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 چکیده
 های شهر اهواز انجامی خانوادهکاهش بارور سی رابطۀ سبک زندگی واین پژوهش با هدف برر

ی و منافع فرزندان لیبنشتاین و نظریه های هزینهدر این پژوهش از تئوری نوگرایی، نظریه است.شده

که به شیوۀ  باشدمینفر  384 حجم نمونه طبق فرمول کوکران است.گذار جمعیتی استفاده شده

است. این پژوهش شده جامعه آماری انتخابم شده و متناسب با حجبندیطبقه گیری تصادفینمونه

ها از وتحلیل دادهاست. برای تجزیهشده ز پرسشنامه استفادهها اآوری دادهبرای جمع بوده وپیمایشی 

 طرفه، آزمون تی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفادهضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک

چگونگی گذران اوقات فراغت و دهد که بین متغیرهای یآمده نشان مدستاست. نتایج بههشد

نتی، نه سنتی و نه مدرن( با باروری زنان تفاوت معناداری وجود )مدرن، س های مختلف زندگیسبک

 د،اما بین وضعیت اشتغال و همچنین نوع شغل پاسخگویان با باروری تفاوت معناداری وجود  ندار ؛دارد

ی منفی و معناداری باروری رابطه که بین میزان تحصیالت همسر باهمچنین نتایج تحقیق نشان داد 

 وجود دارد.
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 Moltafet_h@scu.ac.ir  یسنده مسئول( ، اهواز، ایران )نواهواز م اجتماعی دانشگاه شهید چمراناستادیار گروه علو .1
   dr.navah1338@gmail.com  ، اهواز، ایراناهواز دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران .2
  sara.rashidi73@gmail.com  ، اهواز، ایراناهواز شناسی دانشگاه شهید چمرانکارشناسی ارشد جامعه. 3

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24237558.1400.6.2.12.7
mailto:sara.rashidi73@gmail.com


 

 

 

 

۴۰2  ۱۴۰۰ پاییز و زمستان ،شانزدهم، شماره ششمشناسی و مدیریت سبک زندگی، سال جامعه 

 

 

Analysis of Relationship between Lifestyle and Fertility 

Reduction (Case Study: Women 15-49 years old in Ahvaz) 
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Abestract 

The aim of this study was to investigate the relationship between lifestyle 

and fertility reduction of families in Ahvaz. The sample size according to 

Cochran's formula is 384 people, which is classified by random sampling 

method and selected according to the size of the statistical population. The type 

of method used in this research is survey and a questionnaire was used to collect 

data. Its validity has been obtained by experienced professors in the relevant and 

final field based on the Cronbach's alpha test, which was above 0.70, which 

indicates the appropriate reliability of the questionnaire. Pearson correlation 

coefficient, one-way analysis of variance, t-test and multivariate regression 

analysis were used to analyze and analyze the data. The results show that there 

is a significant relationship between modern lifestyle variables (relationship 

intensity 0.7) and traditional lifestyle (relationship intensity 0.8) with female 

fertility; There is also a significant difference between the variable of leisure 

time, different lifestyles (modern, traditional, neither traditional nor modern) and 

the employment status of respondents with female fertility. Regression data 

show that these variables have explained 0.102% of the variance related to 

female fertility and also the highest effect of variables on fertility is related to 

the modern lifestyle variable (-1.108) which has a direct effect on the variable. It 

is independent and has the least effect on the leisure sports dimension (-0.079), 

which has a direct effect on fertility. Therefore, according to the obtained 

results, it can be said that lifestyle has affected the fertility rate of women. 

Keywords: Leisure time, lifestyle, childbearing, employment status, fertility. 
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 مقدمه و بیان مسئله

ای که شوند؛ سرمایهن محسوب میهای اصلی آمنابع انسانی هر کشوری جزو سرمایه

همین سرمایۀ  ؛ اماریزی برای تنظیم آن جزو اهداف اصلی هر دولتی استوجود و برنامه

آورد که تبعات کم یا زیاد شدن بیش از حد، نتایج منفی به بار می ارزشمند نیز در صورت

کن اصلی عنوان یکی از سه رهمه افراد جامعه خواهد شد. باروری به ریگبانیگرآن 

شناختی در ایران تبدیل شده است و تغییرات جمعیت، امروزه به یکی از مسائل جمعیت

شود. زاد و ولد از دو پدیدۀ ت تلقی میترین جزء تغییر ساختار سنی جمعیعنوان مهمبه

عنوان افزایش آن در مقیاس جهانی است. ایران نیز به فردطبیعی جمعیت و عامل منحصربه

گیری را های اخیر تحوالت جمعیت شناختی چشمپرجمعیت دنیا، طی دهه هفدهمین کشور

 در حدیین و اکنون ایران جزو کشورهایی است که باروری سطح پاتجربه کرده است. هم

 (.21: 1383جانشینی را دارد )کالنتری و دیگران، 

ح ومیر در سطوکاهنده در سطح باروری در کنار ثبات نسبی مرگتغییرات امروزه،  

های میان کندی گراید و با توجه به تفاوتپایین سبب شده است تا آهنگ رشد جمعیت به

پدیدۀ باروری، نقش و اهمیت  های دولت،گذاریومیر از منظر سیاستباروری و مرگ

اشت. به همین دلیل باروری همواره بیشتری در تغییرات جمعیت در آینده خواهد د

رگرفته است و همیشه سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر موردتوجه اکثر جمعیت شناسان قرا

گیرد آن بوده است. تحوالت باروری، بدون تردید، تحت تأثیر عوامل متعددی صورت می

یده، بسیاری (. از سوی دیگر در تبیین این پد3: 1390در ارتباط باهم هستند )غزالوی، که 

 اروری بودند کارایی خود را ازخوبی قادر به تبیین کاهش باز نظریاتی که درگذشته به

 اند. به همین دلیل برای دستیابی به این مهم باید به سراغ مفاهیم جدیدتری رفت.داده دست

سابقه و چشمگیری در سطوح ، کاهش بی2000تا  1970های سال جمعیت جهان طی
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. توسعه بود حال کرد که بیشتر ناشی از کاهش باروری در کشورهای در باروری تجربه

