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خالصه
مقدمه :نگاهي به روند تحوالت جهان نشان ميدهد كه در سه دهه اخير ،باروري زنان تغييرچشم
گيري نشان داده است به طوري كه به زعم گيدنز«در ميان تغييراتي كه اين روزها در جريان است،
اهميت هيچ كدام بهاندازه اتفاقي نيست كه در زندگي شخصي افراد شامل روابط جنسي ،حيات

-1استاد يار گروه جامعه شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بابل،

عاطفي ،ازدواج و خانواده در حال وقوع است».

ايران(نويسنده مسؤل)

روش کار :پژوهش حاضر پيمايشي و از نوع همبستگي است كه  131نفر از دانشجويان زن

-6استاد يار گروه جامعه شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بابل،

متاهل 65-15سال به صورت تصادفي و به روش نمونه گيري طبقه بندي به نسبت حجم معين انجام شد.

ايران

ابزار جمع آوري دادهها شامل دو پرسشنامه نوسازي و توسعه اجتماعي( ) MSDQو پرسشنامه ميزان

 -3عضو هيات علمي گروه علوم اجتماعي ،دانشگام پيام نور،

تغييرات باروري و ناباروري بود.

ايران

نتایج :نشان داد كه بين تماميخرده مقياسهاي متغير پيش بين با متغير مالک رابطه معنادار وجود دارد
كه مقدار آن متوسط رو به باال مي باشد .جهت آن بصورت منفي و غير مستقيم بود .خرده مقياس
Email: ashahin2000@yahoo.com

بيطرفي عاطفي بيشترين مقدار ضريب همبستگي را در بين تماميخرده مقياسها دارابود( .)-5/21در
تحليل رگرسيون دو متغيره خرده مقياس فرد گرايي(با مقدار )-5/13بيشترين ميزان تغييرات متغير
مالک را تبيين كرد.
نتیجه گیری :رابطه بين نوسازي اجتماعي و ميزان باروري ،ناباروري همان گونه كه در اين تحقيق
نشان داده شده است يك رابطه معكوس ميباشد؛ يعني در مناطق محروم استان گلستان و در سطح
روستاهاي به دور از امكانات اين رابطه به خوبي نمايان است .مناطق برخوردار از رفاه و توسعه،
نزديك به مركزاستان و شهرهاي بزرگتر شاهد ميزان رشد جمعيت كمتري هستند .بنابراين جهت
رسيدن به يك سطح باروري مطلوب در جامعه ،بايد تدابيري جهت اثرگذاري مناسب برنگرش زنان
نسبت به باروري ،به ويژه در افراد تحصيل كرده با توجه به فاكتورهاي نوسازي اجتماعي اتخاذ گردد.
کلمات کلیدی :باروري ،نا باروري ،نوسازي ،نوسازي اجتماعي
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مير6

مقدمه

جمعيت ،ياد ميشود؛ عبارتند از :مهاجرت ،1مرگ و

طي فرآيند مدرنيته در ايران ،شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعي،

