. 143-143: 1313نز، بسزایی دارد )گید تأثیررفتار مخاطبان 

گذرانند و وقت بیشتری برای استفاده از رسانه در بیشتری را نسبت به مردان در منزل می

 این در روازاینکنند، های گوناگونی را تبلیغ میها ارزشاختیار دارند و از سوی دیگر رسانه

در شهر جهرم  فرزندآوریش زنان نسبت به و نگر استفاده از رسانهبه بررسی رابطه  مطالعه

 سؤالایم و درصدد پاسخ به این استان فارس پرداخته هایشهر ترینبزرگیکی از  عنوانبه

در بین زنانِ در سنین فرزندآوری  ای بین استفاده از رسانه و نگرش بههستیم که چه رابطه

 باروری در شهر جهرم وجود دارد؟

 

 پیشینه تجربی. 2

های اخیر مطالعات زیادی پیرامونِ عوامل اهمیت موضوعات مرتبط با باروری در سالدلیل  به

مطالعات در این زمینه را مرور  ترینمهممرتبط با آن صورت گرفته است، در ادامه برخی از 

و اُفت  یفرهنگ راتییتغ»در پژوهشی با عنوان  (1349) رستگارخالدی و محمدایم. کرده

به  انیرانیا یهاها و نگرشارزش شیمایپ یهاداده یثانو لیتحل هیپابر که « رانیدر ا یبارور

با  یو مذهب یخانوادگ ،یفرد یاهدر حوزه یتحوالت فرهنگ رابطه مطالعهانجام رسید، به 

پژوهش نشان داد که  جی. نتاپرداختند رانیا یهانادر مراکز است یبارور یهانرخ راتییتغ

 یهاشو ارز سمیسکوالر ،یندارید ،ییفردگرا یرهایمتغ انیم یکامالً معنادار رابطه

 نیبه اها وجود دارد؛ استان نیدر ا یبارور یهابا نرخ رانیا یمراکز استان انیدر م یخانوادگ

 زانیکمتر، م ییو فردگرا سمیسطوح سکوالر شتر،یشهرها ب یندارید زانیمعنا که هر چه م

است و برعکس،  شتریدر آن شهرها ب ید، نرخ بارورباش شتریب یخانوادگ یهاتوجه به ارزش

                                                           
1. Giddens 
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کمتر، با  یخانوادگ یهاو توجه به ارزش شتریب ییو فردگرا سمیکمتر، سکوالر یندارید

 مثبت و همسو دارند. یارابطه یبارور نییپا یهانرخ

تحلیل بسترهای اجتماعی فرهنگی کاهش »( نیز در تحقیقی دیگر به 1341صادقی )    

های سطح خرد سرشماری و پیمایش با استفاده از دادهپرداخته است که « ایرانباروری در 

مبنا و پایه رفتارهای انسانی،  عنوانبههای فرهنگی، دهد فرهنگ و ارزشای، نشان مینمونه

دارند. فرهنگ، قواعد هنجاری و تفسیری یا  باروریگیری رفتارهای نقش مهمی در شکل

و در انطباق با شرایط اقتصادی و اجتماعی،  هاآنه افراد بسته به ک کندمیمعنادهی را فراهم 

کند که تعامل می گیرینتیجهچنین  وی در نهایتکنند. رفتارهای باروری خود را تنظیم می

باروری زیر  گیریشکلمنجر به  هنگینهادی، معنایی و فر ای از نیروهای ساختیمجموعه

 سطح جانشینی در ایران شده است.

 و فرهنگی شدنجهانی رابطه مطالعه» عنوان با تحقیقی در( 1342) پرنیان و عنایت    

شیراز  شهر جوان دختران و زنان تمامی را آن آماری یجامعه که «فرزندآوری به گرایش

 درصد 9 خطای و اطمینان درصد 41 با لین جدول براساس نمونه حجم. دادندتشکیل می

 زنان از درصد 24 تقریباً که بود آن بیانگر پژوهش این نتایج .گردیده بود برآورد نفر 344

 تمامی بین نیز، همبستگی آزمون نتایج براساس. باشندمی فرزندآوری به گرایش دارای

 نقش نگرش ارتباطاتی، و ایداده نوین فناوری: شامل فرهنگی شدنجهانی هایمؤلفه

 فردگرایی و آن مشتقات و موبایل از فادهاست بارداری، از پیشگیری وسایل از آگاهی جنسیتی،

 از مستخرج هاییافته. دارد وجود فرزندآوری به گرایش متغیر با منفی و دارمعنی ارتباط

 نوین فناوری: متغیر چهار که داده است در این تحقیق نشان نیز متغیره چند رگرسیون مدل

 در آن مشتقات و موبایل از هاستفاد و جنسیتی نقش نگرش فردگرایی، ارتباطاتی، و ایداده

 .کنند تبیین را فرزندآوری به گرایش متغیر تغییرات از درصد 3/23 توانستند مجموع

 رفتار و بدن مدیریت رسانه، مصرف» عنوان با تحقیقی در( 1349) همکاران و محمودیان    

 انجام به یپیمایش روشی با و نفری 215 نمونه با یاسوج شهر معلم زنان بین در که «باروری

 اثر بدن، ظاهر مدیریت و اینترنت از استفاده سن، کنترل با که رسیدند نتیجه این به رساندند

 مصرف سن، کنترل با چنینهم. دارد باروری رفتار بر مثبت اثر خارجی رسانه مصرف و منفی

 را باروری رفتار تغییرات از درصد 92 از بیش بدن ظاهر مدیریت و خارجی رسانه و اینترنت

 .است کرده تبیین موردبررسی نمونه بین در
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های جدید و محدودسازی ( در تحقیق خود تحت عنوان ایده2449) 1باربر و آکسین    

ساله(  21-19زوج متأهل ) 1441های جمعی، با حجم نمونه بر نقش رسانه تأکیدباروری با 

جه رسیدند که این افراد حتّی با حداقل داشتن یک فرزند، که در نپال انجام دادند به این نتی

اند، تصمیم بر آن های جمعی بودهدر معرض استفاده از رسانه کهوقتیشان، قبل از ازدواج

پیشگیری را در فرایند باروری خود رعایت  هایروشاند که بعد از ازدواج استفاده از داشته

ها و استفاده از رسانهکنند، بر این اساس همبستگی مثبت و قوی بین قرار گرفتن در معرض 

تری را های کوچکوجود دارد. همچنین، این افراد خانواده خانواده یبارورآل ی ایدهاندازه

نسبت به پسران وجود نداشت و از تأثیرگذارترین اثر  ویژهبهدهند و ترجیح جنسی ترجیح می