ای ت تحوالت جمعیت شناختی در دنیا، ایران نیز تغییرات جمعیت شناختی گستردهموازابه

ز چشمگیری کاهش پیداکرده است را تجربه کرده و طی سه دهۀ گذشته، باروری به طر

ترین و وری در ایران سریعاهش بارو این ک (؛6: 1386)عباسی شوازی و حسینی، 

(. 1: 2009بوده است )عباسی شوازی و دیگران، ترین کاهش باروری در جهان بزرگ

بود، پس از  39/6برابر  1365یزان باروری کل ایران در سال که مرغم اینطوری که علیبه

ه باروری ایران ب 1379، در سال 1370و طول دهه  1360ش سریع باروری از اواخر دهه کاه

های (. برمبنای داده41: 1388زیر سطح جایگزینی رسید )عباسی شوازی و دیگران، 

ها نیز همانند روند کاهش روند کاهش باروری در استان 1365-85های سرشماری طی سال

وری در نقاط شهری زودتر از نقاط روستایی آغاز باروری کل کشور بوده و کاهش بار

به  9/7و در نقاط روستایی از  48/5در نقاط شهری از  1365شده و باروری کل در سال 

 (.372: 1383کاهش یافته است )کاوه فیروز،  1385در سال  97/1و  66/1 ترتیب به

مسئولیت واسطه اهمیت یافتن خود و در جوامع معاصر برخالف جوامع پیشین، به

است و به همین  شخصی و ظهور جامعه مصرفی در زندگی، قدرت انتخاب نیز بیشتر شده

 ایرانیان زندگی سبک گذشته، یهادهه اند. درهای متفاوت زندگی ظهور کردهدلیل سبک

 و داشته محسوسی تغییرات یافتهتوسعه و توسعهدرحال جوامع از بسیاری مردمان همچون نیز

 از متفاوت انتظاراتی و عالیق شدن برجسته با خانوادگی زندگی از جدیدی هایسبک

 سنتی فرهنگ در که هم ایویژه آداب تغییرات، این پیرو. است یافته ظهور و وزرب گذشته

 زیاد، فرزند داشتن گرایی،جمع رحم،صله مانند است، ایمعتنابه جایگاه و ارزش دارای

 مورد جدید، زندگی هایسبک و هاارزش ذنفو موازاتبه غیره و گسترده خویشاوند

 تحت. شوندمی هاآن جایگزین دیگری هایسبک و هاارزش و گیرندمی قرار بازاندیشی
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 در خود پیشرفت و استقالل و آزادی دنبال به بیشتر افراد جهانی، هاینگفتما این تأثیر

 فردی پیشرفت تحقق راه سر بر مانعی را زیاد فرزند داشتن و هستند گوناگون هایعرصه

اجتماعی  کنش هرگونه شرایطی، چنین در(. 130: 1392 پرنیان، و عنایت) کنندمی تلقی

 فرد برای آن بر مترتب زیان و سود احتساب مبنای بر( فرزندآوری به گرایش مثال، )برای

 شخصی مصلحت و فردی منافع فرزند، تولد با که کنند احساس افراد اگر و گیردمی انجام

 .کرد خواهند نظرصرف آن به اقدام از افتد،می خطر به نآنا

های فردی و بک زندگی منجر به شکل دادن به حوزهنوع خاصی از س درواقع، انتخاب

های مختلفی از زندگی فرد را در شود. درواقع سبک زندگی عرصهمی هر شخص میعمو

داده و افراد بر اثر آن بر های متفاوت زندگی، رفتارهای افراد را تغییر گیرد. سبکبرمی

ارند آن را تغییر دهند )خواجه تی سعی دکنند و حخود و محیط پیرامونی خود نظارت می

 تواند باروری باشد.ین رفتارها می(. یکی از ا80: 1390 نوری،

سابقه باروری ایران در دو دهه اخیر بیش از هر چیز ریشه در »پیشرفت کاهش بی

دیگر، پیدایش یک محیط فرهنگی جدید که موافق و عبارتبه ؛فرهنگی و اجتماعی« دارد

مات آورد تا در سایه آن خد محدود خانواده بود، فرصت مغتنمی را فراهم همساز با بعد

 (.155: 1390ت با استقبال عامه مردم مواجه شود )فوالدی،حکومتی کنترل جمعی

دست یافت و امروزه با  1یبه باروری زیر سطح جایگزین 1370شهر اهواز در اواخر دهه 

است. این مسئله چند سالی است که اذهان  تری از حد جایگزینی مواجهباروری بسیار پایین

گذاران را به خود مشغول کرده است و باعث توجه و عالقه جمعیت شناسان و نیز سیاست

ی آن و ها از پیامدهاها به مباحث جمعیتی و روندهای باروری شده است. نگرانیبیشتر آن

 
 .خانواده سطح جایگزینی نامیده می شود هر برای فرزند 1/2. 1
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خوبی حاکی از ، بهخصوص بر سالخوردگیهای کلی جمعیت، بهویژه اثراتش بر پویاییبه

ها و های زندگی، ارزشاری از سبکر اهواز در چند دهه اخیر بسیاین موضوع است. شه

هنجارهای غالب رفتاری در کشورهای پیشرفته غربی را اتخاذ کرده است. حال با توجه به 

های اخیر و تأثیرپذیری باروری از عوامل گوناگون، یتی در سالاهمیت تحوالت جمع

 ردازد.ر در نظر دارد به بررسی تأثیر سبک زندگی بر کاهش باروری بپپژوهش حاض

 مبانی نظری مرتبط با باروری

 شناسینظریۀ گذار جمعیت

بر اساس این نظریه در مقاطع زمانی خاصی در تاریخ یک کشور یا منطقه، شرایط 

های اجتماعی و مشخصه -ری مانند شهرنشینی، صنعتی شدن، توسعۀ اقتصادیساختا

وی کار، سطح اجتماعی و جمعیتی مثل سطح درآمد سرانه، مشارکت زنان در نیرتصادی اق

 دهد )حسینی،هش میتحصیالت زنان و... فواید داشتن خانواده بزرگ و پرحجم را کا

1392 :121.) 

معیتی تا مرحله چهارم را مراحل انتقالی جمعیت سیر تحول از مرحله اول گذار ج

هایی به از طی نمودن دوره یا دوره ت از یک رقم ناچیز پسنامند؛ یعنی رشد جمعیمی

ومیر های موالید و مرگ. در مرحله اول گذار جمعیتی میزانناچیز رسیده است همان رقم

در سطح حداقل ممکن  هر دو در سطح حداکثر طبیعی بوده، ولی در مرحله چهارم هر دو

ه یک اندازه و ناچیز هستند و زمان باشند. در مرحله اول و چهارم رشد طبیعی جمعیت بمی

طوالنی و در یک سطح است. با این تفاوت که در مرحله جمعیت نیز بسیار  دو برابر شدن

کوتاه بوده و جمعیت ومیر باالی جمعیت، امید زندگی یا عمر متوسط اول به دلیل مرگ

کن، امید ومیر و رسیدن آن به حداقل مموان است. ولی در مرحله چهارم با کاهش مرگج

یت سالخورده است )کاظمی سال( قرار دارد و جمع 80به زندگی به عمر متوسط حداکثر )
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 (.21: 1389پور، 