وباروري .3در اين ميان ،باروري ،مهمترين مؤلفه است؛ زيرا با

انساني و فرهنگي همانند كاهش نرخ رشد جمعيت ،كاهش

پيشرفت هايي كه در زمينهي تكنولوژي پزشكي ،بهداشت و

بيسوادي ،افزايش تحصيالت دانشگاهي ،افزايش اميد به زندگي،

درمان و حمل و نقل ،حاصل شده ،ميزان مرگ و مير تا حد

بهبود امكانات پزشكي و بهداشتي ،گسترش شهرنشيني و مانند

زيادي كاهش يافته است(«)3انتقال باروري از باروري زياد به

آنها رشد چشمگيري داشتهاند .اين پيشرفتها هم شامل ابعاد

كم» هم زمان با نهادينه شدن مفهوم نوسازي 3در جهان به

مادي و تكنولوژيكي و هم ارزشهاي غيرمادي و نگرشها و

رويدادي عام تبديل شد .بيشتر كشورهاي جهان هم اكنون يا

باورهاي فردي و اجتماعي است .تغييرات ارزشي در حوزهي

در حال تجربه پديده كاهش باروري هستند يا به طور كامل آن

خانواده كه يكي از نشانههاي مدرنيته است ،عالوه بر اين كه

را تجربه كردهاند ( .)1در نيمۀ دوم قرن بيستم بويژه از ،اواخر

خود پيرو تغييرات ارزشي جامعه است ،ارزشهاي اجتماعي را

دهۀ  181باروري در بسياري از كشورهاي رو به توسعه به

نيز شكل ميدهد .يكي از كنشهاي مهم و مطرح در حوزهي

سرعت كاهش يافت .به طوري كه در فاصله سالهاي  1815تا

خانواده ،كنش فرزندآوري و تمايالت و فرزندخواهي است كه

 1811ميزان باروري كل در  169كشور رو به توسعه بيشتر از پنج

كاهش تمايل به اين كنش در دهههاي اخير ،توجه و نگراني

فرزند براي هر زن بود كه از ميان آنها  155كشور داراي باروري

بسياري ازانديشمندان حوزههاي مختلف را در بر داشته است()1

بيشتر از شش فرزند و  33كشور داراي باروري بيش از هفت

اثرات مدرنيته در چند دههي اخير به قدري سريع اتفاق افتاده كه

فرزند براي هر زن بود .بين سالهاي  1825تا  1821براي

جامعه را دستخوش تغييرات عمده وجدي نموده است .جهان

كشورهايي كه هنوز وارد مرحله انتقالي نشده بودند ،متوسط

امروز شاهد عظيمترين تحوالت تاريخي است ،حضور گسترده

ميزان برآورد شده باروري كل برابر با  2/7فرزند بود .در اواخر

زنان در جامعه ،از حوادث بيسابقه و تاريخي جهان امروز است.

قرن و در فاصله سالهاي  1881تا  95 ، 6555كشور ازجمع

اين حادثه چنان آثاري برجاي گذاشته كه امروزه ميتوان قرن

كشورهاي رو به توسعه به باروري كمتر از  1فرزند براي هر زن

بيست و يكم را قرن زنان ناميد( .)6درواقع مهمترين اتفاقي كه

و حتي  13كشور به سطح جانشيني يا كمتر از آن رسيد( )2ايران

در حال وقوع است ،اين است كه ديگر زنان بر اساس آنچه

هم چون بسياري از كشورهاي دنيا پس از جنگ جهاني دوم

فرهنگ يا سرنوشت محتوم به آ نها ديكته ميكند و يا در

مراحل انتقال جمعيتي را با كاهش اساسي و مستمر مرگ و مير

چارچوب سرنوشتي كه به واسطه آن نقشها يشان از پيش تعيين

آغاز كرد .روند رشد جمعيت ايران از گذشته تا به حال نشان

شده است ،زندگي نميكنند(.)3

ميدهد كه متوسط ميزان رشد ساالنه جمعيت طي سالهاي

جمعيت و مسائل مربوط به آن از جمله مسائل اجتماعي است كه

 1331تا  1331برابر با  %3/1درسال بود؛ در فاصله سالهاي

بيشترين تشتت آرا را به دنبال دارد ودولتها نيز در مقابل اين

 1331تا  1311به  %6/71كاهش يافت و به سبب تحوالت

مسئله ،سياستهاي جمعيتي متعدد و متنوعي دارند .بسياري از

سياسي اجتماعي در سالهاي  1311تا  1321به  %3/8در سال

صاحب نظران علوم اجتماعي؛ به ويژه جمعيت شناسان ،معتقدند

افزايش پيدا كرد .در دهه دوم انقالب ،موفقيت در برنامه تنظيم

رشد جمعيت ،حاصل سه عامل مهم جمعيت شناختي است كه

خانواده باعث كاهش ميزان مواليد شد به طوري كه رشد

خود اين عوامل نيز تحت تأثير مؤلفههاي اجتماعي ،اقتصادي،
فرهنگي و  ...ميباشند .اين سه عامل كه از آنها به عنوان حركات

1

. Emigration
2
. death
3
. Fertility
4
. Modernization
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جمعيت از  % 3/8به  %1/62در سالهاي اخير رسيد( .)7كاهش

مورد بررسي قرار دادهاند .نتايج مطالعه نشان ميدهد كه متغير

نرخ باروري ميتواند نشان دهنده تغيير نگرش و نزول ارزشهاي

تحصيالت داراي تأثيري منفي بر باروري است در حالي كه اثر

مرتبط با تولد فرزند بوده و در كنار آن معرف ارتقاء ساير ارز

متغير ديگر بر روي باروري مثبت است .هم چنين رابطهي معني

شها باألخص ارزشهاي فردي و تقويت خواستهها در بين افراد

داري ميان منطقهي محل سكونت و ميزان باروري مشاهده شد.