 توان به تغییر در نگرش و رفتار زنان اشاره کرد.ی جمعی میهارسانه

بر  مؤثربررسی عوامل مختلف »عنوان به  ( در پژوهش خود با2414) 2دیلن و سینگ    

 3333قرار دادن  موردبررسیپرداختند. آنان با  «آل و واقعی خانواده در شمال هنداندازه ایده

در پیمایش ملی سالمت خانواده وجود داشته است  هاآنهای مربوط به زن متأهل که داده

 هاآناند. آل خانواده در شمال هند پرداختهی ایدههای اندازهکنندهینی تعیبه مطالعه

ی مثبتی دارد؛ تعداد واقعی آل خانواده رابطهی ایدهدریافتند که دفعات بارداری زنان با اندازه

باشد؛ ترکیب جنسی ی مطلوب فرزندان میی خوبی برای اندازهکنندهبینیفرزندان، پیش

کنند که اظهار می چنینهم هاآنگذارد. می تأثیرآل خانواده ی ایدهبر اندازهفرزندان بازمانده 

های جمعی، استفاده از خدمات بخش عمومی و تحصیالت، قرار گرفتن در معرض رسانه

-ها رابطهخصوصی در رابطه با بارداری و سالمت کودک و زندگی در استاندارد باالی خانواده

 ب خانواده دارد.ی مطلوای معکوس با اندازه

باروری مطلوب و واقعی در بنگالدش: نقش »( تحت عنوان 2411) 3نتایج تحقیق خاتون    

دهد که هنجارهای اجتماعی نشان می« های جمعی و تعامالت اجتماعیرسانه

ی باشد و اینکه هنوز هم در بنگالدش، اندازهی مهم باروری مطلوب میکنندهبینیپیش

های جمعی و تعامالت ، دسترسی به رسانهحالبااینیش از دو فرزند است. آل خانواده بایده

آل انتخاب کنند، را افزایش ایده عنوانبههای کوچک را اجتماعی، احتمال اینکه افراد خانواده

 دهد. توانمندسازی زنان نقش مهمی در تصمیمات باروری و اجرای آن دارد.می

                                                           
1. Barber & Axim 

2. Dhillon & Singh 

3. Khatun 
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بر  تأکیدمؤثر بر آن با  یو فرهنگ یو اقتصاد یاجتماع و عوامل رانیدر ا یکاهش بارور»    
توسط « شهر اصفهان( ی)مطالعه مورد 1331-1351 هایسال نیخانواده ب مینقش تنظ

در  یرمؤثر بر کاهش بارو یو فرهنگ یاقتصاد ،یعوامل اجتماع د،ی( انجام گرد1319) ییاکتا
زنان،  التیتحص زانیم نیداد که ب نشان قیتحق نیا جیشهر موردبررسی قرار گرفتند. نتا نیا

باال رفتن سن ازدواج، استفاده از  ،یبه فرهنگ سنت یبندیاشتغال زنان در خارج از منزل، پا
 ونوع شغل همسران  ،یاز باردار یریشگیپ لوسای از استفاده ها،جمعی و رسانهارتباط لیوسا

نگاهی به تحقیقات انجام .اردوجود د دارییرابطه معن یبارور زانیسطح درآمد خانواده با م

تحقیقات انجام شده در  اگرچهدهد، نشان میبا فرزند آوری شده در حوزه رفتارهای مرتبط 
 اند، امابر فرزندآوری پرداخته مؤثریکی از عوامل  عنوانبهخارج از کشور به نقش رسانه 

نقش رسانه تحقیقات انجام شده در داخل کشور، به بسترهای کلیِ فرهنگی پرداخته و 
نسبی مورد غفلت  طوربههای افراد ها و ارزشبر نگرش مؤثریکی از عوامل اصلیِ  عنوانبه

 تواند خالء فعلی را تاحدی پوشش دهد.واقع شده است که تحقیق حاضر می
 

 پیشینه تحقیقبندی جمع :1جدول 

 ترین نتایجعمده عنوان پژوهش نام محقق

محمدی و رستگار 
 (1341خالد )

در  یو اُفت بارور یفرهنگ راتییتغ
 رانیا

و  سمیسطوح سکوالر شتر،یشهرها ب یندارید زانیهر چه م
 شتریب یخانوادگ یهاشتوجه به ارز زانیکمتر، م ییفردگرا

 .است شتریدر آن شهرها ب یباشد، نرخ بارور

 (1341صادقی )
تحلیل بسترهای اجتماعی فرهنگی 

 کاهش باروری در ایران

نهادی، معنایی و  ای از نیروهای ساختیتعامل مجموعه
باروری زیر سطح جانشینی در  گیریشکلفرهنگی منجر به 

 ایران شده است

 پرنیان و عنایت
(1342) 

 و فرهنگی شدنجهانی رابطه مطالعه
 فرزندآوری به گرایش

 وسایل از آگاهی جنسیتی، نقش ارتباطی، نوین فناوری
 و آن مشتقات و بایلمو از استفاده بارداری، از پیشگیری

 داری با باروری دارندمعنی ارتباط فردگرایی

 و محمودیان
 (1349) همکاران

 رفتار و بدن مدیریت رسانه، مصرف
 باروری

 اثر بدن، ظاهر مدیریت و اینترنت از استفاده سن، کنترل
 دارد. باروری رفتار بر مثبت اثر خارجی رسانه مصرف و منفی

باربر و آکسین 
(2449) 

های جدید و محدودسازی یدها
های بر نقش رسانه تأکیدباروری با 

 جمعی

همبستگی مثبت و قوی بین قرار گرفتن در معرض استفاده 
 وجود دارد. باروری خانوادهآل ها و اندازه ایدهاز رسانه

دیلن و سینگ 
(2414) 

بر اندازه  مؤثربررسی عوامل مختلف 
ایده آل و واقعی خانواده در شمال 

 هند

آل خانواده رابطه مثبتی دفعات بارداری زنان با اندازه ایده
 دارد

 (2411خاتون )

باروری مطلوب و واقعی در بنگالدش: 
های جمعی و تعامالت نقش رسانه

 اجتماعی

بینی کننده مهم باروری مطلوب هنجارهای اجتماعی پیش
تصمیمات باشد. توانمندسازی زنان نقش مهمی در می

 آن دارد. باروری و اجرای
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 پژوهش چارچوب نظری. 7

دانان فرهنگی بر این باورند که بسیاری از تغییرات در شناسان و جغرافیشناسان، مردمجامعه

و اوایل  1454ی ی اشاعه در اواخر دهههاست. نظریهجامعه نتیجه اشاعه نوآوری

فته شد و کار گربه 1در ادبیات پژوهشی جمعیّتی توسّط نودل و وندوال 1414یدهه

های فردی گیریهایی که متکی بر تصمیمشناسان قرار گرفت، زیرا نظریهجمعیّت موردتوجه

طور کامل انتقال باروری را در در پاسخ به تغییرات اقتصادی و اجتماعی بودند، نتوانستند به