های جمعیت شناختی پدید آمدند های ساختاری یا انتخاب عقالنی، با نظریهنظریه

شناختی را فرآیند نوسازی رفتار تولیدمثل در  . گذار جمعیت(327: 1990)شنه،

ومیر و سپس کنترل باروری داند که طی دو مرحله کاهش مرگمی نسانیهای اجمعیت

ومیر گیرد. بر اساس این نظریه، جوامع نوسازی را از یک رژیم پیشامدرن مرگصورت می

 کنند.هستند تجربه می و باروری به یک رژیم پسامدرنی که در آن هر دو پایین

اقتصادی فرزندآوری جوامع را ترین موضوع نظریۀ گذار این است که نوسازی جامع

مزیتی نخواهد داشت؛ کان دیگر برای والدین دهد که تعداد زیاد کودطوری تغییر می

بنابراین کاهش باروری نوعی تطابق عقالنی با تغییرات در شرایط اقتصادی عینی است. در 

شناسی بود، کاهش باروری ری که در طول چند دهه پارادایم غالب در جمعیتاین تئو

الت، ی، تحصیشهرنشین دهد که فرآیند از نوسازی در اثر صنعتی شدن،هنگامی رخ می

شود. صنعتی شدن و شهرنشینی یک آزادی زنان و توسعۀ اقتصادی اجتماعی آغاز می

سازد د زیاد فرزند را نامطلوب میکند که داشتن تعداسبک و شیوۀ زندگی ایجاد می

 (.122: 1392)حسینی، 

 ادیچارچوب تبیین نه

ی اقتصادی یا تغییرات کنند که تغییرات در ساختارهاطرفداران این دیدگاه استدالل می

ها اساساً از طریق تغییرات در نهادهای سیاسی، مذهبی، اقتصادی و هی و ایدهدر آگا

( 1980(. مک نیل )8: 2009 وازی و همکاران،گیرد )عباسی شاجتماعی صورت می

های جمعیتی و دیدگاهی که به تأثیر سیاست -1کند: ن میباروری را از دو دیدگاه تبیی

 -2که به دیدگاه باال به پایین معروف است.  پردازدتلف بر باروری مینهادهای مخ
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د و به دیدگاه پایین پردازها میدیدگاهی که به بررسی رفتارهای باروری در سطح خانواده

ه جزییات کشور و منطقه نیز توجه شود، به باال معروف است. در بررسی رفتار باروری باید ب

یابد. مک نیل کاهش در متن خاص هر جامعه معنی می زیرا ساختار اجتماعی فرهنگی

بر  داند وباروری را بیشتر متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه می

است. بر این  طور محدود در معرض عملکرد سیاسی مستقیماین باور است که باروری به

داند، بلکه وری در جامعه نمیهای مستقیم دولت را باعث گذار باراساس، تنها سیاست

ها به گذارد که از جملۀ آند است که عوامل دیگری نیز در کاهش باروری تأثیر میمعتق

کند. تغییر شکل اقتصادی خانواده بهبود و پیشرفت اشاره می نوسازی و رشد اقتصادی

وری ش بارعیت زنان در خانواده و اقتصاد و تغییرات عمده فرهنگی در کاهوضعیت و موق

 (.131: 1392تأثیرگذارند )حسینی، 

 نظریه نوسازی

 های ساختاری تئوری مدرنیزاسیون یا همگراییترین و پرکاربردترین تبیینیکی از رایج

ها و شخصهخانواده است. رویکرد نوسازی با الهام از نسخه غربی توسعه و ترقی بر م

مدرن، تکنولوژی، عناصری نظیر صنعتی شدن، شهرنشینی، آموزش مدرن، بهداشت 

ها به هر جامعه های ارتباطی، حمل و نقل و ارتباطات تأکید دارد و اینکه با ورود آنرسانه

شود. نظریه نوسازی تغییرات خانواده را ی ساختاری ایجاد میهاسنتی، تغییرات و دگرگونی

بر پایه این د. گیردر نظر می یافته با تغییر در شرایط نظام اجتماعی پیرامونیانانطباق سازم

لحاظ ساختی و هم بهلحاظ  دیدگاه، نهاد خانواده تحت تأثیر عناصر نوسازی هم به

 (.74: 1388مدپور و همکاران، شود )محدگرگونی می کارکردی دچار تغییر و



 

 

 

 

  ۴۰۹ ... تحلیل رابطۀ سبک زندگی با کاهش باروری
 

خااانوا( با مطرح نمودن ایده ا1963) 1ویلیام گود تااأثیرات نقالب جهانی در الگوهای  ده، 

بااهکند. وی بر اساس این تئوری، دگرگونیده اشاره میفرآیند نوسازی بر خانوا وجود هااای 

جااه اجتناب خااانواده را نتی مااده در  پااذیر دگرگونیآ ساااختاری و دگرگونینا هااای هااای 

کااه دگرگونیایدئولوژیکی می مااانی  یااده وی ز ساااختاری داند. به عق کااالن هااای  سااطح  در 

یااز در رگونیهایی مانند صنعتی شدن، شهرنشینی و...( و دگ)دگرگونی یاادئولوژیکی ن هااای ا

کااالن رخ می سااازمانسااطح  هااد،  یاان د بااا ا خااود را  یااد  یااز با باااراً ن یااز اج فاارد ن سااطوح  های 

 (.17: 1391طباق دهند )اعزازی، های سطح کالن اندگرگونی

های تحصیلی، فرصت توان به گسترشمیهای مدرنیزاسیون ترین شاخصدر بین مهم

های شغلی، اشتغال زنان و شهرنشینی اشاره کرد. فعالیتتغییرات وسیع در نیروی کار و 

ت و های زندگی متفاوها و سبکدلیل شیوهکنند، بهافرادی که در مناطق شهری زندگی می

خیر صورت تر نسبت به مناطق روستایی ازدواجشان با تأنیز کنترل اجتماعی ضعیف

لف فردی و اجتماعی نهاد ( فرآیند نوسازی در سطوح مخت1963گیرد. به باور گود )می

های خانواده دهد. نظامشدت تحت تأثیر قرار میاعی آن را بهخانواده و ابعاد فردی و اجتم

پاشند و حرکتی جهانی در جهت برتری ای خویشاوندی از هم میهگسترده و سایر گروه

 (.1383کنند )محمودیان، ای ایجاد میخانواده هسته

 نظریات مرتبط با سبک زندگی

در دیدگاه وبلن مشاغل متفاوت، الگوهای زندگی و سبک اندیشیدن و انتظار طبقاتی 

اند، کلیدی جامعه را اشغال کردههایی که مشاغل متفاوتی دارند، ولی در ساختار طبقاتی آن

کنند که شکاف رند و طوری رفتار میمعه داهای جاترین تفاوت را با بقیه تیپبیش

کنند که سبک فکرشان و عمل و مود میگونه وانارند و اینتری با دیگر طبقات دبیش
 

1  . William Good 
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دارند  کردارشان از سایر افراد جامعه برتر است افرادی که مشاغل مهم را در اختیار خود

ها نشانه ای آنکه برکنند کنند و شیوه زندگی را انتخاب میتری را کسب میدرآمد بیش

و کلماتی که افراد طبقات گوناگون نشان افتخار و حیثیت است. برای مثال پوشش، آرایش 

دهند معرف جایگاه طبقاتی آنهاست و در عرصه رقابت برای خودنمایی افراد سعی می

هایی را برای گفتگوها استفاده کنند که در جامعه مورد ایش و واژهکنند لباس، آرمی

 م است.احترا

به کار برد. او  نخستین کسی بود که اصطالح سبک زندگی را (Weber, 1978)وبر 

عنوان یکی از خود از قشربندی اجتماعی و تأکید بر منزلت بهبرمبنای تعریف چندبعدی 

سبک زندگی را در ارتباط با این بعد به کار گرفت  های قشربندی، اصطالحابعاد و مؤلفه

(Goshbar, 2005 از .)کند و به ر سبک زندگی تفاوت بین گروهی را ایجاد مینظر وب

های های منزلت از راه سبکبخشد. گروهی منزلتی و طبقاتی مشروعیت میاهبرتری

گیرند. بدین یشوند و معیار قضاوت اجتماعی قرار مزندگی به گروه مرجع تبدیل می

 (.Ibid, 75) ع اشتغال داردترتیب از نظر وبر سبک زندگی پیوستگی بسیار نزدیکی با نو

 چارچوب نظری تحقیق

خطوط کلی پژوهش یا ارائۀ رویکرد  مفهومی برای ترسیم از چهارچوب نظری یا

های مطرح شده در بخش نظری و همچنین شود. با توجه به دیدگاهترجیحی استفاده می

دخیل در این  کننده بر رفتار باروری مفاهیمقیقات پیشین، در خصوص تأثیر عوامل تعیینتح