باشد( .)9در چرايي اين تغيير نگرش بايد بر گسترش و توسعهي

به اين معني كه هرچه مناطق به لحاظ اجتماعي اقتصادي وضعيت

نوسازي و مدرنيته در سطحي جهاني و به موازات آن در سطوح

بهتري دارند ،داراي ميانگين باروري كم تري هستند( .)11هم

مختلف جامعهي ايران توجه نمود .در واقع رواج نگر شها و

چنين كاوه فيروز و همكاران ()1381در مقالهاي تحت عنوان

الگوهاي رفتاري جديد كه مولفههاي نوسازي مانند فردگرايي

«تاثير مولفههاي سبك زندگي بر نگرش به فرزند آوري –

جزئي ازآنهاست ،گفتماني را به افراد و باألخص زنان جامعهي

مطالعه موردي زنان در آستانه ازدواج شهر تهران » بعه اين نتيجه

حاضر معرفي ميكند كه با گفتمان كنوني كم فرزندي در

رسيدند كه بين مؤلفههاي سبك زندگي ،متغير پايگاه اقتصادي

ارتباطي تنگاتنگ قرار ميگيرد .و ازآنجايي كه زنان عامل اصلي

اجتماعي قوي ترين متغير پيش بين متغير وابسته است .به عبارتي،

زادوولد به شمار ميآيند وموقعيت شان در جامعه ميتواند بر

متغير مذكور عالوه بر اثر مستقيم بر نگرش زنان شهر تهران به

رفتار باروري آ نها تأثيرگذار باشد ،بنابراين پرداختن به اين

فرزندآوري ،بر همهي ابعاد سبك زندگي اثرگذار است و متغير

مسأله ميتواند تأثير بسزايي در اجراي بهتر سياستهاي جمعيتي

مصرف فرهنگي نيز عالوه بر تأثير بالفصل بر نگرش زنان ،تحت

در مناطق مختلف داشته باشد( .)9بررسيهاي انجام شده نشان

تأثير ساير ابعاد و مؤلفههاي سبك زندگي است .هم چنين،

دهنده اهميت موضوع ميباشد كه در ذيل به برخي از اين

مؤلفۀ مديريت بدن بعد از پايگاه اقتصادي اجتماعي ،بر نگرش

پژوهشها اشاره ميگردد:

زنان به فرزندآوري اثرگذار بوده است( .)16عالوه براين

رشادت و همكاران ( )1385در پژوهشي تحت عنوان «عوامل

،قاسمياردهايي و همكاران()1383در تحقيقي تحت عنوان«

مرتبط با باروري كلي در شهر كرمانشاه» به اين نتيجه رسيدند كه

بررسي تغييرات باروري زنان برحسب موقعيتهاي اجتماعي –

كاهش باروري با تحصيالت و اقامت در شهر رابطه دارد و

اقتصادي زوجين»به اين نتيجه رسيدند كه بي سواد بودن زنان و

افزايش سواد و آموزش در جامعه با كاهش باروري مرتبط بوده

نيز داشتن تحصيالت ابتدايي ،زمينههاي سن ازدواج پا يين و در

است( .)8در پژوهشي ديگرمقصودپور( )1383عوامل موثر

نتيجه باروري باال را براي آنها فراهم نموده است .در كنار

بركاهش نرخ باروري در ايران را از ديدگاه علم اقتصاد در دوره

تحصيالت زنان ،مرتبهي شغلي زن و همسرش ،ميزان درآمد و

زماني  1321تا  1385مورد بررسي قرار داده است .نتايج تحقيق،

هزينهي خانواده و نيز ميزان پايگاه اجتماعي -اقتصادي محاسبه

افزايش در هزينههاي زندگي وهمچنين افزايش در هزينه فرصت

شده براي زوجين ،در تغيير نگرش به نوگرايي و در نتيجه

والدين براي بزرگ كردن فرزندان را نشان ميدهد .اين در حالي

دررفتار باروري زنان از جمله سن ازدواج آنان مؤثرند .همهي

است كه هر چند افزايش بودجه خانوار هم در دوره زماني

زنان بررسي شده با سطوح اجتماعي و اقتصادي مختلف ،تمايلي

تحقيق رخ داده است اما متوسط افزايش ساالنه بودجه خانوار

براي باال بردن فرزندآوري از طريق سياستهاي تشويقي افزايش

بسيار كمتر از متوسط افزايش در هزينههاي سرانه خانوار و هزينه

مواليد ندارند .عقيدهي آنها به ويژه زنان برخوردار از پايگاه

فرصت والدين براي بزرگ كردن و تربيت فرزندان است .اين

اجتماعي-اقتصادي باال اين است كه بستههاي تشويقي بلند مدت

امر موجب شده است خانوادهها براي حفظ تعادل بودجه ازتعداد

نبوده و نميتواند تضميني براي بهتر شدن وضعيت زندگي

فرزندان خود بكاهند( )15قدرتي و همكاران (« )1385تحليل

فرزندانشان در آينده باشد(.)13اديبيسده و همكاران ( )1385به

سرمايه اجتماعي و باروري زنان در مناطق شهري سبزوار » را

بررسي ميزان افزايش باروري و عوامل موثر برآن در ميان طايفه

آذر-دی ،89شماره  ،5ويژه نامه ،سال 26

 -567مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

كرد ساكنانديمشك پرداختهاند.نتايج بيان گر آن است كه

مقياسهاي اين پرسشنامه فردگرايي( ،)5897بي طرفي

متغيرهاي ميزان تحصيالت زنان ،وضعيت اشتغال مرد و نگرش

عاطفي( ،)5892اكتساب(.6 )5885جهاني گرايي(.3 )5881

افراد به باروري سهم بيشتري در تبيين ميزان باروري زنان كرد

خانواده گرايي( )5881بدست آمده بود.

