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چکیده:
این مقاله با هدف بررسی تأثیر انواع سبک زندگی بر رفتار باروري زنان 

شده است. در این پژوهش از تئوري اقتصادي ساله شهر اهواز انجام49-15
نفر 384شده است. حجم نمونهایی استفاده گري بکر و تئوري نوگرباروري

شده متناسب با ي بندگیري تصادفی طبقهي نمونهشده است که به شیوه
ها، این آوري دادهشده است. از نظر روش جمعحجم جمعیت آماري انتخاب 

ها، از آمار توصیفی و و تحلیل دادهدر تجزیه العه پیمایشی بوده ومط
استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند 

دهد که بین متغیر میآمده نشان دستشده است. نتایج بهمتغیره استفاده 
ي مثبت و شناختی سن و سبک زندگی سنتی با رفتار باروري رابطهجمعیت

اما بین میزان تحصیالت و سبک زندگی مدرن با رفتار معناداري وجود دارد؛
، هاي سبک زندگیؤلفهي منفی و معناداري وجود دارد. از میان مباروري رابطه

ي معناداري وجود ندارد اما میان ابطهبین مصرف فرهنگی با رفتار باروري ر
.ي منفی و معناداري وجود داردمصرف مادي با رفتار باروري رابطه
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مسألهیانبودمهمق
رکرد فرزندآوري یکی از خانواده همواره یکی از نهادهاي مهم اجتماعی بوده است و کا

ترین عامل تغییر در ساخت جمعیت ي مهممنزلهکارکردهاي مهم خانواده است. باروري به
اي را در موجب شده مطالعات مربوط به باروري و عوامل تأثیرگذارنده بر آن جایگاه ویژه

امروزه ).Keshavarz & et.al, 2013(شناختی به خود اختصاص دهدمطالعات جمعیت
هاي جمعی و نهایتاً یافتگی جوامع و گستردگی رسانهدر پی فرایند شهرنشینی، توسعه

توسعه میزان موالید با حالشدن در بسیاري از کشورهاي پیشرفته و درجهانیيپدیده
نتایج تر از آن تنزل پیداکرده است. توجه به نرخ باروري در سطح جایگزینی و حتی پایین

آوري، ندزنسبت به فرش نگردر تغییر روري و بات تحوالوزه مرد ادهن مینشاها بررسی
هاي دي و هزینهقتصاامسائل از فقط ناشی شد، ر میگذشته تصودرنچه ف آبرخال

دارند خالت دنیز و اجتماعی مل فرهنگی اعو، ین عاملر اکناآوري نیست و در ندزفر
)Bayangani & et.al, 2013(.

طبیعی جمعیت و عامل مهم نوسانات آن در يپدیدهکلی باروري یکی از دو طوربه
طبیعی در افزایش جمعیت، همواره این يمقیاس جهانی است. به دلیل نقش این پدیده

گرفته توجه قرارهاي مختلف علوم اجتماعی موردهاي متفاوت در حوزهموضوع از دیدگاه
هاي است. بررسی دورهتوجه پژوهشگران بودهاست و عوامل مؤثر بر آن از دیرباز مورد

دهد تغییرات جمعیتی در ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با تحوالت مختلف تاریخی نشان می
گرفته است؛ بنابراین پرداختن به ابعاد فرهنگی، روانشناسی اجتماعی و فرهنگی انجام

تو چشمگیر باروري بسیار مهم اسشناسی در این کاهش بسیار سریع اجتماعی و جامعه
)Fazeli, 2003: 61(.

ه تیزاموکرسو و ددي از یکماي نی کاالهاوفزيهواسطبهمصرفی ي ر جامعهظهو
نجامد امیه مرروزندگی ن زنتخابی شدابه ، یگري دسوآن از عمومیت یافتن ف و مصرن شد

سبک ست. ي معاصر امعهجادر ندگی زسبک روزافزون همیت ي ادهندهنشانمر و همین ا
جدي و اقبال يتوجهموردمدوم قرن بیستيمی است که در نیمهزندگی یکی از مفاهی

و ها رفتاريههماز هماهنگ اي نسبتاً مجموعهی ندگزسبک شناسان قرار گرفت.جامعه
هااي از عادتم مجموعهست که مستلزه امرروزندگی ن زجریادر معین د فرهاي هر فعالیت
.)Bayangani & et.al, 2013(وحدت دارد ین نوعی ابنابرهاست، گیريو جهت

برد. این دشواري اي دشوار از حیات خود به سر میاکنون خانواده در ایران در مرحله
کننده خانواده، در آنجاست که به دلیل تغییر سبک زندگی، هنجارهاي قدیمی تنظیماز
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ي هاازدواج و تنظیم مناسبات خویشاوندي دیگر پاسخگو نیستند و از سوي دیگر، رویه
اند که به تولید هنجارهاي مناسبات خانواده نیز آنچنان نهادینه نشدهينوپدید در عرصه

حال، کشش عینها و دربخش در جامعه منجر شوند. این سردرگمی در حفظ سنتانتظام
نوعی بحران در خانواده و در رابطه بین نظام خانواده و نظام عمومی جامعه به نوگرایی، به

چه بیشتر کانون است که یکی از تبعات آن، کاهش فرزندآوري و گسستن هرشده تبدیل
Mohammad Pourخانواده است ( & et.al, 2009(.

اصلی جامعه و از اولین اجتماعی است که فرد در آن به هویت خود يخانواده هسته
ندان و برد. این اجتماع کارکردهایی چون: اجتماعی کردن فرزندان، مراقبت از سالمپی می

چند که از کارکردهاي کودکان، ایجاد آرامش روحی و روانی در اعضا را بر عهده دارد، هر
طور کامل امروز کاسته شده و اثرات گذشته خود را بر روي جامعه بهيخانواده در جامعه

هاي اصلی و تأثیرگذار است.هم خانواده یکی از کانونندارد ولی باز
توان ده براي خانواده، کارکرد فرزندآوري و باروري را میشدر کنار کارکردهاي ذکر

وجود تکیهایننام برد. این مفاهیم معنی صد در صد یکسانی را در جوامع مختلف ندارد با
است که براي بقا زندگی زناشویی و جامعه یک امر » باروري«کالم و منظور اصلی در اینجا 

پذیر نمودن فرزندان، ها و جامعهفرزند و مراقبت از آنالزامی است. خانواده با به دنیا آوردن 
ها، نهادها و هاي گوناگون در سایر گروهها را براي به عهده گرفتن نقشنخستین گام

).Aghajania and Rajabi, 2002: 43دارد (ها توسط فرزندان، برمیسازمان
59/1، اروپا با باشدفرزند می04/3میزان باروري کل براي هر زن در سطح جهانی 

فرزند براي هر زن بیشترین میزان باروري را 15/5فرزند کمترین میزان باروري و آفریقا با 
باشد. در بین فرزند براي هر زن می96/2دارا هستند. در آسیا میزان باروري کل برابر با 