ان، افزایش ومیر کودکرگشوند. کاهش میل استخراج و ارائه میصورت ذپژوهش به

های تنظیم خانواده، افزایش شهرنشینی، بهبود نظام شبکه بهداشتی، استقرار مجدد برنامه

سواد دختران، کاهش تعداد فرزندان دلخواه و درمجموع عوامل ویژه سواد و تحصیالت به

 باشند.اعی ازجمله این موارد میاجتم -فرهنگی
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شد اما می ومیر تبیینوری به دلیل کاهش مرگدر جوامع سنتی بخش اعظم کاهش بار

با حرکت به سوی مدرنیته، افراد در برخورد با جامعه و تحت تأثیر ضوابط و قوانین و 

ه گیرند و درواقع با محاسبات عقالنی دست بدر زمینۀ فرزند آوری تصمیم میمقررات 

در مسیر توسعه اقتصادی  شناسان بر این باورند که هراندازه کشوریزنند. جامعهانتخاب می

های فردی است که ها و سلیقهتر انگیزهرکت کند و گام به پیش نهد، بیشاجتماعی بیشتر ح

دهد. برعکس، در جوامع توسعه نیافته، بیشتر سیستم ثیر قرار میرفتار باروری را تحت تأ

 دهد.بر جامعه، نهادها و مقررات است که به باروری جهت می کلی حاکم

های جدید در کند و موقعیتجوامع سبک زندگی افراد تغییر میگونه در این

سن ازدواج، گیرد. تمایل به تحصیل و تأخیر در های مختلف برای افراد شکل میمحیط

خانواده به سایر شاغل شدن زن در اجتماع، گسترش شهرنشینی، واگذار شدن وظایف 

تا بدان جا که افراد جامعه را به سمت  نهادها، همه و همه بر رفتار باروری تأثیر گذاشته

عنوان رفتار پیچیده، دهد. از طرف دیگر باروری در جوامع شهری بهتحدید موالید سوق می

آید و بدین لحاظ در مطالعات جمعیتی جایگاه بیولوژیکی جامعه بشمار می عامل بقای

 (.1393دیگران،  خاص را به خود اختصاص داده است )خدیوزاده و

یابد. بدین مفهومی است که با انتخابی شدن زندگی روزمره معنا میندگی سبک ز

های در میان برنامه های اندکیترتیب که برخالف جوامع سنتی که افراد، جایگزین و بدیل

تن خود و مسئولیت شخصی و ظهور واسطه اهمیت یافزندگی داشتند، در جامعه معاصر به

نیز بیشتر شده است. سبک زندگی نتیجه همه  قدرت انتخابجامعه مصرفی در زندگی، 

ها، ترجیحات و رفتارهایی است که فرد در ارتباط با کاالهای مادی و فرهنگ گزینش

 دهد.میمصرفی انجام 

گی متفاوتی دارند ( افراد در مشاغل متفاوت سبک زندVeblen, 2004)در دیدگاه وبلن 
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کنند که سبک ای وانمود میگونهاند، بهشاغل کلیدی جامعه را اشغال کردههایی که مو آن

ها این را جایگاه شغلی آنفکرشان و عمل و کردارشان از دیگر افراد جامعه برتر است و 

که  کنند، لذا شیوه زندگی متفاوتیتری را کسب میکند. این افراد درآمد بیشتبیین می

 کنند.ها نشانه افتخار است، انتخاب میبرای آن

مورد بررسی »تحلیل رابطه سبک زندگی با کاهش  بسته به موضوعدر این پژوهش 

نا تحلیل عنوان مبتئوری نظریۀ گذار جمعیتی، تبیین نهادی و نظریه نوسازی به «باروری

در ابتدا نظریات باروری و نظریه وبلن مبنای تحلیل سبک زندگی قرار گرفته است. 

های ساختاری توان گفت تئوریاقتصادی باروری به اختصار بیان شد که درمجموع می

گیری تولید فرزندانی هستند که از لحاظ اقتصادی تبیین باروری بر این باورند که تصمیم

به عوامل اقتصادی، انگیزشان را جهت باروری به وجود آورد؛ که البته  عقالنی بوده و توجه

هادی بر این ف تحقیق تمرکز بر این عوامل نیست؛ اما از طرف دیگر تئوری تبیین نهد

های دولت بر کاهش باروری، عوامل دیگری چون فرض بود که عالوه بر تأثیر سیاست

ضعیت و موقعیت زنان در خانواده و اقتصاد تغییر شکل اقتصادی خانواده بهبود و پیشرفت و

ش باروری تأثیرگذارند؛ و از ظرف دیگر نظریه و تغییرات عمده فرهنگی در کاه

یی خانواده بر این اعتقاد است که آن دسته از افرادی که تحصیالت مدرنیزاسیون یا همگرا

فراغت برخوردار  جمعی و اوقاتتر بوده و از وسایل ارتباطو سواد بیشتر دارند، شهرنشین

ز خود نشان ۀ رفتار باروری اهای جدیدی درزمینها و نوآوریباشند. درنتیجه ایدهمی

ها و رفتارهایی که افراد در مدرسه ها، ارزشها، طرز تلقیدهند. همچنین گرایشمی

مجموع گرایش  آموزند، با تجارب بعدی زندگی او در تعامل است. طبق این نظریه درمی

 کند.داشتن باروری کمتر را ایجاب می کلی برای

ر رفتار باروری سبک کننده دکی از متغیرهای تعیینتوان نتیجه گرفت که یواقع می در
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های سبک زندگی در دو به ذکر است که در این تحقیق مفاهیم و مؤلفه زندگی است. الزم

 مشاهده و سنجش است.تصادی اجتماعی قابلبعد اوقات فراغت و پایگاه اق

 

 

 های پژوهشفرضیه

 رابطه معناداری وجود دارد. زندگی مدرن و باروری زنان رسد بین سبکبه نظر می -1

 رد.باروری زنان رابطه معناداری وجود دا زندگی سنتی و رسد بین سبکبه نظر می -2

زندگی مدرن، سنتی و نه سنتی و نه مدرن و باروری  هایرسد بین سبکبه نظر می -3

 داری وجود دارد.زنان رابطه معنا

ای مهم در جامعه ن مؤلفهعنوارسد بین چگونگی گذران اوقات فراغت )بهبه نظر می -4

 وری زنان رابطه معناداری وجود دارد.ندگی( و بارامروزی برای تعریفی از سبک ز

رسد بین وضعیت اشتغال پاسخگویان و باروری زنان رابطه معناداری وجود به نظر می -5

 دارد.