ساكن در شهرستانانديمشك را دارند( . .)13بررسي تغييرات

 -5پرسشنامه باروری

رفتار باروري ايرانيان در دو دهه اخير در نتيجه تغيير

جهت سنجش گرايش به باروري گويه هايي در قالب طيف

نسبيموقعيت زنان و مردان از اهميت بسياري برخوردار است .با

ليكرت از كامالً موافق تا كامالً مخالف در نظر گرفته شده

نگاهي عميق و ژرف در تغييرات نرخ باروري و خالي بودن

است .با توجه به اينكه متغير ميزان باروري و ناباروري از 12

جاي يك تحقيق مفصل از يكسو و نقش بيبديلي كه باروري
وناباروري درروندهاي جمعيتي ميگذارد ،سبب گرديدند كه
اين تحقيق با هدف بررسي تاثير نوسازي اجتماعي بر رفتار
باروري و ناباروري در دانشجويان زن متاهل دانشگاههاي استان

گويه در طيف  2درجهاي ليكرت تنظيم يافته است ،حداقل نمره
مورد انتظار  12و حداكثر  82است.ميزان پايايي اين پرسشنامه
توسط راد و ثوابي( )12حدود  5/76بدست آمده است و از نظر

گلستان انجام بگيرد .سؤال اصلي پژوهش شامل اين بحث

اعتبار بوميشده و داراي اعتبار صوري ميباشد .پس از جمع

اساسي است كه در تبيين مسئله باروري و تغييرات آن بر كدام

آوري اطالعات ،دادهها با استفاده از آزمون رگرسيون ونرم

مولفه نوسازي اجتماعي بيش ترتأكيد شده است؟آيا رابطهاي بين

افزار  SPSSنسخه  66انجام شد.

نوسازي اجتماعي و تغييرات باروري وجود دارد؟ به عبارت

نتایج

ديگركدام مولفه نوسازي اجتماعي ،بيشترين تاثير را بر ميزان
باروري در استان گلستان داشته است.

آمار توصيفي مربوط به شاخصهاي مركزي و پراكندگي متغير
پيش بين و مالک آورده شده است(جدول.)1
كشيدگي

چولگي

انحراف استاندارد

ميانگين

1/61

5/12

5/22

3/87

فرد گرايي

1/13

5/97

5/25

3/72

بيطرفي عاطفي

تحقيق ،تمام زنان متأهل  65-15ساله دانشجوكه در تمام مقاطع

5/97

1/63

5/71

3/67

اكتساب

6/31

5/73

5/76

3/98

جهاني گرايي

تحصيلي قرار دارند .حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران

1/12

1/61

5/93

3/56

خانواده گرايي

 131مورد لحاظ گرديد .معيارهاي ورود به براي شركت در

1/81

5/98

5/37

3/13

نوسازي

6/13

1/61

5/17

3/61

روش کار
مطالعه حاضر از نظر هدف ،كاربردي ،از نظر روش گردآوري
داده ،از نوع همبستگي محسوب ميشود .جامعهي آماري اين

پژوهش عبارتند از  -1رضايت داوطلب براي مشاركت در
تحقيق -6دانشجو بودن -3نداشتن اختالل روانپزشكي -3عدم
سوء مصرف مواد

ميزان باروري

همانطور كه در جدول  1ديده ميشود ميانگين
بيطرفي عاطفي) و هم چنين جهاني گرايي وخانواده گرايي از

MSDQ5

 13سؤال پرسشنامه به شكل سؤاالت بسته در طيف  1گزينه اي
ليكرت طراحي شده است ...نوسازي اجتماعي بر اساس  3مؤلفه
سنجيده شده است؛.ميزان پايايي كل اين پرسشنامه توسط حيدر
آبادي و همكاران ()11( )1382حدوداً5/97وبراي خرده
. Modernity and Social Development Questionnaire

اجتماعي

تماميشاخصهاي نوسازي اجتماعي(فرد گرايي ،اكتساب،

ابزار پژوهش
پرسشنامهی

متغير

1

حد متوسط(نمره  )3باالتر است .اين نتايج نشان ميدهد كه اين
شاخصها بيشترين تاثير را از نوسازي اجتماعي داشتهاند ودر
اين بين شاخص خانواده گرايي بيشترين ميانگين ()3/98را دارا
است .جهت تجزيه و تحليل دادهها و انتخاب نوع آزمونهاي
مربوطه ،ابتدا به بررسي وضعيت نرمال بودن متغيرها پرداخته
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آزمون كولموگروف -سميرنوف ( ) KSبود.