21/1کنگ با فرزند براي هر زن بیشترین و هنگ37/7کشورهاي مختلف جهان یمن با 
.)Ziaie, 1993: 120(باشد فرزند براي هر زن کمترین میزان باروري کل را دارا می

در حال حاضر هرم سنی جمعیت ایران در حال انتقال از جوانی به سالخوردگی است. 
در 1365شروع کاهش اساسی و مستمر باروري در ایران را سال يبدین ترتیب اگر نقطه

)، ساختار جمعیت ایران 1425رن پانزدهم هجري شمسی (نظر بگیریم تا پایان ربع اول ق
درصد 5، همواره کمتر از 1375که تا سال حالیساختاري کامالً سالخورده خواهد بود. در
سال قرار داشته و هنگام نیل به سالخوردگی 65از کل جمعیت ایران در سنین باالتر از 

ساله به باال به حدود 65عیت سوم قرن پانزدهم) نسبت درصد جميکامل جمعیت (دهه
واقع بیش از سه برابر خواهد شد.درصد رسیده و در15
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گذاران وهشگران و سیاستپژري از سیعی موجب شد توجه بسیاات وچنین تغییروز بر
در تجربی ي و نظراز ادبیات سیعی وبخش د و جلب شوروري بايپیش به مسئلهازبیش
ا یرزیابد ص ختصاع این موضوامرتبط به هاي رشتهسایر و جتماعی م اعلوروري، شت باابهد
دي قتصاي اتوسعهتوجهی بر ر خودرتأثیر تواند میشد جمعیت ربر روري بر تأثیر باوه عال

؛ بنابراین ما در این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله شته باشدداطبیعی اجتماعی منابع 
اهواز چگونه است؟ و سبک زندگی چه هاي شهرم که وضعیت فرزندآوري در خانوادهیهست

تأثیري بر رفتار باروري آنان دارد؟
اجتماعی ازجمله مسائلی است يعنوان یک مسئلهجمعیت و مسائل مرتبط با آن به

هاي جمعیتی ها نیز براي حل این مسئله، سیاستکه بیشترین  آرا را به دنبال دارد و دولت
,Husseini(گیرنددد و متنوعی را در پیش میمتع امروزه نیز در ایران، این . )2010:164

ها و گذاران است و همایشنظر سیاستمسئله مدتی است که موضوع بحث و اختالف
ترین عنصر توان گفت که مهمشود؛ بنابراین، میجلسات مختلفی در این زمینه برگزار می

که نوسانات جمعیت در سیستم متغیرهاي جمعیتی، باروري است و به خاطر اثرات سویی
تري در این نماید، مطالعات بیشتر و دقیقتواند بر جامعه بر جاي گذارد، ضروري میمی

حوزه انجام گیرد.
باروري و تبیین آن بر اساس عوامل يبنابراین پرداختن به جوانب گوناگون پدیده

واند به تها و نتایج حاصل از آن میشک انجام این پژوهشمختلف، ضروري است و بی
توجهی نماید.هاي جمعیتی نیز کمک قابلریزيها و برنامهبهتر سیاستترسیم هر چه

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

» شناختی عوامل مؤثر بر ترجیح باروري زنانبررسی جامعه«اي با موضوع مطالعه
آوري اطالعات از جمعمنظور ها، از نوع پیمایشی بود و بهاند. روش پژوهش آنانجام داده

زن 342آماري این پژوهش شامل يیافته بهره گرفته شد. نمونهساختيابزار پرسشنامه
اي گیري خوشهنمونهيهاي دولتی شهر کرمان بود که با شیوهمتأهل شاغل در سازمان

دهد که نگرش منفی پاسخگویان نسبت به هاي این تحقیق نشان میانتخاب گردید. یافته
آن سهم فردگرایی، ازجامعه بیشترین همبستگی را با ترجیح باروري دارد؛ پسيدهآین

شده طلبی، نگرش نسبت به فرزند، خردگرایی و رضایتمندي زناشویی محاسبهمنفعت
مستقیم است. متغیرهاي میزان مطالعه، تحصیالت، درآمد و استفاده از رسانه به شکل غیر
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ترین هاي این تحقیق مهمدهد. بر اساس یافتهثیر قرار میترجیح باروري زنان را تحت تأ
ها نسبت به آینده است که به شکل عامل اثربخش بر ترجیح باروري زنان، نگرش منفی آن

ها و میزان تحصیالت استمستقیم تحت تأثیر میزان درآمد، میزان استفاده از رسانهغیر
)Mohammadi and Safari, 2017.(

اجتماعی و فرهنگی بر نگرش به يهاي سرمایهتأثیر مؤلفه«ررسی در تحقیقی به ب
ي ازدواج شهر تهران پرداختند. در این پژوهش که در میان زوجین در آستانه» فرزندآوري

کننده به مراکز ازدواج مراجعهيزوج در آستانه400گرفته است، به روش پیمایش انجام
اي اي طبقهمرحلهگیري چنداز روش نمونهبهداشتی و درمانی شهر تهران با استفاده

شده براي انتخاب و با کمک ابزار پرسشنامه بررسی شدند. متغیرهاي مستقل استفاده
اند از: اعتماد اجتماعی، ازدواج در مورد فرزندآوري عبارتيتبیین نگرش زوجین در آستانه

هاي اجتماعی هروابط اجتماعی، شبکيحمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه
فرهنگی يفرهنگی نهادي و سرمایهيمجازي، مصرف محصوالت فرهنگی، سرمایه

درصد از 16شده حدود یافته. تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد متغیرهاي بررسیتجسم
کنند. همچنین بر اساس تحلیل مسیر، در تغییرات نگرش در مورد فرزندآوري را تبیین می

ترین متغیر اثرگذار بر نگرش در مورد فرزندآوري، متغیر ررسی مهمببین متغیرهاي مورد
این متغیر، متغیرهاي ازبوده است و بعد329/0شارکت اجتماعی با ضریب بتاي م

یافته به فرهنگی تجسميفرهنگی نهادي و سرمایهيهاي اجتماعی مجازي، سرمایهشبکه
همچنین، ؛در مورد فرزندآوري دارندر تهران ترتیب بیشترین سهم را در نگرش زوجین شه

عنوان یک متغیر میانی اثرگذار بر متغیر وابسته، متغیر مصرف محصوالت فرهنگی به
,Kaveh Firouz & et.al(ري را از سایر متغیرها داشته استبیشترین تأثیرپذی 2017.(

در» هاي سبک زندگی بر نگرش به فرزندآوريتأثیر مؤلفه«در پژوهشی به بررسی 
ي ازدواج شهر تهران پرداختند. در این پژوهش با استفاده از تکنیک میان زنان در آستانه

درصد 3/83نفر از زنان شهر تهران بررسی شدند. طبق نتایج این تحقیق، 384پرسشنامه، 
همچنین ؛فرزندآوري و کارکردهاي آن دارندشده نگرش متوسط و ضعیفی بهزنان بررسی
زندگی (مدیریت بدن، اوقات فراغت، مصرف فرهنگی و پایگاه هاي سبک بین مؤلفه