ی اشاعه نوآوری از (. نظریه149: 1313بسیاری از مناطق جهان تبیین کنند )حسینی، 

های انتخاب کند و برعکس نظریههای جدید رفتار در جامعه بحث میرش تکنولوژیگست

ی کاهش باروری در جوامع عقالنی و تبیین ساختاری که بیشتر مبتنی بر تجربه

ی آسیاست، و ی اشاعه بیش از همه مبتنی بر تجربهی صنعتی هستند، نظریهیافتهتوسعه

ها در اشاره به آن از دارد، بعضی وقت سروکارهای نو این نظریه با گسترش ایده کهازآنجایی

 (.144: 1315کنند )لوکاس و میر، سازانه استفاده میواژه ایده

کند. بعضی ها و مدها هدایت میدانیم که بسیاری از رفتارهای افراد را موجبرای مثال، می    

پوشند؛ زیرا دیگر مد میمدل سال پیش را، حتّی اگر هنوز نو باشد، ن هایلباساز افراد 

تغییر در جامعه هستند. کسانی  مهمعوامل « مردم»پوشند. این آن را نمی« مردم»نیست و 

ساز هستند، ممکن است آن را ربط به پول یا عوامل اقتصادی، مدکه بنا به دالیلی، گاه نیز بی

ها ت این است که بعضیی جادویی بخوانید یا آن را تنها نفوذی ساده بدانید، امّا واقعیّجاذبه

توانند. بنابراین، عوامل تغییر اغلب از طبقات توانند پیشگام مد باشند و برخی نمیمی

پذیرند، اجتماعی باالتر هستند. آنان ممکن است خالق نوآوری نباشند؛ امّا زمانی که آن را می

باشد، مثل تلفن همراه یا  تواند فناورانهمی هانوآوریکنند. امّا این بقیه نیز از آن پیروی می

ها و وسایل نگرش و رفتاری مانند تصمیم به داشتن یک یا دو فرزند و استفاده از روش

جلوگیری از بارداری برای رسیدن به آن هدف هستند. برای پذیرش نوآوری و تغییر رفتار 

تار در اختیار آن فرد باید توانمند باشد، به عبارت بهتر باور داشته باشد که تغییر رف براساس

خود اوست نه کسی دیگر. همه افراد جامعه چنین احساسی ندارند. در بسیاری از جوامع 

سُنّتی و پیشامدرن، مردم معتقدند که اختیار رفتارشان در دست خداوند یا خدایگانی، یا 

تر خانواده )زنده یا مرده( است تر اعضای مسنملموس یاگونهبهسرنوشت، یا  طورکلیبه

شود که حتّی در نبود ها، چنین استنباط میع این یافته(. از مجمو225: 1449کس، )وی

                                                           
1. Knodel & van De Wall 
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طور متناسب نوآوری به کهیدرصورتتغییرات ساختاری عمده، مانند رشد اقتصادی، 

 پذیرامکانبندی شود و عوامل تغییر با نفوذ آن را بپذیرند، کاهش باروری در جامعه بسته

نیز در این مسأله نقش دارد؛ زیرا بعضی از جوامع بیش از بقیه خواهد بود. البتّه، فرهنگ 

 (.1443، 1مستعد پذیرش نوآوری هستند )پوالک و واتکینز

ها و دینامیک اجتماعی اشاعه در چارچوب این نظریه، بر نوآوری رفتاری تغییر ایده    

در اعمال آگاهانه  هانوآوریشود. در قالب نوآوری رفتاری، می تأکیدجدید  اطالعاترفتارها و 

گیرد و این چارچوب، کاهش باروری را نتیجه گسترش و قرار می موردتوجهکنترل باروری 

تر ها بیشداند. چارچوب تغییر ایدههای جدید کنترل موالید میها و تکنولوژیاشاعه تکنیک

اعی اشاعه شود تا اشاعه و باالخره اینکه چارچوب دینامیک اجتممی تأکیدبر ماهیت نوآوری 

: 1415، 2کند )کله لند و ویلسونمی تأکیدو رفتارهای جدید  اطالعاتهای گسترش بر کانال

گویند (. طرفداران این نظریه نقش فرهنگ را در پذیرش نوآوری مهم ارزیابی کرده و می23

افراد اهمیّت  کههنگامیو  پذیرش نوآوری هستند مستعدبقیّه بعضی از جوامع بیشتر از 

گیری از حاملگی را بپذیرند و باور از وسایل پیش های کوچک را درک کنند، استفادهادهخانو

تواند تحت خودشان است، کاهش باروری می ای دستشان تا اندازهکنند که اختیار زندگی

های ارتباطی در این زمینه نقش مهمّی شرایط مختلف اقتصادی اجتماعی اتّفاق بیافتد. رسانه

 تواند بر نگرشلذا بر مبنای نظریه اشاعه استفاده از رسانه می (.1344د )حسینی، کننایفا می

 ایم.باشد و در این تحقیق به آزمون این فرضیه پرداخته مؤثرافراد فرزندآوری 
 

 پژوهش در مورداستفاده نظری اندازهایچشم :2 جدول

 نظریه اندیشمند مفهوم

 نظریه اشاعه

شناسان، جامعه

دانان ، جغرافیشناسانمردم

 فرهنگی

هاست. طرفداران بسیاری از تغییرات در جامعه نتیجه اشاعه نوآوری

این نظریه نقش فرهنگ را در پذیرش نوآوری مهم ارزیابی کرده و 

پذیرش نوآوری  مستعدتر از بقیّه گویند بعضی از جوامع بیشمی

نگرش تواند بر هستند. بر مبنای نظریه اشاعه استفاده از رسانه می

 باشد مؤثرباروری افراد 

 دارد تأثیرنظریه فردی بر باوری  نودل و وندول تصمیم فردی

 

 

                                                           
1. Polachek & Watkins 

2. Cleland & Wilson 
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 پژوهشفرضیات . 7

مطرح را  ریزی هاهیفرض توانیپژوهش، م نهیشیو پی چارچوب نظرو با توجه به در مجموع 

 کرد:

 فرضیه اصلی .7-1

 وجود دارد. داریرابطه معن در شهر جهرم یرسانه و نگرش زنان به فرزندآور مصرف نیب

 های فرعیفرضیه .7-2

 وجود دارد. داریرابطه معن در شهر جهرم یو نگرش زنان به فرزندآور التیتحص نیب

 وجود دارد. داریرابطه معن در شهر جهرم یو نگرش زنان به فرزندآور تیقوم نیب

 د دارد.وجو داریرابطه معن در شهر جهرم یسن و نگرش زنان به فرزندآور نیب

 وجود دارد. داریرابطه معن در شهر جهرم یو نگرش زنان به فرزندآور یطبقه اجتماع نیب

 وجود دارد. داریرابطه معن در شهر جهرم یشغل و نگرش زنان به فرزندآور نیب

 وجود دارد. داریرابطه معن در شهر جهرم یو نگرش زنان به فرزندآور درآمد خانواده نیب

 وجود دارد. داریرابطه معن در شهر جهرم یو نگرش زنان به فرزندآور تعداد فرزند نیب

 