شد .آزموني كه جهت بررسي نرمال بودن متغيرها استفاده شد،

جدول  -6ميزان همبستگي بين متغيرها
متغیر مالک

متغیر پیش بین

خرده مقیاس

همبستگی

سطح معنا داری

میزان باروری

نوسازي اجتماعي

فرد گرايي

-5/12

5/555

طرفي عاطفيبي

-5/21

5/555

اكتساب

-5/13

5/51

جهاني گرايي

-5/38

5/51

خانواده گرايي

-5/37

5/555

مفهوم نوسازی اجتماعی

-5/12

5/555

جدول -6بيانگر آن است كه تماميخرده مقياسهاي متغير پيش

( )p> 5/51داراي رابطه معنادار بوده و اين رابطه بصورت منفي

بين با متغير مالک(ميزان باروري) با توجه به سطح معني داري

و غير مستقيم و درسطح متوسط رو به باال مي باشد.

جدول  -5نتيجه نهايي تحليل چند متغيري متغيرپيش بين نوسازي اجتماعي
مرحله

متغیر

ضریب غیراستاندارد

ضریب

مقدار

استاندارد

تحلیل

مقدارt

سطح معناداری

بتا

واریانس

5

طرفي عاطفيبي

-5/13

-5/31

33/63

-3/93

5/555

5

اكتساب

-5/19

-5/38

37/18

-3/63

5/56

1

فرد گرايي

-5/71

-5/13

27/61

-2/59

5/556

6

جهاني گرايي

-5/11

-5/32

38/37

-3/92

5/53

7

خانواده گرايي

-1/36

-5/33

99/53

-8/39

5/555

مرحله

متغير

ضريب غيراستاندارد

ضريب

مقدار تحليل

مقدارt

سطح معناداري

استاندارد بتا

واريانس

5

طرفي عاطفيبي

-5/13

-5/31

33/63

-3/93

5/555

5

اكتساب

-5/19

-5/38

37/18

-3/63

5/56

1

فرد گرايي

-5/71

-5/13

27/61

-2/59

5/556

6

جهاني گرايي

-5/11

-5/32

38/37

-3/92

5/53

7

خانواده گرايي

-1/36

-5/33

99/53

-8/39

5/555

بحث و نتیجه گیری

مفروضهاي مهم و اساسي در مطالعات باروري جامعهي ايران

تاكنون پژوهشهاي زيادي پيرامون ميزان تغييرات باروري در

امروزي ميتواند مطرح باشد .فرضيه اصلي و محوري در اين

جامعه صورت گرفته است .تعدادي از اين تحقيقات روي مسائل

تحقيق عبارت است از :نوسازي اجتماعي برروي ميزان تغييرات

اجتماعي و تعدادي روي مسائل فرهنگي واقتصادي تأكيد

باروري و ناباروري در دانشجويان دختر دانشگاههاي استان

دارند .مطمئناً آن كه در هرجامعهاي ،با توجه به شرايط و ضوابط

گلستان تاثير داشته است .يافتهها نشان ميدهد زناني كه نگرش

حاكم بر آن جامعه ،ميزان تغييرات باروري ممكن است به

آنها در راستاي نوگرايي است ،ميانگين سن ازدواج بااليي داشته

عوامل متعدد و متفاوتي بستگي داشته باشد .نوسازي اجتماعي

و در مقايسه با ساير زنان فرزندان كمتري دارند .بر اساس نظريه

وانديشههاي متمايز حاصل از آن در زمينه رفتار باروري ،يكي از
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نوتشتاين ،1كاهش روند باروري تحت تأثير عوامل فردگرايي و

جست وجوي لذت و رفاه بيشتر ،جايگزين ارزشهاي پيشين

افزايش سطح خواستههاي زندگي شهري وصنعتي و نوگرايي

شده است ،از همين روست كه نظريه نوگرايي بر نقش تأثيرگذار

است كه به تدريج ارزشهاي مربوط به داشتن فرزند زياد را از

پيشرفت وتوسعه و فناوري بر رفتارهاي عاطفي و ارزشي مردم

بين ميبرد .در قالب نظريهي لستهاق ميتوان عنوان كرد كه

تأكيد ميكند .تغييرات رفتار باروري و كاهش ميزان باروري در

تغييرات اجتماعي و نوگرايي و در نتيجه آن انتشار ايدههاي

دو دهه اخير را بر اين مبنا نيز ميتوان تبيين وتحليل كرد(.)63

جديد (همراه با برنامههاي تنظيم خانواده) در كاهش باروري

همان طور كه نتايج نشان داد بين نوسازي اجتماعي و تغييرات

تأثيرگذار است .بيشتر زنان تأكيد داشتند براي باال بردن تعداد

ميزان باروري همبستگي منفي و معنا داري وجود دارد ..در

فرزندان بايد زيرساختهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي

نتيجه بين نوسازي اجتماعي و ميزان باروري تغييرات دانشجويان

جامعه توسعه پيدا كند( .)13مهمترين پيامد مدرنيته در ارتباط با

دختر دانشگاههاي استان گلستان رابطه منفي و معكوس وجود

مقولۀ ترجيح باروري در جامعهي ايران ،بدبيني نسبت به آينده

دارد .به عبارتي هرچه گستره نوسازي اجتماعي در زندگي افراد

وفردگرايي است .رشد ارزشهاي جامعه مدرن شامل تفكر

بيشتر سايه افكنده است ،ميزان باروري و تمايل به فرزند آوري

فردگرايي ،منفعت طلبي ،رضايت مندي يا لذت جويي و

كمتر شده است.