درصد از 32ي معناداري وجود دارد و اجتماعی) با نگرش به فرزندآوري رابطهـاقتصادي
هاي سبک شود. بین مؤلفهتغییرات نگرش به فرزندآوري با متغیرهاي مستقل تبیین می

بین متغیر وابسته است و متغیر پیشترین اجتماعی قويـزندگی، متغیر پایگاه اقتصادي
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Kaveh(ي مدیریت بدن بر نگرش زنان به فرزندآوري اثرگذار بوده استآن مؤلفهازبعد

Firouz & et.al,2016.(
با » تحلیل بسترهاي اجتماعی فرهنگی کاهش باروري در ایران«در تحقیقی با عنوان 

دهد: فرهنگ و اي، نشان مینههاي سطح خرد سرشماري و پیمایش نمواستفاده از داده
گیري عنوان مبنا و پایه رفتارهاي انسانی، نقش مهمی در شکلهاي فرهنگی، بهارزش

اي از رسد که تعامل مجموعهنهایت به این نتیجه میرفتارهاي باروري دارند. وي در
گیري باروري زیر سطح نهادي، معنایی و فرهنگی منجر به شکلـنیروهاي ساختی

رو، افزایش باروري به باالتر از سطح جانشینی، فرایندي اینینی در ایران شده است. ازجانش
هاي پایدار خانواده بعدي و پیچیده سیاستی است که مستلزم اتخاذ و اجراي سیاستچند

محور و مرتبط با مطلوبیت یا تمایل به فرزندآوري، امکان یا آمادگی براي فرزندآوري و 
,Sadeghi(ي استتوانایی فرزندپرور 2016(.

شهر اندیمشک پرداختند و عوامل سال35متر از به تحقیقی بر روي زنان متأهل ک
بررسی اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش به فرزندآوري را با تأکید بر سبک زندگی مورد

يدادند و به این نتیجه رسیدند که بین ترجیح جنسی و گرایش به فرزندآوري رابطهقرار
ها، میزان تحصیالت، سبک زندگی و مثبت و معناداري وجود دارد. بین پیروي از سنت

منفی و معناداري وجود ياجتماعی با گرایش به فرزندآوري زنان رابطهـپایگاه اقتصادي
هاي سبک زندگی (اوقات فراغت، مصرف کاالي فرهنگی و مدیریت دارد؛ اما بین مؤلفه

همچنین نتایج این ؛معناداري وجود ندارديي زنان رابطهبدن) با گرایش به فرزندآور
درصد تغییرات میزان گرایش به فرزندآوري زنان به 3/17تحقیق گویاي آن است که 

اجتماعی، ترجیح جنسی و پیروي از ـمتغیرهاي مستقل (سبک زندگی، پایگاه اقتصادي
ها تأثیر بیشتري در نتشود و متغیرهاي ترجیح جنسی و پیروي از سها) مربوط میسنت

,Boroumand & Arjmand Siahposh(میزان فرزندآوري دارند 2016(.
اجتماعی و سبک زندگی با گرایش به يسرمایهيدر پژوهشی به تحلیل رابطه

ها حاکی از فرزندآوري در بین دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان پرداختند. یافته
يهاي خارجی و گرایش به فرزندآوري رابطهاده از رسانهآن است که بین میزان استف

هاي داخلی و گرایش به فرزندآوري معنادار معکوسی وجود دارد، اما بین استفاده از رسانه
اجتماعی و سبک زندگی سنتی با يمعناداري مشاهده نشده است. بین سرمایهيرابطه

بک زندگی مدرن و گرایش به معنادار مثبت و بین سيگرایش به فرزندآوري رابطه
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,Rasoolzadeh Aghdam & et.al(معنادار معکوسی وجود دارديفرزندآوري رابطه

2016.(

ب) تحقیقات خارجی
Bernardy and Kelner هاي اجتماعی و شبکه«در پژوهشی با عنوان ،(2014)

دگیري سازوکارهاي اجتماعی مانند حمایت اجتماعی، یاينشان دادند همه» باروري
ها دار شدن، بر درك آناجتماعی و فشار اجتماعی بر باورها و هنجارهاي افراد در مورد بچه

گذارد. تأثیر واقعی این سازوکارها بر سرعت باروري و مقدار داشتن فرزند تأثیر میيدرباره
آن، به ساختار متقابل اجتماعی بستگی دارد.

Ajzen & Klobas نیات باروري: رویکردي بر اساس «تحقیقی با عنوان ، (2013)
رفتار يانجام دادند. در این تحقیق با استفاده از نظریه» شدهریزيرفتار برنامهينظریه
هاي تحقیقات پژوهشی که در کشورهاي مختلف با این هدف انجامشده، از دادهریزيبرنامه

تصمیمات يه براي مطالعهشده بود، استفاده و نتایج زیر حاصل شد: استفاده از این نظری
مربوط به فرزندآوري مناسب است و بررسی عقاید رفتاري، هنجاري و کنترلی در مورد 

هاي زوجین مؤثر و مفید باشد.گیريتواند در تصمیمداشتن فرزند می
McDonald اصول اجتماعی جهت تبیین باروري «به پژوهشی تحت عنوان ، (2013)

گیرد که باروري بین کشورهاي خته است. ایشان نتیجه میپردا» پایین: برابري جنسیتی
هم دارند، ولی در یک کشور تفاوت وجود ندارد. باال بودن هاي معناداري بامختلف تفاوت

باروري در یک کشور هم يشود. مقایسهسطح برابري جنسیتی باعث باال رفتن باروري می
شود.باروري بیشتر منجر نمینشان داد که باال بودن برابري جنسیتی لزوماً به 

Anrudh K. Jain and John A. Ross در تحقیق خود با عنوان ؛ (2012)
حالهاي مربوط به چهل کشور درداده» توسعهحالهاي باروري در کشورهاي درتفاوت«

ها هاي تنظیم خانواده اجرا کرده و شرایط اجتماعی آنهاي اخیر برنامهتوسعه که در دهه
اند و نتیجه تحلیل قرار دادهواند را مورد تجزیهیافته و کاهش باروري را تجربه کردهبهبود
طور متوسط میزان باروري در کشورهایی که تنظیمات اجتماعی بهتر بوده اند که: بهگرفته

اند، کمتر بوده است. کمترین باروري مربوط به تري داشتههاي تنظیم خانواده قويیا برنامه
يهاي تنظیم خانوادهی بوده است که هم تنظیمات اجتماعی بهتر و هم برنامهکشورهای

يومیر کودك و رابطهمثبت بین باروري و مرگياند. همچنین یک رابطهتري داشتهقوي
منفی با تحصیالت زنان وجود داشته؛ ولی باروري هیچ ارتباطی با فقر نداشته است. در
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از تفاوت موجود در باروري کشورها مربوط به دو عامل اند که نیمیکردهنهایت اشاره
هاي تنظیم خانواده و تنظیمات اجتماعی است.برنامه