 پژوهشروش . 7

رسوم در ـم هایاز روش یکی وانـعنبه 1مایشـدر تحقیق حاضر از روش کمی و از پی

برخوردار  یادیاز وسعت ز موردنظر یجامعه گاهاستفاده شده است. هر یکم هایقیتحق

 شیمایپ کارگیریبه ک،یتکن ترینمناسبنباشد،  رپذیامکان افراد تکتکبه  یباشد و دسترس

مشاهده،  لیاز قب یمختلف هایکیاز تکن توانیم شیمایپ هایداده یگردآور یبرا است.

همه، پرسشنامه پرکاربرد نیبا ا .محتوا و پرسشنامه سود جست لیتحل ق،یعم یمصاحبه

هاست که در آن داده یگردآور یبرا ،دساختمن اریبس یکیاست. پرسشنامه، تکن کیتکن نتری

 (.1344، 2)دواس دشویم دهپرسی هااز پرسش یکسانی یمجموعه ییاز هر پاسخگو

، واقع در جهرم ساکن شهر یساله 11-94حاضر، زنان متأهل  قیتحق یآمار یجامعه    

، 1341 یبراساس سرشمار رانیآمار ا هایکه مطابق داده باشدیجنوب استان فارس م

ساکن  یساله 11-94از زنان متأهل  کیپژوهش هر  نی. در اباشندینفر م 91393معادل 

وکران و ـرمول کـف براساس شوند.یدر نظر گرفته م لیلواحد تح عنوانبه رمـجهشهرستان 

 یدرصد و احتمال خطا 1 یمالـ(، دقت احتt=43/1) اریراف معـانح ریدر نظر گرفتن مقاد
                                                           
1. Survey 

2. De Vaus 
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حجم  عنوانبهنفر  944درصد، تعداد  41 نانیسطح اطم یبه عبارت ایدرصد  1 یرگیونهـنم

 یصورت گرفته است. برا کیستماتیس یرگیپژوهش با روش نمونه نینمونه انتخاب شدند. ا

بر حجم نمونه، نسبت  تیحجم جمع میبا تقس دیابتدا با کیستماتیس یانتخاب نمونه

 یرگینسبت نمونه براساسشروع  یکردن نقطه دای. سپس با پمیدست آوررا به یرگینمونه

 عنوانبه ی محقق ساختهدر این تحقیق از پرسشنامه .شودی، نمونه انتخاب مآمدهدستبه

انجام  صورتبدینشدن پرسشنامه  ییروند نهاآوری اطالعات استفاده شده است. ابزار جمع

 هشد آزمونشیپ یآمار یجامعه ینفر از اعضا 34 ،یمقدمات یمطالعه کیگرفت که ابتدا در 

گرفت که منجر به  قرار موردبررسیپرسشنامه  یدر ارتباط با محتوا ویژهبه قیو مسائل تحق

 یبرخ یطراح یو اصالح نحوه هاهیگو یحذف برخ ریدر پرسشنامه، نظ هایبازنگر یبرخ

 .دها گردیپرسش

کرونباخ  یآلفا بیاستفاده از ضر روش نیبهتر ،یرگیاندازه یابزارها ییایپا نییتع یبرا    

پرسشنامه  ویژهبه یرگیابزار اندازه یدرون یهماهنگ یمحاسبه یروش برا نی. اباشدیم

 عنوانبهبرای متغیر نگرش به باروری  یآلفا بیضر قیتحق نی. در اردگییقرار م مورداستفاده

ز طریق اعتبار صوری اعتبار ابزار تحقیق اگزارش شده است.  4/4 متغیر اصلی این تحقیق

نظر چند تن از  براساس ل،یشده قبل از تکم یطراح یپرسشنامهاست، در واقع  آمدهدستبه

 ،موردنیازاطالعات  آوریپس از جمعشده است.  اصالح دانشگاه نظرصاحب دیاسات

 طیوارد مح ،وتحلیلتجزیه منظوربهمربوط به هر پاسخگو  هایو دادهکدگذاری  هاپرسشنامه

SPSS و آمار  یفیدر دو سطح آمار توص آمدهدستبه هایپژوهش، داده نی. در ااندهشد

کرونباخ محاسبه  یآلفا بیضر قیتحق نیدر ا .اندهقرار گرفت وتحلیلتجزیهمورد  ،یاستنباط

 شودمی مشاهده که طورآورده شده است. همان (3شماره )در جدول  اسیهر مق یشده برا

در برخوردارند.  یقبولقابل یدرون یاز همسان موردبررسی هایو شاخص هااسیهر کدام از مق

 ادامه تعریف نظری و عملیاتی متغیرها نیز آمده است:
 

 های پرسشنامهضریب آلفای کرونباخ مقیاس :7 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه مقیاس

 44/4 34 فرزندآورینگرش نسبت به 

 13/4 1 مصرف رسانه
 

به  لیو تما شی، گرااز آن منظورمتغیر وابسته تحقیق بوده است که فرزندآوری  به شنگر    
برای عملیاتی کردن پاسخگویان است. که  نیدر ب یکیولوژیو ب یداشتن فرزند از نظر اجتماع
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های آن شامل موارد ایم و برخی از گویهای استفاده کردهگزینه 1یر از طیف لیکرت این متغ
 دست یعصا و خانواده یحام هابچه؛ ندارد ییمعنا بچه بدون یخانوادگ یزندگذیل است: 

 زن یخوشبخت فرزند تولد؛ باشد داشته فرزند که شودیم کامل یزمان فرد ک؛ یمادرند و پدر
 میباش امان در مردم هیکنا و طعنه از که شودیم باعث فرزند داشتن؛ کندیم لیتکم را مرد و

در این تحقیق مطمح نظر بوده است و  مستقلمتغیر  عنوانبهنیز  رسانهاستفاده از  زانیو م
 روزشبانه کی یدر ط جمعیارتباط لیپاسخگو از انواع وسا یساعات استفادهمنظور از آن 

 و،ی)ماهواره، راد ازجملهوسایل ارتباطی  با طرح سؤال در ارتباط با ریمتغ نای. است نظرمورد

از  تیشد که در نها دهی( سنجلیو موبا یداخل ونیزیلوت نترنت،یا ها،مجالت و روزنامه
 ده است.ش یرگیاندازه ایساخته و در سطح فاصله ریمتغ کی ل،یوسامجموع 