 ی پژوهشپیشینه تجرب

 ترین نتایجعمده موضوع مورد مطالعه محققین

مزینی و 

همکاران 

(1398) 

بررسی اثر توسعه فضای 

مجازی بر مشارکت زنان در 

ن )مطالعه موردی اقتصاد ایرا

های باروری و مشارکت زنان دهد که بین نرخنتایج نشان می

سترش فضای مجازی، نرخ ای معکوس وجود دارد و با گرابطه

زی یابد؛ اما گسترش فضای مجامشارکت زنان افزایش می
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 ترین نتایجعمده موضوع مورد مطالعه محققین

 ت.برخالف انتظار، بر نرخ باروری تأثیر مثبت و معناداری داشته اس اشتغال زنان و نرخ باروری(

خواجه نوری 

و مساوات 

(1397) 

مطالعۀ رابطۀ سبک زندگی و 

کننده )مطالعه رفتار مصرف

موردی: زنان متأهل شهر 

 شیراز(

ها بیانگر آن بود که ابعاد وتحلیل دادهیهنتایج حاصل از تجز

های مجازی، عد فرهنگی، شبکهمختلف سبک زندگی، از جمله ب

های گذران فعالیت مدیریت بدن و مصرف آرایش، سبک دینی و

داری با شیوۀ رفتار مصرفی پاسخگویان اوقات فراغت رابطۀ معنی

 اند.داشته

محمدی و 

صیفوری 

(1396) 

ی عوامل شناختبررسی جامعه

 مؤثر بر ترجیح باروری زنان

ه نگرش منفی پاسخگویان دهد کهای این تحقیق نشان مییافته

ا ترجیح باروری دارد؛ ده جامعه بیشترین همبستگی را بنسبت به آین

طلبی، نگرش نسبت به فرزند، آن سهم فردگرایی، منفعت از پس

های شده است. متغیرخردگرایی و رضایتمندی زناشویی محاسبه

میزان مطالعه، تحصیالت، درآمد و استفاده از رسانه به شکل 

 دهد. برم ترجیح باروری زنان را تحت تأثیر قرار میغیرمستقی

ترین عامل اثربخش بر ترجیح همی این تحقیق مهااساس یافته

ها نسبت به آینده است که به شکل باروری زنان، نگرش منفی آن

ها و آمد، میزان استفاده از رسانهغیرمستقیم تحت تأثیر میزان در

 میزان تحصیالت است.

کاوه فیروز و 

مکاران ه

(1396) 

های سرمایه تأثیر مؤلفه

اجتماعی و فرهنگی بر نگرش 

 به فرزند آوری

 16 حدود شدهبررسی متغیرهای داد نشان رگرسیونی مدل تحلیل

. کنندمی تبیین را فرزندآوری مورد در نگرش تغییرات از درصد

 موردبررسی متغیرهای بین در مسیر، تحلیل اساس بر مچنینه

 متغیر فرزندآوری، مورد در نگرش بر اثرگذار متغیر ترینمهم

 این از بعد و است بوده 329/0 بتای بضری با اجتماعی مشارکت

 فرهنگی سرمایه مجازی، اجتماعی هایشبکه متغیرهای متغیر،

 در را سهم بیشترین تیبتر به یافتهتجسم فرهنگی سرمایه و نهادی

 همچنین، .دارند فرزندآوری مورد در تهران شهر زوجین نگرش

 میانی متغیر یک عنوانبه فرهنگی محصوالت مصرف متغیر

 متغیرها سایر از را تأثیرپذیری بیشترین وابسته، متغیر بر رگذااثر

 .است داشته
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 ترین نتایجعمده موضوع مورد مطالعه محققین

گلدشتاین و 

همکاران 

(2013) 

تأثیر تحوالت اخیر رکود 

 ی اروپا بر باروریاقتصاد

بر رفتار  بحران اقتصادی در کشورهای جنوب اروپا تأثیر مستقیمی

ت سیاسی و ه دلیل نوساناها بباروری جوانان داشته است؛ و خانواده

 اقتصادی تمایل کمتری به باروری و فرزندآوری دارند.

شارما و 

دیگران 

(2013) 

فاکتورهای سبک زندگی 

محور: تأثیرگذار بر سالمت

 رفتار باروری

 های سبک زندگی )تغذیه، ورزش و اقتضای شغلی وتأثیر مؤلفه

 محیطی( بر رفتار باروری و فرزندآوری است. از دیگر نتایج

دهد که سن ممکن است نقش ینکه شواهد نشان میپژوهش ا

 بزرگی در تعیین باروری ایفا نماید.

 شناسیروش

تنی بر رویه توصیفی و همبستگی است. این تحقیق از نوع کمی و راهبردی پیمایش مب

ساله اهواز است  15-49معه آماری کلیه زنان متأهل باشد و جاواحد تحلیل آماری فرد می

باشد. نفر می  211921ها شهر اهواز، تعداد آن 1395های سرشماری سال که بر اساس داده

ای درصد، نمونه 5اساس فرمول تعیین حجم کوکران با خطای  برای تعیین حجم نمونه، بر

 :صورت زیر استشده است. این فرمول بهنفری انتخاب 384
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 در این فرمول:

 N= 211921        n =384       d ( 05/0= میزان خطا  )      t ( 96/1= ضریب اطمینان) 

2S ( 5/0= پیش برآورد واریانس متغیر موردنظر در جمعیت) 

شده )مناطق شهری با توجه بندیگیری طبقهگیری این تحقیق، نمونهونههمچنین شیوه نم

ت که یکی از متناسب با حجم جمعیت آماری اس( اندبندی شدهسطح برخورداری طبقه به
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صورت که شهر اهواز را به هشت منطقه یری تصادفی است، بدینگهای نمونهشیوه

ن نمونه انتخاب شده است. شهر اهواز، با بندی و از هر منطقه به نسبت حجم جمعیتی آطبقه

نظر  بزرگترین شهر استان خوزستان است. این شهر از 1395نفر جمعیت در سال  1302000

دقیقه طول  40درجه و  48دقیقه عرض شمالی و  20درجه و  31یی در موقعیت جغرافیا

ت برخورداری متر از سطح دریا قرار دارد از لحاظ وضعی 18ای با ارتفاع شرقی در جلگه

در رتبه اول و دوم و  4و  1مناطق شهر اهواز به لحاظ خدمات شهری، به ترتیب مناطق 

کامالً برخوردار،  4و  1دارند. همچنین، مناطق های ششم و هفتم قرار در رتبه 7و  3مناطق 

کامالً  7نسبتاً محروم و درنهایت، منطقه  6و  3در وضعیت متوسط، مناطق  8و  2مناطق 

مناطق در  بندی نمونه بر اساس(. جدول طبقه282: 1396امیریان، ) م از توسعه هستندمحرو

 جدول ذیل قابل مشاهده است:

 اطق شهردارییافته به نسبت منصیصهای تخ: تعداد نمونه1جدول 

 افتهیاختصاصنمونه  درصد جمعیت زنان مناطق شهرداری اهواز

 46 9/11 70028 منطقه یک

 35 0/9 53488 منطقه دو

 58 0/15 88317 منطقه سه

 50 1/13 77218 منطقه چهار

 34 9/8 52459 منطقه پنج

 53 9/13 82099 منطقه شش

 45 8/11 69580 منطقه هفتم

 63 1/16 94825 منطقه هشتم

 384 100 588014 جمع کل
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با ای تر، بیشتر سؤاالت با استفاده از طیف لیکرت پنج درجهمنظور استخراج دقیقبه

لی کم ساخته شد. های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خی( مبتنی بر گویه1تا  5دامنه )