Alaka M. Basu & Sonalde B. Desai در تحقیقی تحت عنوان ،(2012)
به بررسی عواملی که منجر به » فرزند هنديهاي تکمتوسط: خانوادهيرؤیاهاي طبقه«

هاي اند. در این تحقیق از یافتههاي هندي به یک فرزند شده، پرداختهاکتفا کردن خانواده
شده است. شده بود، استفادهانجام2004-2005انسانی هند که در سال يپیمایش توسعه

اي هندي، محققین معتقدند با توجه به باال بودن میزان باروري و تعداد فرزندان در خانواده
چند نسبت این اند، هرد که به یک فرزند اکتفا کردهشونهایی یافت میولی خانواده

هاي این رسد، ولی فهم ویژگیدرصد می5ها در کل بسیار ناچیز است و به حدود خانواده
جدیدي بر روي مطالعات جمعیتی و انتقال باروري در هند باز يتواند پنجرهها میخانواده

متوسط شهري ياند مربوط به طبقهکردههایی که به یک فرزند اکتفاکند؛ و اما خانواده
هاي جدید است تا پاسخی باشند. محققین معتقدند که باروري پایین پاسخی به فرصتمی

اند. موانعی که باعث کم شدن به موانع داخلی و خارجی که تحقیقات پیشین اذعان کرده
-1اند از: ه عبارتتوان به سه دسته تقسیم کرد کشوند را میتعداد فرزندان و باروري می

فرزندآوري -2باشند؛ فرزندان مانعی براي کار زنان بخصوص زنان کارمند بخش رسمی می
يها باید بین سبک زندگی بهتر و خانوادهتبع آن خانوادهبر است و بهو فرزند پروري هزینه

دود هاي فردي را محپروري آزاديفرزندمطالبات -3تر یکی را انتخاب کنند؛ و بزرگ
دهد.کنند و توانایی دستیابی به رشد فردي و لذت بردن از اوقات فراغت را کاهش میمی

پژوهشنظريچارچوب 
هاي اقتصادي باروريتئوري

Gary Beckerهاي اقتصادي باروري است. بکر براین باور نظران تئورياز صاحب
ها صورت که خانوادههاست. بدینها متأثر از رفتار اقتصادي آناست که رفتار باروري خانواده

گیرند در مورد داشتن فرزند اضافی نیز طور که در مورد گزینش یک کاال تصمیم میهمان
کنند. از... اقدام میهاي خود وبه ایجاد نوعی تعادل عقالیی در مورد ترجیحات و سلیقه

توان برآیند دو عامل اصلی دانست:ها را میرو تصمیم آناین
هاي جایگزینحلیري عقالیی بین راهگتصمیم-
در نظر داشتن قیمت سودمند فرزند-
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بکر براین باور است که رفتارهاي باروري یک زیربناي اقتصادي دارد، بدین معنی که 
کند. وي همچنین یادآور رفتارهاي اقتصادي انسان حرکت اصلی جامعه را دیکته می

یتی در جهت محدود کردن میزان هاي جمعها جهت اجراي سیاستشود که دولتمی
هاي متنوع نگهداري فرزند به ساکنان کشور توانند از طریق عنوان کردن هزینهموالید، می

.)Syria, 2007: 27خود در جهت کاهش موالید عمل نمایند (
شرایط اقتصادي و يبکر بانفوذترین تبیین انتخاب عقالنی براي مطالعهينظریه

نظر بکر، پدر و مادر مثل سایر کاالها، کودکان را ارزیابی ري است. ازاجتماعی و رفتار بارو
هایی که والدین قصد دارند در حد باالیی از آن برخوردار باشند، کنند. یکی از ارزشمی

این اساس، والدینی که خواستار ثروت بیشتري هستند، بیشینه کردن ثروت است. بر
هایشان نیز زیاد است و فرصتيها باال و هزینهآنشغلی ياي که رتبهکردهوالدین تحصیل

تري به ابزارهاي کنترل نیز والدینی که به دلیل برخورداري از درآمد بیشتر، دسترسی آسان
درآمد، داراي مشاغلی باروري دارند، خواستار فرزندان کمتر هستند و متقابالً والدین کم

مل فرزندان بیشتري باروري، در عهاي کنترل پایین و فاقد امکان دسترسی به روش
& Mansourianخواهند داشت ( Khoshnevis, 2006:134.(

تئوري نوگرایی
ها و رفتارها که در جوامع اي از نظام ارزشنوگرایی عبارت است از مجموعهيپدیده

ي بازدارنده، موجب عنوان یک سازهکنونی گسترش و توان فراوان یافته است. نوگرایی به
کاهد. عامل جمعیت از نتیجه از میزان باروري میآرزوي فرزندآوري است که درکاهش 

اي تحت تأثیر مدرنیسم یا اندازهآید که خود تاحساب میهاي مهم عصر حاضر بهپدیده
تجددطلبی قرارگرفته است. زندگی پیچیده و پرتنوع عصر حاضر موجب شده که انتظارات 

طلبی باال رود. این خصایص عموماً موجب شده یزان رفاهو رفتارهاي انسان تغییر کند و م
,Kazemi Souqکه جمعیت از رشد و طبیعت خود بازایستد ( 2008:29.(

دیگر عبارتبراي پذیرش نوآوري و تغییر رفتار بر اساس آن، فرد باید توانمند باشد. به
افراد جامعه چنین يهمه؛باور داشته باشد که تغییر رفتار در اختیار اوست نه کس دیگر

احساسی ندارند. در بسیاري از جوامع سنتی و پیشامدرن، مردم معتقدند که اختیار 
تر، اي ملموسگونهطورکلی سرنوشت، یا بهرفتارشان در دست خداوند یا خدایگان، یا به

اي تر خانواده است. در چنین جوامعی به نوآوري احتماالً به چشم مداخلهاعضاي مسن
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نوآوري نیازمند آن است يتابند؛ بنابراین اشاعهشود و آن را برنمیی نگریسته میاهریمن
).Sameاي دست خودشان است (اندازهشان، تاکه افراد باور کنند که عنان اختیار زندگی

پژوهشهايفرضیه
معناداري وجود دارد.يرسد بین سن و رفتار باروري رابطهبه نظر می-1
معناداري وجود دارد.يسد بین میزان تحصیالت و رفتار باروري رابطهربه نظر می-2
رسد بین سبک زندگی مدرن و رفتار باروري رابطه معناداري وجود به نظر می-3

دارد.
معناداري وجود يرسد بین سبک زندگی سنتی و رفتار باروري رابطهبه نظر می-4

دارد.
معناداري وجود يگی و رفتار باروري رابطهرسد بین مصرف کاالي فرهنبه نظر می-5

دارد.
معناداري وجود دارد.يرسد بین مصرف مادي و رفتار باروري رابطهبه نظر می- 6

شناسی پژوهشروش
ها پیمایشی است. جمعیت آماري آوري دادهجمعيروش تحقیق حاضر از نظر شیوه

فرد است و براي تعیین حجم نمونه، ساله اهواز و واحد تحلیل 15-49هل أزنان متيکلیه
شده نفري انتخاب384اي درصد نمونه5بر اساس فرمول تعیین حجم کوکران با خطاي 

شده متناسب است که یکی بنديگیري طبقهگیري این تحقیق، نمونهنمونهياست. شیوه
SPSSافزار تحلیل اطالعات از نرموگیري تصادفی است. براي تجزیههاي نمونهاز شیوه

شده است و براي ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابسته از ضریب همبستگی استفاده
پیرسون استفاده شد.