 

 یف عملیاتی و مفهومی متغیرهاتعر
 

 متغیرها یتعریف عملیاتی و مفهوم: 7جدول

 طبقات سنجش تعریف عملیاتی تعریف مفهومی نقش نام متغیر

نگرش به 

 یفرزندآور
 وابسته

به  لیو تما شیگرا
داشتن فرزند از نظر 

و  یاجتماع
 یکیولوژیب

 ییمعنا بچه بدون یخانوادگ یزندگ
 یعصا و خانواده یحام هابچه؛ ندارد

 یزمان فرد ک؛ یمادرند و پدر دست
؛ باشد داشته فرزند که شودیم کامل
 را مرد و زن یخوشبخت فرزند تولد
 باعث فرزند داشتن؛ کندیم لیتکم

 در مردم هیکنا و طعنه از که شودیم
 و میباش امان

برای سنجش نگرش 
 34به باروری از 

گویه در قالب طیف 
لیکرت دامنه نمرات 

 114تا  34از 

 مستقل استفاده از رسانه

از  یساعات استفاده
 لیانواع وسا

 یدر ط جمعیارتباط
 روزشبانه کی

 ازجملهوسایل ارتباطی  ارتباط با
 ها،مجالت و روزنامه و،ی)ماهواره، راد

 (لیو موبا یداخل ونیزیتلو نترنت،یا

برای سنجش مصرف 
گویه در  1رسانه از 

قالب طیف لیکرت 
تا  1دامنه نمرات از 

94 

 ایمتغیرهای زمینه

 ایفاصله عمر فرد هایسالتعداد  سن مستقل

 تعلق به یک گروه قومی قومیت مستقل
فارس، لر، ) یاسم

 ترک، عرب، کرد(

 ایفاصله میانگین درآمد ماهانه درآمد خانواده مستقل
 ایفاصله تعداد فرزند متولد شده تعداد فرزند مستقل

 ایفاصله تحصیل هایسالتعداد  تحصیالت مستقل

 شغل مستقل
دولتی،  هایبخششاغل در یکی از 

 ، دانشجو، بیکاردارخانه، غیردولتی
 ترتیبی

 طبقه اجتماعی مستقل
ایین، متوسط، ، متوسط رو به پپایین

 متوسط رو به باال
 ترتیبی
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 های پژوهشیافته. 8

 های توصیفی. یافته8-1

نفر پاسخگو، میانگین سنی  944براساس نتایج توصیفی متغیرهای جمعیتی، از مجموع 

و میانگین  (13/2آل )(، میانگین تعداد فرزند ایده92/1سال، میانگین تعداد فرزند ) 3/33

و  دیپلمفوقدرصد( دارای تحصیالت  1/35نفر ) 111. باشدمی هزار تومانپانصد  درآمد

نفر  313. باشدمیسال  94و بیشترین مدت ازدواج  ،(13/11لیسانس، میانگین مدت ازدواج )

 39درصد(، شاغل بخش خصوصی  1/31نفر ) 125درصد( قومیت فارس، شاغل دولتی  54)

نفر  21درصد(، بیکار  3/14نفر ) 91 درصد(، دانشجو 1/22) نفر 41 دارخانهدرصد(،  13)نفر 

 53درصد( طبقه متوسط،  19نفر ) 213. باشندمیدرصد(  13نفر ) 12و سایر  درصد( 3/3)

درصد( طبقه متوسط رو به پایین و  1/15)نفر  51طبقه متوسط رو به باال،  درصد(3/11نفر )

 هایسازهنتایج توصیفی  براساس. اما دباشنمیدرصد( طبقه متوسط پایین  1/5)نفر  34

 .باشدمی 43/22مصرف رسانه ، 1/112 فرزندآوریتحقیق، میانگین نگرش به 

 های تحلیلییافته .8-2

 زنان نیدر بفرزندآوری  رسانه و نگرش به مصرف نیبرابطه  :فرضیه اصلی

یر ایجاد کند. جهت تغی فرزندآوریدر نگرش زنان نسبت به  تواندمی هارسانهاستفاده از     

رگرسیون در بین زنان از آزمون  فرزندآوریو نگرش به  هارسانهبررسی رابطه بین استفاده از 

دهد ضریب همبستگی آمده است. نتایج نشان می 1خطی استفاده شده است که در جدول 

مصرف  دهدمیاست که نشان  234/4است. ضریب تعیین برابر با  4/ 114پیرسون برابر با 

محاسبه شده نشان f مقدار نماید بینیپیشتواند تغییرات نگرش به فرزندآوری را سانه میر

دار بیانگر آن است که ضریب رگرسیون معنی tدار است و مقدار دهد رگرسیون معنیمی

ها پاسخگویی به ازاء یک واحد تغییر در انحراف معیار استفاده از رسانه دیگرعبارتبهباشد می

کند. نتایج ضریب در انحراف معیار نگرش به فرزندآوری زنان تغییر ایجاد می 4/ 234 اندازهبه

داری درصد بین دو متغیر رابطه معنی 44دهد که با اطمینان همبستگی پیرسون نشان می

 وجود دارد و بنابراین با چارچوب نظری تحقیق منطبق است.
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 فرزندآوری گرش زنان بهو ن مصرف رسانهبررسی ارتباط بین  :7 جدول

 
 انحراف

 معیار

 ضریب

 همبستگی

 ضریب

 تعیین

ضریب 

 تعیین

 اصالح شده
f Sig 

مقدار 
t 

Sig 

نگرش زنان به 
 فرزندآوری

13/12 
114/4 234/4 211/4 39/134 444/4 11/11 444/4 

 13/3 هارسانهاستفاده از 

 

 فرزندآوری و نگرش زنان بهبررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتی  های فرعی:فرضیه

فرزند و  ،تعدادیشغل، طبقه اجتماع ت،یقوم الت،یسن، تحص ریارتباط هفت متغ یبررس    

گزارش شده است. بر ( 5( و )3جداول شماره )در  یدرآمد خانواده با نگرش زنان به فرزندآور
ر بین میانگین نگرش به فرزندآوری دشود، ، مشاهده می3این اساس چنانکه در جدول 

اما بررسی ارتباط بین نوع شغل ها و طبقات اجتماعی مختلف تفاوت معناداری ندارد. قومیت
ارتباطی معنادار بین نوع شغل و نگرش به دهد و نگرش زنان به فرزندآوری نشان می

مشاغل مختلف نگرش  دیگرعبارتبه فرزندآوری در بین پاسخگویان وجود داشته است.