خردگرايي در جامعه ايران در حال گسترش و تعميم به جامعه

از طرفي ميزان ضريب بتا()-5/16حكايت از آن دارد كه اين

زنان است .به طوري كه هافستد )1883(6مينويسد :رتبهي

متغير پيش بين بصورت كلي توانسته  %16از تغييرات ميزان

فردگرايي در ايران كمي بيش از متوسط سطح جهان است

باروري را در زنان مورد مطالعه تبيين نمايد و  %39باقي مانده

.گسترش فردگرايي موجب توجيه سبكهاي جديد زندگي نظير

مرتبط با ساير عوامل ديگري است كه در مدل اين پژوهش به

تنها زيستن ،همباشي ،عقد سفيد ،زندگي بدون فرزند ،طالق و...

آن اشاره نشده است و خارج از مدل است .باروري و

است كه جملگي بر رفتار باروري تأثير دارد( .)62با توجّه به

فرزندآوري به عنوان عامل منحصربه فرد افزايش جمعيت در

زمينههاي گوناگون قومي فرهنگي گروههاي مذكوردراين

سطح جهاني ،از اهميت بيشتري برخوردار است و مهمترين

بررسي و با در نظر گرفتن اين واقعيتّ كه گروههاي مذكور به

عاملي كه ميتواند ساختار سني يك جمعيت را دگرگون سازد

شيوههاي ناهمساني در معرض تأثير نيروهاي نوسازي قرار

سطح باروري زنان است .امروزه نهاد خانواده پا به پاي تحوالت

گرفتهاند ،انتظار ميرود نيروهاي نوسازي در بسترهاي گوناگون

اجتماعي دگرگون شده است .بر اين اساس تغييرات نظام

فرهنگي ،متفاوت عمل كنند( )67تحوالت اجتماعي ناشي از

خويشاوندي و تغييرات باروري نتيجه اجتناب ناپذير دگرگوني

تسريع در فرايند شهرنشيني و افزايش مهاجرت از روستا به شهر،

ساختار جامعه و همچنين دگرگونيهاي ايدئولوژيكي است كه

صنعتي شدن و اشكال مختلف نوسازي نظير افزايش سطح

اين امر باعث كاهش تعداد فرزند ايده آل ميشود و در كل

تحصيالت افراد اجتماع ،گسترش ارتباطات و سرعت تأثير و

سيستم جامعه و ساختار جمعيت اثر ميگذارد()12يافتههاي اين

نفوذ رسانههاي جديد ،كاهش مرگ ومير نوزادان و كودكان

فرضيه كلي با نتايج عباسي شوازي و همكاران )17( 1393،؛

و ...كه كشور ما در دو دهه اخير بيش ازهمه ادوار متأثر از آنها

قدرتي و همكاران)11( 1385 ،؛هزارجريبيو همكاران1398 ،

بوده و هست ،به عنوان عواملي كه در تغيير نظام ارزشها و

()19؛فيروز راد و ثوابي)12( 1383 ،؛.هم راستا ميباشد .هم

هويتي افراد اجتماع مهماند ،باعث ايجاد تغيير در زمينه نگرش به

چنين نتايج نشان داد كه بين تماميخرده مقياسهاي متغير پيش

باروري و رفتارباروري در بين زوجين شده است ،تا جايي كه

بين با متغير ميزان باروري رابطه منفي و غير مستقيميوجود دارد.

روحيه آينده نگري و گرايش به زندگي همراه با شادكاميو

در دنياي امروز ،انسان منافع شخصي خود را بر منافع جمعي

1

ترجيح ميدهد( .)9فردگرايي ،به افراد در مقابل سنتها ،عر

. Notestein
. Hofstede

2
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فها و رسوم جامعه استقالل عطا كرده است( .)9فرد كه