شده هاي پرسشنامه از تکنیک آلفاي کرونباخ استفادهپایایی گویهيبراي محاسبه
، ضرایب پایایی سؤاالت مربوط به اوقات فراغت، مصرف 1است. طبق اطالعات جدول 

گی و مصرف مادي در حد قابل قبولی بوده است.فرهن
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بررسیپایایی سؤاالت مربوط به متغیرهاي مورد:1جدول 
Table 1: Reliability of Questions Related to the Variables under

Investigation
ضریب آلفاي کرونباخنام متغیر

Variable nameCronbach's alpha coefficients
%81فرهنگیمصرف

%73مصرف مادي

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي مستقل و وابسته
,Tamanaشود (به عمل توالد و تناسل واقعی اطالق میرفتار باروري: ). در 2003

اي که یک زن به دنیا این تحقیق براي سنجش مفهوم رفتار باروري از تعداد فرزندان زنده
شود.آورده است استفاده می

بیش جامع از واي کمي زندگی مجموعهبه باور گیدنز، شیوهسبک زندگی:
تنها نیازهاي جاري او را برآورده گیرد چون نهها را بکار میعملکردهاست که فرد آن

در برابر سازند بلکه روایت خاصی را هم که وي براي هویت شخصی خود برگزیده است،می
,Giddens(سازد دیگران متجسم می Quoted in Khawaja Nouri & et al,

هایی که مربوط به گیري این متغیر تمام گویهدر پژوهش حاضر، براي اندازه).2011:35
ها را کدگذاري مجدد کرده و دو متغیر سبک زندگی سنتی و مدرن بودند شناسایی و آن

داضافه کردیم (سبک زندگی مدرن و سبک زندگی سنتی) و براي وارSPSSجدید در 
سبک زندگی مدرن يدهندهها نشانکردن نمره براي هر سؤال مشخص شد که کدام پاسخ

گذاري نمره5تا 1مثال اگر کنسرت رفتن از عنوانو کدام سبک زندگی سنتی هستند. به
تر است پس رود مدرنچه فرد بیشتر به کنسرت میشده و مالك این باشد که هر

مدرن بودن و کم و خیلی کم را نشانه سنتی بودن ينشانههاي زیاد و خیلی زیاد راگزینه
هاي زیاد و خیلی گرفتیم و این متغیر را کدگذاري مجدد کردیم به این شکل که گزینه

به معنی سنتی تعریف 1هاي کم و خیلی کم را کد به معنی مدرن و گزینه0زیاد را کد 
رفتن یا مهمانی دادن، گوش کردن ها مانند مهمانی اما در خصوص برخی از گویه؛کردیم

هاي به رادیو، گفتگوي تلفنی با دوستان و اقوام، زیارت، رفتن به مسجد، استفاده از موسیقی
هاي متناسب هاي رادیویی و تلویزیونی و استفاده از لباسها و برنامهسنتی، استفاده از فیلم

هاي زیاد و ا که گزینهفرهنگ رسمی عکس کدگذاري فوق صورت گرفته است. بدین معنبا
به معنی مدرن تعریف0هاي کم و خیلی کم کد به معنی سنتی و گزینه1خیلی زیاد کد 
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سبک زندگی را ينهایت نمرات متغیرهاي جدید را باهم جمع کرده و نمرهشده است و در
به دست آوردیم.

اند:شدهدر این تحقیق ابعاد سبک زندگی موارد زیر در نظر گرفته
ویژه یابی و بازنمایی خویشتن، بههاي رایج براي هویتیکی از شیوهصرف فرهنگی:م

در دوران معاصر، مصرف فرهنگی است. افراد در مصرف فرهنگی، انواع کاالها و نمادهاي 
منظور ایجاد ها، بهشان بلکه به دلیل ارزش فرهنگی آنارزشمند را، نه به دلیل ارزش مادي

در . )Aazazi, 2012:7(کنندویش در ذهن دیگران مصرف میختصاویري مطلوب از 
بررسی خواسته تحقیق حاضر، براي عملیاتی کردن متغیر مصرف فرهنگی از زنان مورد

سؤال، مانند رفتن به سینما، تئاتر، کنسرت و موزه طبق طیف لیکرت، 9خواهد شد که با 
میزان توجه خود را به مصرف فرهنگی مشخص کنند.

هاي اقتصادي و کاال و رفتاري مصرفی است که در آن تأکید بر مؤلفهدي:مصرف ما
ها بسیار بارز مندي از آنشود که عمدتاً نقش اقتصاد و پول براي دریافت و بهرهخدماتی می

توجه است. است. رفتاري که در آن مصرف کاالهاي داراي ارزش اقتصادي و منزلتی مورد
اصطالح مصرفی و گذران اوقات فراغت مبتنی بر الهاي بهواقع استفاده از پوشش و کادر

از مایحتاج زندگی و استفاده از کاالهاي غیراي بههاي هزینهتفریح و سرگرمی و اولویت
قیمت و تجملی که فرهنگی که از غناي کمتري برخوردارند و نیز نمایش کاالهاي گران

Mohammadi(هاي این نوع رفتارند لفهد از مؤانعنوان نمادهاي منزلت اجتماعی مطرحبه

& Beckabadi, 2010: 116.( در تحقیق حاضر، براي عملیاتی کردن متغیر مصرف مادي
تناسب سؤال، همچون میزان توجه به12بررسی خواسته خواهد شد که با از زنان مورد

لنزهاي رنگی اندام، انتخاب لباس مطابق مد روز، آرایش موي سر مطابق مد روز، استفاده از 
... طبق طیف لیکرت، میزان توجه خود را به مصرف مادي مشخص کنند.و

هاي توصیفییافته
تا 30درصد از پاسخگویان در گروه سنی 7/26دهد که هاي پژوهش نشان مییافته

دیپلم بررسی داراي تحصیالت لیسانس و سپس فوقسال قرار دارند. بیشتر زنان مورد34
ها شاغل بودند. درصد آن27نیمی از پاسخگویان غیر شاغل هستند و تنها هستند. بیش از

درصد از پاسخگویان عمل 90ها، هاي جراحی زیبایی و نوع آندر خصوص انجام عمل
مانده بیشترین فراوانی متعلق به عمل زیبایی درصد باقی10اند و از جراحی زیبایی نداشته

اند، زنان داراي یک و دو فرزند به دانی که به دنیا آوردهباشد. در مورد تعداد فرزنبینی می
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درصد، بیشترین فراوانی را در بین پاسخگویان داشتند. در مورد 2/35و 6/34با ترتیب 
اند اند، بیشترین فراوانی متعلق به زنانی بود که یک سقط داشتههایی که داشتهتعداد سقط

شوند. در ارتباط با تعداد فرزندانی که فوتیدرصد را شامل م5/19که از کل پاسخگویان 
اند و مابقی بین یک تا شده نداشتهدرصد از پاسخگویان فرزند فوت99اند، قریب به شده

نظر پاسخگویان، اند. در خصوص تعداد فرزندان دلخواه ازدادهسه فرزند خود را ازدست
درصد و بعدازآن داشتن دو 5/38و یک فرزند پسر با 2/43داشتن یک فرزند دختر با 

اند که همین امر در مورد همسران فرزند دختر و دو فرزند پسر بیشترین فراوانی را داشته
پاسخگویان نیز صادق است.