 ند آوری دارند.متفاوتی نسبت به فرز
 

 : بررسی ارتباط بین شغل، طبقه اجتماعی و قومیت با نگرش زنان به فرزندآوری8جدول 

 f df Sig مقدار آوریمیانگین نگرش به فرزند نوع شغل
 125 دولتی

323/9 1 441/4 

 39 خصوصی

 41 دارخانه

 91 دانشگاهی

 21 بیکار

 12 سایر

 f df Sig مقدار آوریین نگرش به فرزندمیانگ طبقه اجتماعی
 34 پایین

93/1 9 212/4 
 51 متوسط رو به پایین

 213 به باال متوسط رو

 14 باال

 f df Sig مقدار آوریفرزندمیانگین نگرش به  قومیت

 313 فارس

123/1 9 149/4 

 24 لر

 13 ترک

 91 عرب

 3 کرد
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تعداد فرزند با نگرش زنان به  دهد رابطه سن ونشان می (5ل )همچنین نتایج جدو    

که هر چه سن افراد باالتر بوده و تعداد فرزند بیشتری  صورتبدین معنادار است. فرزندآوری

اما بین تحصیالت و درآمد خانواده با  اند.تری به فرزندآوری داشتهاند، نگرش مثبتداشته

دهد سن و همچنین نتایج نشان می ناداری وجود ندارد.رابطه معفرزندآوری نگرش زنان به 

بینی نماید. اما میزان توانند تغییرات نگرش زنان به فرزندآوری را پیشتعداد فرزند می

 اند.بر تغییرات نگرش زنان به فرزندآوری نداشته تأثیریتحصیالت و درآمد خانواده 
 

 فرزندآوریداد فرزند با نگرش زنان به بررسی ارتباط بین سن، درآمد،تحصیالت و تع :0ول جد

 
 ضریب

 همبستگی

 ضریب

 تعیین
 t Sigمقدار  f Sigمقدار 

 فرزندآورینگرش زنان به 
111/4 412/4 44/9 423/4 23/2- 423/4 

 سن

 فرزندآورینگرش زنان به 
451/4 441/4 44/4 351/4 342/1 351/4 

 درآمد خانواده

 یفرزندآورنگرش زنان به 
445/4 444/4 9/134 4142/ 133/- 142/4 

 تحصیالت

 فرزندآورینگرش زنان به 
241/4 492/4 35/15 444/4 131/9 444/4 

 تعداد فرزند
 

 متغیرهای مستقل مجموع حسب بر فرزندآورینگرش زنان به  تبیین

 کهاین تعیین وفرزندآوری  به نگرش با مستقل متغیرهای مجموع رابطه بررسی منظوربه

و  هستند فرزندآورینگرش زنان به  تبیین به قادر اندازه چه تا مجموع در مستقل متغیرهای

 استفاده چندگانه رگرسیون تحلیل روش از است، تریقوی کننده بینیپیش هاآن از یککدام

ضریب همبستگی چندگانه  براساسارائه شده است،  1در جدول شماره  آن نتایج که گردید

دهد متغیرهای مستقل ، که نشان می244/4است. ضریب تعیین برابر  134/4ابر با بر

 براساسرا تبیین نمایند.  فرزندآوریدرصد واریانس نگرش زنان به  244/4توانند بیش از می

، تعداد فرزند b=992/4ضرایب بتای استاندارد شده متغیرهای مستقل مصرف رسانه با بتای 

، به ترتیب بیشترین سهم در میزان نگرش =b -/234 اسخگو با بتای، سن پ=111/4bبتای  با

 به فرزندآوری زنان دارند.
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فرزندآورینتایج رگرسیون چند متغیره تبیین نگرش زنان به  :6 جدول  

 بینیپیش

 هاکننده

)متغیرهای 

 مستقل(

B beta t sig 

ضریب 

همبستگی 

 چندگانه

ضریب 

 تعیین
F مقدار sig 

 444/4 124/23  315/45 مقدار ثابت

134/4 244/4 144/23 444/4 
 444/4 313/4 992/4 434/4 مصرف رسانه

 441/4 312/3 111/4 213/2 تعداد فرزند

 415/4 -945/2 -/234 -/925 سن پاسخگو

 

 گیریبحث و نتیجه

 کندیآماده م شیشاپیکه شخص را پ ییهاجانیاز باورها و ه یبینگرش عبارت است از ترک

را  ایاز اش یابیها ارزنگاه کند. نگرش یمنف ایمثبت  یوهیبه ش عملی، شیئی یا گروهی، تا به

را بر عهده  ندهیآ یرفتارها ایاعمال  تیهدا ای ینیبشیپ جهیو در نت کنندیخالصه م

بینی رفتارها فرد را قادر به پیش طور نسبیبهها آگاهی از نگرش (.1311 ،یمی)کر رندیگیم

های سازد. البته روشن است که رفتارها از عوامل متعددی ناشی شده و شرایط و موقعیتمی

اما همه این عوامل و شرایط، رفتار را در  ،است مؤثر هاآنو تعدد  گیریشکلگوناگونی در 

تواند موجبات نگرش نسبت به فرزندآوری می دهند وها جهت میبستر همساز با نگرش

بر آن در انتخاب  مؤثرری در جامعه را موجب شود و شناسایی عوامل افزایش یا کاهش بارو

به  دهیشکلعاملی مهم در  عنوانبهها های جمعیتی اهمیت بسیاری دارد. رسانهسیاست

مصرف  تأثیرشدیم تا به بررسی  بر آنباشند و در این تحقیق های افراد میها و ارزشنگرش

 ی این تحقیق راآمار جامعهبپردازیم.  در شهر جهرم یبر نگرش زنان به فرزندآور یارسانه

 عنوانبهنفر  944که  تشکیل دادندساکن شهر جهرم  یبارور نیساله در سن 11-94زنان 

 قرار گرفتند. موردبررسی ایچندمرحله گیرینمونه، و با استفاده از روش نیینمونه تع

کاوه فته تحقیق با نتایج پژوهش در سطح باالیی است. این یا فرزندآورینگرش زنان به     

نگرش متوسط و  شدهبررسیدرصد زنان  3/13دهند که نشان می (1341و همکاران ) روزیف

که ( 1342) پرنیان و عنایتشتند و تحقیق آن دا یو کارکردها یبه فرزندآور یفیضع

دارد و نشان انطباق ن، باشندمی فرزندآوری به گرایش دارای زنان از درصد 24 تقریباً معتقدند

 دهد زنان در شهر جهرم از الگوی متفاوتی در نگرش به فرزندآوری برخوردارند.می
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مثبت و  رابطه یبارور نیزنانِ در سن نیدر ب فرزندآوریرسانه و نگرش به  مصرف نیب -

(، عنایت 1311همکاران )کالنتری و این یافته تحقیق با نتایج پژوهش  وجود دارد.معنادار 

دیلن و سینگ  (،2449) باربر و آکسین(، 1349همکاران )(، محمودیان و 1342) انیپرنو 

این فرضیه با چارچوب نظری  ( همخوانی دارد.2411(، نتایج تحقیق خاتون )2414)

 ؛یدر اقتدار ملّ تیمقوله جمع تیاهمهای اخیر و با توجه به ر سالدتحقیق منطبق است. 