رهايي آگاه شوند .بنابراين اين يك امر بديهي است كه ميزان

درگذشته ذوب در جامعه بود و دايره اختيارات او بسيار محدود

استقالل فردي در بين دانشجويان بيشتر از برخي گروههاي ديگر

و نفوذ جامعه در وي بسيار شديد بود ،با تضعيف نظام هنجاري

باشد( .)9پيشرفت و توسعه و رشد تكنولوژي (مخصوصاً

جامعه كه نشا ن دهند هي انتظارات استاندارد جامعه از اعضايش

ارتباطات از طريق شبكههاي مجازي ،شبكههاي ماهوارهاي و

است ،آزاد يهاي قابل مالحظهاي پيدا كرد( )9بنابراين ،به نظر

اينترنتي) بر زندگي مردم حتي در زمينههاي ارزشي و عاطفي

ميرسد كه رواج فردگرايي در بين افراد و مخصوصاً زنان يكي

تأثير گذاشته و اين امر به صورت عاملي درجهت كاهش ميزان

از عواملي است كه ميتواند باعث عدم تمايل آ نها به داشتن

باروري عمل كرده است .بيطرفي عاطفي سبب تغيير

فرزند شود كه اين تمايل و ترجيح به ورطهي عمل كشيد ه شده

نگرش(مخصوصاً نگرش تحصيلي و كسب منزلت اجتماعي) در

و قصد آنان را هم درخصوص تعداد فرزند تحت تأثير قرار

زنان شده است .تغيير نگرش اجتماعي نسبت به مسئله تحصيل

ميدهد( .)9نتايج اين فرضيه با يافتههاي مطالعهي لستهاق( 1

زنان و منزلت اجتماعي آنان باعث شده كه زنان سالهاي بيشتري

 )18() 1881كه تغيير نظام ارزشي وافزايش فردگرايي سكوالر

را صرف تحصيل كرده ،سن ازدواج را عقب برانند و در نتيجه

در كشورهاي اروپاي غربيرا مورد تأييد قرار داد ،مطالعهي

اين امر،موجب كاهش قابل مالحظه سطح باروري شده است .از

باربارا منچ ، 6سينگ 3وكاستر الين ) 6551 ( 3كه تغييرات سريع

سوي ديگر ،اشتغال زنان درخارج از خانه و رشد قابل توجه

در نظامهاي ارزشي جوامع آسيايي را نشان ميدهد ،تا اندازهاي

شهرنشيني و اجبار افراد در زندگي در آپارتمانهاي كم

در يك سو وجهت ميباشد .هم چنين اين نتايج با يافتههاي

مساحت ،تأثير منفي در ميزان زاد و ولد خانوادهها گذاشته است.

بهروان و عليزاده1397 ،؛( )65معيد فر و صبوري خسرو

نگاه به آمار وارقام ،شمار فزاينده دانشجويان دختر در دانشگاهها

شاهي )61( 1398،هم سويي بااليي دارد .اما اين يافتهها با نتايج

و مؤسسات عالي آموزش كشور ،مهر تأييد بر يافتههاي اين

شاه آبادي و همكاران  )9( 1386 ،همسويي و هم خواني ندارد.

پژوهش ميگذارد .از طرف ديگر زنان مانند گذشته چندان

نتايج پژوهش اين افراد حاكي از آن است كه ميزان فردگرايي

نيازي به اخذ آگاهي از كانالهاي ارتباطي غيررسميمانند

در بين نمونهي مورد بررسي پايين است .درواقع تركيب

دوستان و همسايگان احساس نميكنند .از طرفي در جامعهي در

گويههاي مربوطه كه شاخص فردگرايي را تشكيل ميدهند نشان

حال گذار ايران ،ارتباطات غيررسميدرحال افزايش ميباشد،

از ميزان فردگرايي تقريباً پايين در بين افراد مورد بررسي دارد ،به

درحالي كه كانالهاي ارتباطي رسميمانند خويشاوندان و

طوريكه بيش از  % 15افراد با گويههاي فردگرايي اظهار مخالفت

دوستان كه روابط عاطفه گرايانهاي در آنها حاكم بود ،بيشتر

نموده و با كنار گذاشتن افراد بينظر بايد گفت كمتر از %35

با باروري باال هم خوان بودند تا با باروري پايين .يافتههاي اين

افراد مورد بررسي از ميزان فردگرايي به نسبت بااليي برخوردار

فرضيه با نتايج ضيايي بيگدلي و همكاران( )66همسو و هم جهت

ميباشند .دانشجويان به دليل موقعيت خود از روابط اجتماعي

ميباشد .نتايج تحقيق بيانگر رابطه منفي و غير مستقيم بين

بيشتري برخوردارند .و بنابر نظر هابرماس ،شبكه روابط اجتماعي

خانواده گرايي و ميزان تغييرات باروري ميباشد .اين مقدار بيان

و تعامل با ديگران دريك ساختار به هم مرتبط اجتماعي باعث

گر اين مطلب است كه  %33از تغييرات ميزان باروري و كاهش

استقالل افراد ميشود .به گفته زيمل ،انشعاب تعلق گروهي و

آن را تغييرات در خانواده گرايي بيان ميكنند .از مهمترين

عضويت در گرو ههاي متعدد سبب ميشود افراد از ادراک

زمينههاي تغييرات اجتماعي چند دهه گذشته جامعه ايراني،
تغييرات مختلف ارزشي و نگرشي در زمينه مسائل باروري،
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. Casterline, J.B.
2