2/4اند، درصد پاسخگویانی که فاقد فرزند بوده11در مورد علت نداشتن فرزند نیز از 
ها عدم تمایل به درصد از آن6/3گذرد وها میزمان کمی که از ازدواج آندرصد مدت

اند و مابقی دالیلی چون مشکالت اقتصادي، عدم آمادگی، نداشتن فرزندآوري را عنوان کرده
اند.شرایط مناسب و سن کم را ذکر نموده

هاي استنباطییافته
بین سن با باروريياول: رابطهيبررسی فرضیه

میان سن و باروري زنان مورديهاول تحقیق یعنی رابطيدر این بخش، فرضیه
این اساس، براي آزمون ارتباط بین متغیر سن و باروري در گرفته است. بربررسی قرار
شده است.اي از کمیت آر پیرسون استفادهسطح فاصله

میان سن و باروريينتایج آزمون پیرسون در مورد رابطه:2جدول 
Table 2: Pearson Test Results on the Relationship between Age and

Fertility
ضریب همبستگیداريسطح معنیفرضیه

HypothesisThe Significance LevelThe Correlation Coefficient
0/0000/590سن و باروري

و ضریب همبستگی 000/0داري آمده در جدول سطح معنیدستطبق نتایج به
تأیید H1ناداري میان سن و باروري است و فرض معيرابطهيدهندهنشان590/0
نظر داراي که کمیت موردآنجادرصد معنادار بوده و از99گردد. این رابطه در سطح می
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مستقیم وجود دارد؛ بنابراین يباشد، بین متغیر سن و باروري رابطهعالمت مثبت می
ها بیشتر شده است و آنچه سن پاسخگویان بیشتر شده تعداد فرزندشود که هرنتیجه می

ها کمتر خواهد بود.اندازه سن پاسخگویان کمتر باشد، فرزندآوري آنهر
بین میزان تحصیالت با بارورييدوم: رابطهيبررسی فرضیه

تحقیق و يدر این قسمت فرض بر این است که میان میزان تحصیالت زنان نمونه
شود، قدر بر میزان تحصیالت زنان افزوده میباروري رابطه وجود دارد؛ به این صورت که هر

ها کمتر خواهد بود. بر این اساس، براي آزمون ارتباط بین میزان تحصیالت و باروري آن
شده است.اي از آزمون آر پیرسون استفادهباروري در سطح فاصله

میان میزان تحصیالت و باروريينتایج آزمون پیرسون در مورد رابطه:3جدول 
Table 3: Pearson Test Results on the Relationship between Education

and Fertility
ضریب همبستگیداريسطح معنیفرضیه

HypothesisThe significance levelcorrelation coefficient

0/356-0/000میزان تحصیالت و باروري

نشان - 356/0مبستگی و ضریب ه000/0داري طبق نتایج جدول فوق سطح معنی
تأیید H1معناداري بین میزان تحصیالت و باروري وجود دارد و فرض يدهد که رابطهمی
درصد معنادار بوده و با توجه به عالمت منفی ضریب 99گردد. این رابطه در سطح می

معکوس وجود دارد. بدین معنا يهمبستگی، بین متغیر میزان تحصیالت و باروري رابطه
چه ها کمتر خواهد بود و هرچه میزان تحصیالت پاسخگویان بیشتر بوده باروري آنکه هر

ها بیشتر شده است.میزان تحصیالت پاسخگویان کمتر بوده، تعداد فرزندان آن

بین سبک زندگی مدرن با بارورييسوم: رابطهيبررسی فرضیه
وري زنان رابطه در این بخش فرض بر این است که میان سبک زندگی مدرن و بار

ها کمتر تر باشد، باروري آناندازه سبک زندگی افراد مدرنکه هرنحويوجود دارد؛ به
خواهد بود. بر این اساس، براي آزمون ارتباط بین سبک زندگی مدرن و باروري در سطح 

شده است.اي از کمیت آر پیرسون استفادهفاصله
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میان سبک زندگی مدرن و بارورييرابطهنتایج آزمون پیرسون در مورد : 4جدول
Table 4: Pearson Test Results on the Relationship between Modern Life

Style and Fertility
ضریب همبستگیداريسطح معنیفرضیه

HypothesisThe significance levelcorrelation coefficient
0/119-0/020سبک زندگی مدرن و باروري

- 119/0و ضریب همبستگی 020/0داري بر اساس نتایج جدول فوق سطح معنی
تأیید H1معناداري بین سبک زندگی مدرن و باروري است و فرض يرابطهيدهندهنشان

نظر داراي که کمیت موردآنجادرصد معنادار بوده و از95گردد. این رابطه در سطح می
معکوس وجود يبک زندگی مدرن و باروري رابطهباشد، بین متغیر سعالمت منفی می

تر باشد، تعداد فرزندان آنان نیز اندازه سبک زندگی افراد مدرندارد؛ بدین معنا که هر
کمتر شده است.

بین سبک زندگی سنتی با بارورييچهارم: رابطهيبررسی فرضیه
زنان رابطه در این قسمت فرض بر این است که میان سبک زندگی سنتی و باروري 

ها تر باشد، باروري آناندازه سبک زندگی افراد سنتیوجود دارد؛ به این صورت که هر
بیشتر خواهد بود. بر این اساس، براي آزمون ارتباط بین سبک زندگی سنتی و باروري در 

شده است.اي از آزمون آر پیرسون استفادهسطح فاصله

میان سبک زندگی سنتی و بارورييبطهنتایج آزمون پیرسون در مورد را:5جدول 
Table 5: Pearson Test Results on the Relationship between Traditional

Lifestyle and Fertility
ضریب همبستگیداريسطح معنیفرضیه

HypothesisThe Significance LevelCorrelation Coefficient

0/0160/123سبک زندگی سنتی و باروري

و ضریب همبستگی 016/0دهد که سطح معناداري نتایج جدول فوق نشان می
معناداري بین سبک زندگی سنتی و باروري وجود دارد و يدهد که رابطهنشان می123/0

درصد معنادار بوده و با توجه به عالمت 95شود. این رابطه در سطح تأیید میH1فرض 
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مستقیم وجود يزندگی سنتی و باروري رابطهمثبت ضریب همبستگی، بین متغیر سبک
یابد.چه سبک زندگی افراد سنتی باشد، باروري آنان افزایش میدارد؛ بنابراین هر