شده است و برای ارتباط بین دهتفااس spssافزار طالعات از نرموتحلیل ابرای تجزیه

طرفه، آزمون متغیرهای مستقل و وابسته از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک

T  چندمتغیره استفاده شد.و تحلیل رگرسیون 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها :2جدول 

/  متغیر

 لفهمؤ
 گویه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی

 باروری

و به عمل توالد 

 تناسل واقعی

شود اطالق می

 (1384)تمنا، 

ای که یک زن به تعداد فرزندان زنده

 دنیا آورده است

 .ایدتعداد فرزندانی که به دنیا آورده -1

 تعداد فرزندان دلخواه -2

 تعداد فرزندان فوت شده -3

سبک 

 زندگی

سبک نیز  گیدنز

زندگی را روش 

الگومند مصرف، 

درک و 

گذاری ارزش

محصوالت 

رهنگ مادی ف

داند که می

استقرار معیارهای 

هویتی را در 

چارچوب زمان و 

ن ممکن مکا

سازد )گیدنز به می

نقل از 

 گیریاندازه برای حاضر، پژوهش در

ط به هایی که مربومتغیر تمام گویه این

گی بود را کدگذاری مجدد سبک زند

 SPSSسه متغیر جدید در  کرده و

اضافه کردیم )سبک زندگی مدرن، 

سنتی و نه سنتی نه مدرن( و برای وارد 

کردن نمره برای هر سؤال مشخص شد 

ک دهنده سبها نشانکه کدام پاسخ

کدام سبک سنتی هستند  مدرن و

 5تا  1مثال اگر کنسرت رفتن از عنوانبه

گذاری شده و مالک این باشد که نمره

رود می هرچه فرد بیشتر به کنسرت

های زیاد و تر است پس گزینهمدرن

خیلی زیاد را نشانه مدرن بودن و کم و 

 کنید؟در مطالعه میچق -1

 روید؟چقدر به کنسرت می -2

ر و نمایش چقدر به تماشای تئات -3

 روید؟می

ها ها و نمایشگاهچقدر به بازدید موزه -4

 روید؟می

کنید هایی را انتخاب میتا چه حد لباس -5

 که جلوه بیشتری دارند؟

کنید هایی را انتخاب میتا چه حد لباس -6

 شان دهد؟که تک بودن شما را ن

هایی را که انتخاب تا چه حد لباس -7

 وز باشد؟کنید باید مطابق مد رمی

 انتخاب که را هاییلباس حد چه تا -8

 رسمی با فرهنگ بمتناس باید کنیدمی
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/  متغیر

 لفهمؤ
 گویه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی

نوری و خواجه

: 1390دیگران،

88.) 

حدی  خیلی کم را نشانه سنتی بودن و تا

مدرن بودن گرفتیم  را نشانه نه سنتی نه

و این متغیر را کدگذاری مجدد کردیم 

 0را کد  5و  4دهای به این شکل که ک

را به معنای سنتی  1به معنی مدرن، کد 

را به معنای نه سنتی نه مدرن  2و کد 

تعریف کردیم و درنهایت نمرات 

متغیرهای جدید را باهم جمع کرده و 

 نمره سبک زندگی را به دست آوردیم.

 باشد؟ کشور

 اهمیت شما برای حد چه تا غذایی رژیم -9

 دارد؟

 برای متناسب اندام داشتن حد چه تا -10

 است؟ مهم شما

 روز مد مطابق سر موی ایشآر -11

 روز مد مطابق صورت آرایش -21

 ادکلن و عطر از استفاده -13

 هاناخن آرایش -14

 رنگی لنزهای از استفاده -15

 زیورآالت از تفادهسا -16

اوقات 

 فراغت

 فراغت اوقات

دربرگیرندۀ 

ای از مجموعه

اشتغاالت است 

که فرد باکمال 

میل بدان 

پردازد. خواه می

ور منظبه

استراحت، خواه 

برای ایجاد تنوع و 

خواه باهدف 

گسترش اطالعات 

 و آموزش

خویشتن )بدون 

توجه به اهداف 

 ردنک عملیاتی برای حاضر، تحقیق در

 شدهبررسی زنان از فراغت اوقات متغیر

 خود ختنپردا میزان که شودمی خواسته

سؤال،  14با  فراغت اوقات گذران به را

یا مهمانی دادن، همچون مهمانی رفتن 

اخلی یا خارجی، گردش با مسافرت د

 طیف طبق ماشین، پارک رفتن و...

کنند و سپس این  مشخص لیکرت،

زشی، گویه ها را در سه بعد ور

بندی مذهبی و سرگرمی گروه-فرهنگی

کردیم که هر گروه شامل سؤاالت 

ربوط به خود بود. در مرحلۀ بعد گویه م

دیگر کی های مربوط به هر بعد را با

ها جمع کردیم و سپس هریک از دسته

را بر تعداد گویه های مربوطه تقسیم 

 دادن مهمانی یا رفتن مهمانی -1

 رادیو به کردن شوگ -2

 اقوام و دوستان با تلفنی گفتگوی -3

 یا دوستان هایمهمانی در شرکت -4

 هاپارتی

 ورزشی هایباشگاه در شرکت -5

 تزیار -6

 مسجد به رفتن -7

 رفتن پارک -8

 زدن قدم -9

 در ریرسواموتو یا ماشین با گردش -10

 شهر

 پاساژها یا خرید مراکز از بازدید  -11

 خطاطی و نقاشی مثل) هنری کارهای -12

 ...(و
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/  متغیر

 لفهمؤ
 گویه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی

مادی( و خواه 

برای مشارکت 

زاد، اجتماعی آ

بعدازآنکه از 

ای، الزامات حرفه

خانوادگی و 

اجتماعی فارغ 

گشت )بیرو، به 

نقل از سنایی، 

1392 :97.) 

نموده و متغیر جدید را تحت عنوان 

ر تعریف افزااوقات فراغت در نرم

، بعد 1کردیم و برای بعد ورزشی کد 

رگرمی و بعد س 2مذهبی کد  -فرهنگی

 اص دادیم.را اختص 3کد 

 خارجی یا داخلی مسافرت -13

 کردن ورزش -14

شده است. ضریب تفادههای پرسشنامه از آلفای کرونباخ اسبرای محاسبه پایایی گویه

 قبولی بوده است. در حد قابلاست که  95/0 پایایی سؤاالت مربوط به اوقات فراغت

تعداد  متغیر/ مؤلفه

 هاگویه

 یآلفا

 باخونکر

KMO  آزمون

 بارتلت

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 000/0 32 506/701 78/0 %81 16 سبک زندگی

دهد رویت بارتلت میزان معناداری روابط بین ابعاد موردنظر را نشان میآزمون ک

دست آمد که نشانگر به 81/0و  78/0، عدد KMO(. مقدار آماره 105: 1385)هومن، 

دهد که شرایط دن آزمون کرویت بارتلت نیز نشان میگیری است. معنادار بوکفایت نمونه

 تحلیل عاملی برقرار است.