ازدواج و خانواده بوده است .گرايش به داشتن فرزند كمتر،
تمايل به ازدواج در سنين باالتر ،جست وجوي هويت زنانه در
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فضاهايي غير از خانه و مادر شدن سبب شده است تا در ميان

آرزوهاي زنان و محتواي برنامهها موجب تشويق به باروري يا

زنان ،نوعي تغيير نگرش نسبت به ازدواج و نقشهاي همسري و

كنترل آن گردد .نتايج اين فرضيه با يافتههاي لوكوه 1و

مادري و حتي كار خانگي به وجود بيايد كه به نوعي تحقير و

ويندرميچ )63()6555(6؛ روبي 3و همكاران ()61()6556؛

تخفيف اين نقشها را به دنبال داشته است .از همين رو است كه

قدرتي و همكاران ( )11()1385هم سو و هم جهت ميباشد.

براساس نظريه منزلت اجتماعي خانواده ايراني امروزه ،با توجه
به موقعيتي كه در آن قرار دارد ،اقدام به تصميم گيري درمورد
فرزندآوري ميكند .اگر تشخيص دهد كه فرزندآوري باعث
رشد و ترقياش در جامعه ميشود ،آن را دنبال ميكند؛ اما اگر
فرزندآوري را مانعي براي پيشرفت و توسعه موقعيت اجتماعي
خود تلقي كند ،به روشهاي گوناگون آن را به تأخير مياندازد
و يا كنترل ميكند( .)63افزايش سطح تحصيالت و ورود
گسترده دانشجويان دختر به دانشگاهها درسالهاي اخير در ايران،
به تحوالت عميق نگرشي و رفتاري زنان منجر شده است.
تحصيالت باعث به تأخيرانداختن سن ازدواج و كاهش دوره
باروري ،افزايش آگاهي و اطالعات خانواده در خصوص
برنامههاي تنظيم خانواده و استفاده از وسايل جلوگيري از
بارداري و همچنين باعث كاهش تولد فرزندان ناخواسته و
رعايت فاصله بين تولدها ،تغيير نگرش افراد نسبت به بعد خانواده
و ايجاد فرصت اشتغال خارج از خانه براي زنان ميشود .نتايج
نشان ميدهد ورود به دانشگاه و افزايش تحصيالت به طور
غيرمستقيم از طريق تغيير در نگرشها وعقايد فردي و شكل
دادن نگرشهاي مدرن و مستقيماً از طريق باال بردن سن ازدواج
ودرنتيجه تأخير در سن فرزندآوري بر تغييرات ميزان باروري
مؤثر است( .)63يافتهها بيان گر آن است كه زنان با عضويت در
شبكههاي مجازي وتماشاي شبكههاي ماهواره اي ،به كانالهاي
غيررسميپناه برده و ارتباط خود را باكانالهاي رسميمانند
خويشاوندان و دوستان نزديك محدود و يا قطع كردهاند.
ارتباطات گسترده و تأثير رسانههاي جمعي در كشورهاي در
حال توسعه ،سرعت اشاعهي ايدههاي مربوط به تنظيم خانواده را
چه در نقاط شهري و چه در مناطق روستايي افزايش داده است و
امروزه افراد ،علي رغم نسلهاي پيشين به واسطهي راديو و
تلويزيون به بسياري از نقاط جهان دسترسي دارند .اين دريافت
حمايت و اطالعات از شبكهها و رسانهها ميتواند بسته به آمال و
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The impact of social renewal on fertility and infertility
(Case Study of University Students of Golestan Province)
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Abstract
Introduction: A look at the evolution of the world shows that in the last
three decades, women's fertility has undergone a shift so that, according to
Giddens, "among the changes that are taking place nowadays, the
importance of none is as great as that of individuals' personal lives. It
includes sex, emotional life, marriage and family going on".
Methods: The research is a correlational survey that 135 married female
students aged 20-50 years were randomly selected by stratified sampling
method. Data collection tools included two questionnaires of Social
Development and Renovation (MSDQ) and Fertility and Infertility Changes
Questionnaire.
Results: It showed that there was a significant relationship between all the
subscales of the predictor variable and the criterion variable, with the mean
being upward. Its direction was negative and indirect. The emotional
neutrality subscale had the highest correlation coefficient among all
subscales (-0.61). In the two-variable regression analysis, individualism
subscale (-0.53) explained the most amount of criterion variables.
Condusions: The relationship between social modernization and fertility,
infertility, as shown in this study, is an inverse one, namely in the deprived
areas of Golestan province and in rural areas far from the possibilities of this
relationship. Areas of prosperity and development, close to downtown and
larger cities, are witnessing lower population growth. Therefore, in order to
achieve a desired level of fertility in society, measures must be taken to
effectively influence women's attitudes toward fertility, especially in
educated people with regard to social modernization factors.
Key words: Fertility, infertility, modernization, social modernization