بین مصرف فرهنگی و بارورييپنجم: رابطهيبررسی فرضیه
در این قسمت فرض بر این است که میان مصرف فرهنگی و باروري زنان رابطه وجود 

ها قدر بر مصرف کاالهاي فرهنگی افزوده شود، باروري آنصورت که هردارد؛ به این 
تر خواهد بود. بر این اساس، براي آزمون ارتباط بین مصرف فرهنگی و باروري در پایین

شده است.اي از آزمون آر پیرسون استفادهسطح فاصله

اروريمیان مصرف فرهنگی و بينتایج آزمون پیرسون در مورد رابطه: 6جدول
Table 6: Pearson Test Results on the Relationship between Cultural

Consumption and Fertility
ضریب همبستگیداريسطح معنیفرضیه

HypothesisThe Significance LevelCorrelation Coefficient
0/7850/14مصرف فرهنگی و باروري

نشان 14/0و ضریب همبستگی 785/0داري یبر اساس نتایج جدول فوق سطح معن
معناداري بین مصرف کاالهاي فرهنگی و فرزندآوري وجود ندارد و يدهد که رابطهمی

شود.تأیید نمیH1فرض 

بین مصرف مادي با بارورييششم: رابطهيبررسی فرضیه
د در این قسمت فرض بر این است که میان مصرف مادي و باروري زنان رابطه وجو

تر خواهد بود. اندازه بر مصرف مادي افزوده شود، باروري پاییندارد؛ به این صورت که هر
اي از آزمون آر بر این اساس، براي آزمون ارتباط بین مصرف مادي و باروري در سطح فاصله

شده است.پیرسون استفاده

وريمیان مصرف مادي و بارينتایج آزمون پیرسون در مورد رابطه:7جدول 
Table 7: Pearson Test Results on the Relationship between Material

Consumption and Fertility
ضریب همبستگیداريسطح معنیفرضیه

HypothesisThe significance levelcorrelation coefficient
0.275-0/000مصرف مادي و باروري
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-257/0و ضریب همبستگی 000/0داري یبا توجه به نتایج جدول فوق سطح معن
تأیید H1معناداري بین مصرف مادي و باروري است و فرض يرابطهيدهندهنشان

نظر داراي که کمیت موردآنجادرصد معنادار بوده و از99گردد. این رابطه در سطح می
بنابراین معکوس وجود دارد؛يعالمت منفی است، بین متغیر مصرف مادي و باروري رابطه

یافته و با کاهش شود که با افزایش مصرف مادي میزان باروري میان زنان کاهشنتیجه می
یابد.ها افزایش میمصرف مادي، میزان باروري آن

هاي تحقیقمتغیره فرضیهنتایج حاصله از رگرسیون چند:8جدول
Table 8: Results from Multivariate Regression of Research Hypotheses

R2توان شده در معادله میکه با استفاده از متغیرهاي مستقل وارددهدنشان می
درصد از واریانس مربوط به رفتار باروري را تبیین کرد. همچنین مقادیر مربوط به 7/45

هاي سن دهد که مؤلفه) متغیرهاي مستقل نشان میb) و غیراستاندارد (βوزن استاندار (
)، β=149/0)، سبک زندگی مدرن (β=- 306/0)، میزان تحصیالت (β=541/0پاسخگو (

شده، سه ) از پنج متغیر واردβ=-141/0) و مصرف مادي (β=084/0سبک زندگی سنتی (
بینی رفتار داري در پیشمتغیر سن پاسخگو، میزان تحصیالت و مصرف مادي نقش معنی

تار بینی رفباروري زنان شهر اهواز دارند و متغیرهاي سن و میزان تحصیالت در پیش
باروري زنان شهر اهواز از اهمیت باالیی برخوردار هستند.

tمقدار بتاضرایب استاندارد نشدهمتغیرها
سطح 

R2معناداري

Bاشتباه استاندارد

Variables
Not Standardized

CoefficientsBetaValue T
Significance

Level

The
Coefficient of
Determination BetaStandard Error

0/1281/4410/0890/929مقدار ثابت

45/7

0/0820/0060/54113/7890/000سن پاسخگو

0/000-0/306022/8-0/1130/014-میزان تحصیالت

سبک زندگی 
0/0380/0400/1490/9550/340مدرن

سبک زندگی 
0/0210/0390/0840/5390/590سنتی

2/5670/011-0/141-0/0210/008-مصرف مادي



98تان تابس،4شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 48

گیرينتیجه
مداران، توجه سیاستجمعیت بنا بر دالیل اقتصادي و نظامی از دیرباز مورديلهأمس

اندیشمندان و فالسفه بوده است. دانشمندان گاهش افزایش جمعیت را محرك اصلی 
کردند. گاهی نیز کیفیت را به کمیت برتر میتوسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادي تلقی 
،حال همیشه هدف نهایی واصلی داشتنهردانسته و از افزایش جمعیت گریزان بودند، به

اي مرفه و متعادل بوده است و دستیابی به این رفاه را گاه از طریق کاهش جمعیت و جامعه
د شدند که باید به حد کردند و باالخره معتقگاه از طریق افزایش جمعیت جستجو می

متناسبی از جمعیت رسید که شرایط اقتصادي و اجتماعی، باالترین رفاه ممکن را براي 
بین سبک زندگی با متغیر وابسته يانسان فراهم آورد. در این پژوهش سعی شد تا رابطه

نهایت نتایج زیر به دست آمد؛فرزندآوري بررسی شود که در
ي بین سن و اول به بررسی رابطهيي تحقیق، فرضیههادر بررسی و آزمون فرضیه

داري وجود پردازد. نتایج نشان داد که بین سن و رفتار باروري تفاوت معنیرفتار باروري می
ها بیشتر شده است گونه که هر چه سن پاسخگویان بیشتر باشد تعداد فرزند آندارد. بدین

ها کمتر خواهد بود. نتایج این پژوهش آناندازه سن پاسخگویان کمتر باشد، باروري و هر
) است.1395همسو با بررسی داوودي (

ي بین میزان تحصیالت پاسخگو و نقش دوم این پژوهش به بررسی رابطهيفرضیه
معناداري يدهد که رابطهها نشان میآن در رفتار باروري زنان پرداخته است. نتایج بررسی

گونه که هر چه میزان تحصیالت زنان دارد. بدینو معکوسی بین این دو متغیر وجود 
گونه که کالدول بر آموزش افزایش یابد، تمایل زنان نیز براي باروري کمتر است. همان

کند، مشاهده عنوان عاملی مهم در کاهش باروري تأکید میهمگانی و تحصیالت به
شود. علت این ته میها کاسکنیم که با افزایش تحصیالت زوجین، از میزان باروري آنمی

هاي کرده که معموالً از فرصتویژه زنان تحصیلکرده و بهامر آن است که زوجین تحصیل
هاي آموزشی، شغلی و اجتماعی برخوردارند، به دلیل باالتر بودن بیشتري براي فعالیت