 شهای پژوهیافته

 های توصیفییافته
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 34تا  30درصد از پاسخگویان در گروه سنی  7/26دهد که های پژوهش نشان مییافته

دیپلم س و سپس فوقبررسی دارای تحصیالت لیسان رار دارند. بیشتر زنان موردسال ق

اند، زنان دارای یک و دو فرزند به ترتیب هستند. در مورد تعداد فرزندانی که به دنیا آورده

درصد، بیشترین فراوانی را در بین پاسخگویان داشتند. در مورد تعداد  2/35و  6/34ا ب

اند که از ، بیشترین فراوانی متعلق به زنانی بود که یک سقط داشتهاندهایی که داشتهسقط

 شوند.درصد را شامل می 5/19کل پاسخگویان 

 ایمینههای زمؤلفه : توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برحسب3جدول 

 حداکثر حداقل دامنه انحراف معیار میانگین هامؤلفه

 52 16 36 26/7 7/34 سن

 22 5 17 98/2 7/13 تحصیالت

 6 0 6 10/1 6/1 تعداد فرزندان

 4 0 4 75/0 4/0 سقط شده تعداد فرزندان

 52سال و بیشترین  16دهد که در بین پاسخگویان کمترین سن جدول فوق نشان می

شد. کمترین میزان تحصیالت متعلق به مقطع ابتدایی و بیشترین متعلق به مقطع باسال می

 دکتری است.

 یهای استنباطیافته

 ری زنانزندگی مدرن با بارو بررسی فرضیه اول: رابطه بین سبک

 : ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی تحقیق4جدول 

 نوع رابطه نتیجه آزمون ح معناداریسط شدت رابطه متغیر وابسته متغیر / مؤلفه مستقل

 معکوس تأیید 020/0 7/0 باروری سبک زندگی مدرن

 سبک زندگی مدرن و باروری را نشان رابطه میان متغیرهای جدول فوق میزان و شدت
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شده است. مطابق جدول میزان همبستگی بین متغیر مستقل  تأییددهد که فرضیه فوق می

بوده و  01/0و  05/0تر از داری کوچکته در سطح معنیسبک زندگی مدرن با متغیر وابس

متغیر مستقل سبک زندگی  ر بیناست. نتایج نشان داد که رابطه معنادا 7/0شدت رابطه 

عبارتی با افزایش متغیر مستقل سبک زندگی ری وجود دارد. بهمتغیر وابسته بارو مدرن و

یابد. درنهایت روری کاهش میمدرن در بین زنان شهر اهواز، میزان متغیر وابسته با

ش مورد سنج همبستگی کل بین متغیر مستقل سبک زندگی مدرن و متغیر وابسته باروری

فرض تحقیق را  020/0اداری معن و سطح 7/0که میزان همبستگی آن با شدت  قرار گرفت

شدت قوی بین متغیر مستقل سبک  ید کرد. نتایج گواه این است که رابطه معناداری باتأی

ی ایرانی، باورهایی راجع به ندگی مدرن و متغیر وابسته باروری وجود دارد. در جامعهز

حال گسترش است که فرزند کمتر را همراه با  دئال درسبک زندگی و زندگی ای

 (.8: 1397 بیند )عالمی،تمندی و بهروزی بیشتر میسعاد

 بررسی فرضیه دوم: رابطه بین سبک زندگی سنتی با باروری زنان

 : ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی تحقیق5دول ج

 نوع رابطه نتیجه آزمون عناداریسطح م شدت رابطه متغیر وابسته متغیر / مؤلفه مستقل

 مستقیم تأیید 016/0 8/0 باروری سبک زندگی سنتی

 (سبک زندگی سنتی و باروری) جدول فوق میزان و شدت رابطه میان متغیرهای تحقیق

های ید شده است. مطابق جدول میزان همبستگی بین مؤلفهتأی دهد و فرضیه فوقمی را نشان

 01/0و  05/0تر از داری کوچکتغیر وابسته در سطح معنیبا م مستقل سبک زندگی سنتی

است. نتایج نشان داد که رابطه معنادار بین متغیر مستقل سبک  8/0بوده و شدت رابطه 

عبارتی با افزایش هر یک از ابعاد متغیر اروری وجود دارد. بهمتغیر وابسته ب زندگی سنتی و

یابد. میزان متغیر وابسته باروری افزایش میمستقل سبک زندگی سنتی بین زنان شهر اهواز، 
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مورد  بستگی کل بین متغیر مستقل سبک زندگی سنتی و متغیر وابسته باروریدرنهایت هم

فرض  016/0و سطح معناداری  8/0شدت که میزان همبستگی آن با  سنجش قرار گرفت

ی بین متغیر مستقل شدت قو کرد. نتایج گواه این است که رابطه معناداری با تأییدتحقیق را 

 ری وجود دارد.سبک زندگی سنتی و متغیر وابسته بارو

های زندگی مدرن، سنتی و نه سنتی نه مدرن بررسی فرضیه سوم: رابطه بین سبک

 با باروری زنان

 های زندگیبررسی تفاوت میانگین باروری زنان برحسب سبک :6جدول 

 جمع نه سنتی نه مدرن سنتی مدرن های زندگیسبک

 384 78 214 92 تعداد

 6276/1 2179/1 8318/1 5000/1 میانگین

 

  منبع متغیر درجه آزادی میانگین مربعات Fآماره  Sig رد /تأیید

 081/10 000/0 شود.می تأیید

 ین گروهیب 2 754/11
های سبک

 166/1 زندگی
 گروهیدرون 381

 کل 383

های ( در بین متغیر سبکSigح معناداری )با توجه به نتایج جدول مشخص است که سط

رو تفاوت است؛ ازاین 05/0تر از مقدار نتی، نه سنتی و نه مدرن( پایینزندگی )مدرن، س

شود. سطح می تأییدتی و نه سنتی نه مدرن( های زندگی )مدرن، سنها بین سبکمیانگین

و باروری در این های زندگی است بیانگر عدم تفاوت بین سبک 000/0معناداری آنکه 

 تحقیق بوده است.

 ابطه بین چگونگی گذران اوقات فراغت با باروری زنانبررسی فرضیه چهارم: ر

 دگیهای زن: بررسی تفاوت میانگین باروری زنان برحسب سبک7جدول 
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 جمع سرگرمی مذهبی-فرهنگی ورزشی های زندگیسبک

 
 284 235 37 12 تعداد

 3114/5 6128/1 2432/2 4554/1 میانگین

 

  منبع متغیر آزادی درجه میانگین مربعات Fآماره  Sig رد /تأیید

 359/7 001/0 شود.می تأیید

 بین گروهی 17 421/12
ابعاد اوقات 

 223/1 فراغت
 وهیگردرون 234

 کل 251

( در بین متغیر چگونگی Sigبا توجه به نتایج جدول مشخص است که سطح معناداری )

رو تفاوت این ازاست؛  05/0تر از مقدار فرزند آوری پایین وقات فراغت وگذران ا

شود. می تأییدمذهبی و سرگرمی( -ورزشی، فرهنگیها بین ابعاد اوقات فراغت )میانگین

است که بیانگر تفاوت معنادار بین متغیرهای ابعاد اوقات  001/0معناداری همچنین سطح 

 ه است.فراغت و باروری در این تحقیق بود

 روری زنانبررسی فرضیه پنجم: رابطه بین وضعیت اشتغال و با

 شاغل یرغمیانگین و انحراف معیار وضعیت اشتغال در دو گروه شاغل و  :8جدول 

 حراف معیاران میانگین هاگروه متغیر

 80276/0 6250/1 شاغل وضعیت اشتغال

 19942/1 6286/1 غیرشاغل

 