فرصت و  کی عنوانبهکشور  یکنون تیجمع یو جوان یبالندگ ،یندگیو با توجه به پو

گذشته،  یهادر سال یو نرخ بارور جمعیتو در جهت جبران کاهش نرخ رشد  از؛یامت

با در نظر داشتن گردید و ابالغ  توسط رهبری معظم انقالب جمعیت یکل یهااستیس

تر از بر افزایش نرخ باروری به باال تأکیدکشور،  شرفتیدر پ جمعیت عامل یجابینقش ا

های تشویقی و بر این اساس، سیاست قرار گرفته است. موردتوجهسطح جایگزینی 

مورد ها های فرهنگی جهتِ افزایش تمایل افراد برای فرزندآوری در رسانههمچنین برنامه

ها بر تمایل به مثبت این سیاست تأثیراتقرار گرفته و به نتایج این تحقیق از  تأکید

ها افراد در تواند، نگرشای میکند که مصرف رسانهیدنز اشاره میگباروری حکایت دارد. 

های قرار داده و موجب تغییر رفتار افراد در عرصه تأثیرهای گوناگون را تحت زمینه

نظریه کاشت یا نظریه سوزن تزریقی نیز بر  ازجملهمختلف گردد. نظریات مربوط به رسانه 

های خاص بوده و تواند حامل نگرشهای میسانهاند که تبلیغات راین نکته صحه گذاشته

ها در از اشکال اثر رسانه یکی هینظر نیاذهن افراد را در جهت اهداف خاص هدایت کند. 

ها، تا موضوع است که قرار گرفتن در معرض رسانه نیبوده و مربوط به ا یسطح شناخت

 ایکاشت  هیدهد؟ نظر شکل ،یخارج تیعموم از واقع یبه باورها و تلق تواندیچه حد م

بلندمدت  تأثیردهنده شده است؛ تا نشان نییتب ل،یاز تحل ییارائه الگو یاشاعه برا

دارد  دهیگرنبر عق .کنندیعمل م ،یباشد، که اساساً در سطح برداشت اجتماع ییهارسانه

ت که اس یقدرتمند یفرهنگ یرویاش، نمالحظهقابلبه لحاظ عمق و نفوذ  ونیزیکه تلو

(. بنابراین نتایج 1311کوایل، باشد )مک مؤثرهای افراد ها و ارزشتوان بر نگرشمی

های داخلی که بر و رسانه ونیزیتلوتحقیق حاضر با توجه به اینکه در شهر جهرم همچنان 

تببین کننده  توانددارند، می توجهیقابلدارند، جایگاه  تأکیدمحور افزایش فرزندآوری 

 باشد.

، دارد تأثیر فرزندآوریبر نگرش زنان به و تعداد فرزند ن رهای جمعیتی سدر بین متغی -

که هر چه سن و تعداد فرزند افراد در تحقیق باالتر بوده است، افراد تمایل  ایگونهبه
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محمودیان و با نتایج تحقیق  در زمینه سن یافته پژوهشی اند.بیشتری به فرزندآوری داشته

و در زمینه تعداد فرزندان با تحقیق (، 1311همکاران )، کالنتری و (1349همکاران )

با توجه  ارد.همخوانی د (2449باربر و آکسین )(، 2414(، دیلن و سینگ )2411خاتون )

و ارزشمندتری  ترمهمبه اینکه در ساختارهای سنتی افزایش فرزندآوری، از جایگاه 

باالتر، بیش از نسل جوان به  برخوردار بوده و همچنین با عنایت به اینکه افراد با سنین

تبیینی برای ارتباط بین سن و نگرش به  عنوانبهتواند های داخلی توجه دارند، میرسانه

ها و رفتار نگرش کهازآنجاییدر مورد تعداد فرزند نیز قرار گیرد.  موردتوجهفرزند آوری 

به فرزند آوری  یترمثبتپیوندی ناگسستی با یکدیگر دارند، بنابراین افرادی که نگرش 

 تأثیر فرزندآوریبر نگرش زنان به نیز نوع شغل اند. دارند، تعداد فرزند بیشتری نیز داشته

 (، همخوانی دارد.1311) کالنتری و همکاراندارند. این یافته تحقیق با نتایج تحقیق 

ر در حالت کلی، بر حسب مجموع متغیرهای مستقل بیانگ فرزندآوریتبیین نگرش زنان به  -

کننده  بینیپیش ترینقویآن است که دو متغیر مصرف رسانه و تعداد فرزند به ترتیب 

از تغییرات واریانس نگرش به  244/4هستند و قادرند فرزندآوری  نگرش زنان به

 را تبیین کنند. فرزندآوری

و با توجه به نقش جمعیت در روندهای توسعه پیشنهاد  آمدهدستبهنتایج  براساس    

ها برای افراد در سنین کمتر که تمایل کمتری به فرزند آوری داشته، نیز در ود، برنامهشمی

به  مثبتی دهد، در زمان حاضر نگرشدستور کار قرار گیرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می

فرزند آوری در بین زنان شهر جهرم وجود دارد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که برای 

نظریات آیزن و فیشباین نیازمند، عوامل دیگری نیز  براساسها به رفتار، تبدیل نگرش

د در نزدیک کردن نتوانافراد می ،رسد با بهبود وضعیت زندگیمی باشد. بنابراین به نظرمی

 باشد. تأثیرگذارنگرش آنان به باروری با رفتار باروری از سوی آنان 

های نظام آموزه براساسهای خارجی، ینکه رسانههمچنین در شرایطی فعلی و با توجه به ا    

یک  عنوانبههای داخلی دهند، رسانهداری انسان را تنها یک موجود مادی نشان میسرمایه

در نشان دادنِ فرزندآوری  انکارناپذیریتواند نقش پذیری افراد میمنبع مهم برای جامعه

 نیز داشته باشد. غیرمادییک واقعیت  عنوانبه

 تأثیربر  تأکیدشود پژوهشی مشابه با نتایج این تحقیق پیشنهاد می براساسر نهایت د    

 ای گوناگون بر نگرش به فرزند آوری صورت گیرد.های رسانهبرنامه« محتوای»

 



 ای بر نگرش زنان به فرزندآوری در جهرمتأثیر مصرف رسانه                                                                                                68

 

 منابع
 اول، ویراست ،خانواده تنظیم و اجتماعی اقتصادی شناسیجمعیتدرآمدی بر . (1313) .حاتم حسینی،