ین ها، تمایل کمتري به فرزندآوري دارند. همچنین تقابل برفته آندستفرصت ازيهزینه
گذاري بیشتر درها خواهان سرمایهکند که خانوادهکیفیت و کمیت فرزندان ایجاب می

يهاي فرزندان خود باشند؛ بنابراین این مسئله نیز انگیزهتحصیالت و دیگر مهارتيزمینه
این فرضیه همسو با نتایج يدهد. نتیجهها بیشتر کاهش میباروري باال را در آن

)، قدرتی و همکاران 1395)، افشاري (1395پوش (و ارجمند سیاههاي برومند بررسی
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) 2007) و با نتایج بررسی گرستر و کاگینگ (2002)، آکمن (2010)، آچاریا (1390(
باشد.ناهمسو می
ي بین سبک زندگی مدرن و رفتار باروري سوم این تحقیق به بررسی رابطهيفرضیه

قیق، این فرضیه براي رفتار باروري زنان اهواز مورد هاي تحپرداخته است. با توجه به یافته
معکوس و يید قرار گرفت. بدین معنی که بین سبک زندگی مدرن و رفتار باروري رابطهأیت

ها تغییر کرده و معناداري وجود دارد. با مدرن شدن سبک زندگی افراد، رفتار باروري آن
هاي برومند و نتایج همسو با بررسیکند. این ها براي باروري کاهش پیدا میتمایل آن

باشد.) می1395زاده اقدم () و رسول1395پوش (ارجمند سیاه
ي بین سبک زندگی سنتی و رفتار چهارم این پژوهش به بررسی رابطهيفرضیه
يپردازد. نتایج نشان داد که بین سبک زندگی سنتی و رفتار باروري زنان رابطهباروري می

افزایش میزان رد. بدین معنا که سنتی بودن سبک زندگی افراد، برمعناداري وجود دا
هاي برومند ارجمند باروري زنان تأثیر داشته است. این نتایج همسو با نتایج بررسی

باشد.) می1395زاده اقدم () و رسول1395پوش (سیاه
هي بین مصرف فرهنگی و رفتار باروري پرداختپنجم به بررسی رابطهيدر فرضیه

مراتب رفتار شده است. هر چه مصرف کاالهاي فرهنگی در بین زنان بیشتر باشد، به
کند. نتایج بررسی بین این دو متغیر در پژوهش حاضر حاکی از ها نیز تغییر میباروري آن

صورت معناداري وجود ندارد. بدینيآن است که بین مصرف فرهنگی و رفتار باروري رابطه
پایین کاالهاي فرهنگی نتوانسته است تأثیر بر رفتار باروري زنان داشته که مصرف باال یا 

) و ناهمسو با بررسی برومند 1395باشد. این نتایج همسو با بررسی کاوه فیروز و همکاران (
باشد.) می1395پوش (و ارجمند سیاه

توجه پردازد. با ي بین مصرف مادي و رفتار باروري میششم به بررسی رابطهيفرضیه
ید قرار گرفت. بدین معنی أیبراي رفتار باروري زنان مورد تهاي تحقیق، این فرضیهبه یافته

معکوس و معناداري وجود دارد. با افزایش يکه بین مصرف مادي و رفتار باروري رابطه
ها براي باروري کاهش پیدا ها تغییر کرده و تمایل آنمصرف مادي زنان، رفتار باروري آن

.کندمی
گزیند شده است که هر فرد برمیهاي عملکردي تبدیلامروزه سبک زندگی به شیوه

هاي زندگی باعث شکل تا روایتی خاص از زندگی و هویتش را به دیگران نشان دهد. سبک
تواند بر روي آن شود. یکی از این رفتارهایی که سبک زندگی میدادن به رفتار افراد می

وري زنان است. تأثیر سبک زندگی بر باروري زنان، در دنیایی که بیش تأثیر بگذارد رفتار بار
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ویژه ها و بهشدن که نمودش در فیلماز هر زمان دیگر تحت تأثیر موج جدید جهانی
ترین نگرانی و هاي هالیودي مشخص است و داشتن تصوري مثبت از بدن را، به مهمفیلم
که امروزه آنان طوريپیش آشکار است. بهازمشغولی زنان تبدیل کرده است که بیشدل

ها بسیار بیشتر از هر زمان دیگرانی نگران چاقی، نداشتن اندام موزون، بدشکل و مانند این
نهایت به کاهش تعداد فرزندان و تأخیر در زمان فرزندآوري تواند درهستند. این امر می

زنان منجر شود.
هاي زندگی افراد بسیار بیشتر از یر سبکتغیينتیجهما فردگرایی دريدر جامعه

هاي زندگی افراد در پی گسترش ارتباطات و هاي دیگر شده است. امروزه سبکزمان
طورهایی چون توجه به بدن بهشدن، تحوالت بسیاري به خود دیده است و پدیدهجهانی

دهایی را به مطالعات دموگرافیک با خود پیاميشده است که این امر در حوزهجدي مطرح
همراه دارد و گذار جمعیتی را سبب شده است. در چنین وضعیتی زنان دوست ندارند زود 

ازدواج کنند و خیلی زود هم صاحب فرزند شوند.
هاي کنش متقابل و تأکید بر خود و ذهن توان گفت که با پیدایش نظریههمچنین می

دن و مدیریت آن در افراد بسیار هایی مثل بجاي تأکید بر ساختارهاي کالن، پدیدهبه
خود يگرفته است؛ بنابراین در چنین شرایطی، نظریهتوجه قراربیشتر از گذشته مورد

طرح است.سان کولی، انواع خود روزنبرگ و مدیریت تأثیرگذار گافمن قابلآیینه
حد در مورد بدن و ازهاي زندگی مدرن بعضاً حساسیت بیشترتیب، سبکاینبه

بهنظمی در تغذیه، کاهش اعتمادنتیجه بروز مشکالتی در بدن زنان مثل بیاهر آن و درظ
هم فرزندآوري نیز، اجتناب از آن، به دلیل بريهاي بدنی و در عرصهنفس، الغري، آسیب

پردازند.اندام است؛ بنابراین زنان براي نیل به این امر، به مدیریت بدن میخوردن تناسب
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Abstract:

The purpose of this study was to investigate the effect of lifestyle on
fertility behavior of 15-49 years old women in Ahvaz. In this study,
economic theory of pristine reproduction and modernity theory are used.
The sample size was 384 people who were selected by stratified random
sampling according to the statistical population size. In terms of data
collection, this study is a survey and descriptive and inferential statistics
such as Pearson correlation coefficient and multivariate regression
analysis were used in data analysis. The results show that there is a
positive and significant relationship between demographic variables of
age and traditional lifestyle with fertility behavior, but there is a negative
and significant relationship between education level and modern lifestyle
with fertility behavior. Among lifestyle components, there is no
significant relationship between cultural consumption and fertility
behavior but there is a negative and significant relationship between
material consumption and fertility behavior.
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Childbearing Behavior
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