 .سینابوعلیانتشارات دانشگاه  :چاپ سوم، همدان

 94تا  11زنان  آلدهیا یزنان: مطالعه بارور آلدهیا یبارور کنندهنییعوامل تع» (.1349) .احمد ی،دراهک

 .34-14 ،(191)22 ،یراز یمجله علوم پزشک «.1343شهر در سال  میهمسر شهر نس یساله دارا

 سیزدهم، تهران: . چاپیبی. ترجمه هوشنگ نایاجتماع قاتیدر تحق شیمایپ(. 1344) .ی. ایدواس، د

 .ینشر ن

تحلیل »(. 1349)، سیمین. تبار، سید احمد و افشارپور، صمد؛ میرمحمد؛ عدلیزاده اقدم، صمدرسول

فصلنامه دو، «نقش رسانه های اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین در بین جوانان ایرانی
 .34-33، 3رم، شماره ، سال چهاشناسی معاصرجامعه هایپژوهش

اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری شهرستان  -برخی از عوامل اقتصادی»(. 1355) .شهبازی، عباس

 .11-55 ،29و  23، شماره فصلنامه جمعیت «.نهاوند

تهران: مرکز  ،پژوهشی طرح. ها: ابعاد و چالشرانیو توسعه در ا تیجمع(. 1311) .رسول ،یصادق

 .هیانوسیو اق ایآس یهامطالعات و پژوهش

مجله راهبرد «. تحلیل بسترهای اجتماعی فرهنگی کاهش باروری در ایران» (.1341) .رسول ،یصادق
 .293-215 ،(24)1، اجتماعی فرهنگی

تحوالت باروری در ایران در چهار دهه، (. 1342) .حسینی چاوشی، میمنت و جاللعباسی شوازی، محمد
، 1344، 1311، 1351، 1331های اریما استفاده از داده سرشکاربرد و ارزیابی روش فرزندان ب

 گزارش منتشر نشده، پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران.

، مطالعات جمعیتی«. هاها، روندها و تفاوتان: میزانباروری در ایران و شهر تهر»(. 1342) .عرفانی، امیر

1(1)، 145-15. 

 «.یبه فرزندآور شیو گرا یفرهنگ شدنجهانیالعه رابطه مط». (1342) .الیل ان،یپرن و مهیحل ت،یعنا

 133-144 ،2، فصلنامه زن و جامعه

در  یبه انتقال بارور یبا اشارات شناختیتیتحوالت جمع یفرهنگ هاینهیزم»(. 1311) .عقوبیفروتن، 

 .41-114 ،19، و ارتباطات یمطالعات فرهنگ «.رانیا

 یو فرهنگ یاقتصاد ،یعوامل اجتماع یبررس»(. 1311) .تایرز یی،اکتارسول و  ،یصمد؛ ربان ،یکالنتر

 -یفصلنامه علم «.خانواده در شهر اصفهان میبر نقش تنظ تأکیدبا  یبارور زانیبر م گذارریتأث
 .145-114 ،(1)1واحد شوشتر،  -یدانشگاه آزاد اسالم یپژوهش

بک زندگی با تأکید بر نقش گونه شناسی س»(. 1341) ، زهرا.، محسن و مهربانگنجی، محمد؛ نیازی

، سال هشتم، شماره شناسی معاصرهای جامعهدوفصلنامه پژوهش، «رسانه در میان زنان شهر شیراز

19 ،111-114. 



 60     5931پاییز و زمستان  –51شماره  -هشتمسال                                         شناسی معاصرهای جامعهدوفصلنامه پژوهش

 

دفتر : تهرانچاپ دوم،  ،یاجالل زیپروترجمه  ،یارتباطات جمع هینظر(. 1311) .سیدن ل،یکوامک

 .هامطالعات و توسعه رسانه

 ،(محمودیان حسین یترجمه) ،جمعیتی مطالعات بر درآمدی .(1315) .پاول، میر و دیوید لوکاس،

 .تهران دانشگاه انتشارات یمؤسّسه: تهران

بدن و  تیریمصرف رسانه، مد» .(1349) .دیسع ،مقدسو  مسعود ی،اصفهان یکوچان ؛نیحس ،انیمحمود

-153 ،(31)1 ،اهبرد فرهنگر یپژوهش یفصلنامه علم. «اسوجی: زنان معلم موردمطالعه ؛یرفتار بارور

143. 

فصلنامه مطالعات  «.زنان و کنش کم فرزندآوری»(. 1341، مهدی. )رضائی، حسین و محمودیان
 .223-153 ،(11)19زنان،  راهبردی

 لیتحل هیبر پا) رانیدر ا یو اُفت بارور یفرهنگ راتییتغ»(. 1349) .ریام ،رستگارخالد و ثمیم ی،محمد

 .114-114 ،(2)23 ی،کاربرد شناسیجامعه. «(انیرانیا یهاها و نگرشارزش شیمایپ یهاداده یثانو

 یتجمعی تحوالت اندازچشم»(. 1341) .نادر، شناسحق عیو مط محمدجواد ،یمشفق، محمود؛ محمود

 .111-152 ،(11)19، زنان یمطالعات راهبرد «.یتیجمع هایاستیدر س نظردی: لزوم تجدرانیا

 یهاونیزیتلو یتأثیرگذاردر  یانجیم یرهاینقش متغ»(. 1341فاطمه ) ،ییرضا و شراره زاده،یمهد

 ،یفرهنگ -یاجتماع یمطالعات توسعه یفصلنامه «.بدن دختران و زنان جوان تیریبر مد یاماهواره
3(2)، 111-241. 

Barber, J. S., Axinn, W. G. (2004). “New ideas and fertility limitation: The role of 

mass media”. Journal of marriage and family, 66(5), 1180-1200. 

Cleland, J., Wilson, C. (1987). “Demand Theories of the Fertility Transition, an 

Iconoclastic View”, Population Studies, Vol. 41, 5-30. 

Dhillon, P., Singh, L. L. (2010). Time varying and unvarying factors affecting ideal 

and actual family size in North India. Received from ppa2010. princeton. 

edu/download. aspx. 

Espenshade, T. J., Guzman, J. C., Westoff, C. F. (2003). “The surprising global 

variation in replacement fertility”. Population Research and Policy Review, 

22(5-6), 575-583. 

Khatun, T. (2011). Desired and actual fertility in Bangladesh: The role of mass 
media and social interactions. Erasmus University. 

Population Reference Bureau (2006). The 2006 World Population Data Sheet, 

NewYork. 

Weeks, J.R. (1994). Population. 5th Edition, Belmont, California: Wadsworth 

Publishing Company. 


	تاریخ دریافت: 16/05/1398                تاریخ پذیرش: 18/11/1398