 شاغل یرغضعیت اشتغال در دو گروه زنان شاغل و و T داریآزمون معنی :9جدول 

 متغیر
مون لون برای آز

 هابرابری واریانس
 آزمون T داریمعنی
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F 
سطح 

 داریمعنی
T 

درجه 

 آزادی

 داریمعنیسطح

 دو دامنه()

اختالف 

 میانگین

وضعیت 

 اشتغال

 برابری فرض

 هاواریانس
652/0 000/0 028/0- 382 012/0 886/69 

 

 برابر غلزنان شا میانگین وضعیت اشتغال دهدنشان می جدول نتایج همچنان که

 با T آزمون از فرضیه این آزمون برای. است بوده 6286/1 برابر شاغل زنان غیر و 6250/1

 لون آزمون از هاواریانس برابری فرض آزمون برای است و شده استفاده مستقل نمونه دو

 نیز آن داریمعنی سطح و 652/0 با برابر( F آزمون) لون آزمون مقدار. است شده استفاده

 تأیید واریانس برابری فرض پس است؛ ترکوچک 05/0 از که است 000/0 با ربراب

 000/0 با برابر آن خطای سطح بوده و -028/0 با ربراب T مقدار جدول، به توجه با. گرددمی

کرد که از نظر آماری تفاوت بنابراین باید اشاره  بودن است؛ داربیانگر معنی که است

با باروری وجود دارد و بین میانگین دو گروه  یت اشتغالمعناداری در خصوص رابطه وضع

 شاغل تفاوت قابل مشاهده است. شاغل و غیر

 چند متغیرهرگرسیون  تحلیل

های آماری، تحلیل رگرسیون یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین در مدل

تغیر کند در فهم اینکه چگونه مقدار مرگرسیون خصوصاً کمک میمتغیرها است. تحلیل 

وابسته با تغییر هرکدام از متغیرهای مستقل و با ثابت بودن دیگر متغیرهای مستقل تغییر 

عداد متغیرهای مستقل دو و یا بیشتر باشد، دیگر رگرسیون خطی ساده کند. زمانی که تمی

دست دهد. در چنین شرایطی از رگرسیون غیرها بهج دقیقی از تأثیر این متتواند نتاینمی
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زمان است که در پژوهش ها، روش همروشاین  شود که یکی ازه استفاده میچندمتغیر

 حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
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 : تحلیل رگرسیون چندمتغیره10ول جد

 متغیرهای مستقل
ضریب  نشده یارمعضرایب 

 تولرانس

عامل تورم واریانس 

(vif) B خطای معیار 

 - - 317/15 246/10 مقدار ثابت

 213/1 87/0 440/0 -108/1 زندگی مدرن سبک

 625/1 65/0 438/0 -028/1 سبک زندگی سنتی

 994/1 35/0 438/0 -973/0 سبک زندگی نه سنتی نه مدرن

 508/1 32/0 065/0 -079/0 بعد ورزشی اوقات فراغت

مذهبی اوقات  -بعد فرهنگی

 فراغت
162/0 073/0 46/0 528/1 

 394/1 36/0 099/0 0//112 بعد سرگرمی اوقات فراغت

 831/1 52/0 017/0 -046/0 وضعیت اشتغال

 (Rضریب همبستگی )
مجذورات 

(R) 
 Fآماره  ده( تعدیل ش2R) بیضر

سطح معناداری 

(Sig) 

612/0 323/0 102/0 894/7 000/0 

R2  بااوط  102/0توان متغیرها میدهد که با استفاده از این نشان می درصد از واریانس مر

سااتاندارد )به بارور بااه وزن ا سااتاندارد ( βی زنان را تبیین کرد. همچنین مقادیر مربوط  و غیرا

(bفاااااه ساااااتقل مؤل هااااای م مااااادرن های( متغیر ناااااه  ساااانتی  ناااااه  نااااادگی   ساااابک ز

(973/0- =β ،)( 108/1سبک زندگی مدرن-=β ،)( 028/1سبک زندگی سنتی-=β ،) بعد

قااات -بعد فرهنگی(، β=-079/0رزشی اوقات فراغت )و غاات ) مااذهبی او و ( β=162/0فرا

 دهد.نشان می( β=112/0بعد سرگرمی اوقات فراغت )

است که نشان  612/0بین متغیرها با توجه به جدول فوق، مقدار ضریب همبستگی 

وجود دارد؛  دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابستۀ تحقیق، همبستگی باالییمی
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 102/0مستقل مورد بررسی در این پژوهش  دهد که متغیرهایو ضریب تعیین نیز نشان می

متغیر مستقل  وسیلهدرصد از کل تغییرات متغیر رفتار باروری در بین زنان شهر اهواز به

داری جدول خالصه شود. همچنین با توجه به اینکه سطح معنی)سبک زندگی( تبیین می

لگوی رگرسیونی توان نتیجه گرفت که ادرصد قرار دارد، می 1نی کمتر از مدل رگرسیو

این پژوهش، الگوی خوبی است و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند، تغییرات مربوط به 

 بینی کنند.پیشمتغیر وابسته را 

 تحلیل مسیر

تأثیر تحلیل مسیر فنی برای آزمودن مدل نظری تحقیق است. در تفسیر تحلیل مسیر ابتدا 

شود، سپس، مجموع اثرات میمستقیم متغیرهای مستقل روی متغیر وابسته مطالعه 

 شود.غیرمستقیم برآورد می

 باروری(سته )وابهای آن بر متغیر و مؤلفه اثر کل متغیر مستقل: 11جدول 

 متغیر/ مؤلفه مستقل
متغیر 

 وابسته
 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم

 سبک زندگی مدرن

ور
ار

ب
 ی

568/0 27/0 838/0 

 082/1 43/0 652/0 سبک زندگی سنتی

 153/0 - 153/0 سبک زندگی نه سنتی نه مدرن

 421/0 - 421/0 چگونگی گذران اوقات فراغت

 461/0 22/0 241/0 وضعیت اشتغال

 یبارور ریمستقل با متغ یرهای( رابطه متغ4-1شکل ) ریمس لیتحل
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شود. با توجه به و تفسیر کلی مدل تحلیلی بیان می درنهایت، مجموع اثرات محاسبه

آمده، بیشترین تأثیر بر متغیر باروری به متغیر سبک زندگی سنتی مربوط دستهای بههیافت

ی بعدی نیز مربوط به متغیر سبک زندگی مدرن است و رتبه برابر بوده 652/0است که با 

ونگی گذران اوقات فراغت، وضعیت برابر است همچنین تأثیر متغیرهای چگ 568/0که با 

 باشد.می 153/0و  241/0، 421/0سنتی نه مدرن به ترتیب برابر با اشتغال و سبک زندگی نه 

تأثیر  568/0یر سبک زندگی مدرن با دهد متغطور که نتایج تحلیل مسیر نشان میهمان

تأثیر مستقیم و  652/0تأثیر غیرمستقیم، متغیر سبک زندگی سنتی با ضریب  27/0مستقیم و 

بک زندگی نه سنتی نه مدرن و چگونگی گذران تأثیر غیرمستقیم، متغیر س 43/0با ضریب 

اشتغال با ضریب تأثیر مستقیم و متغیر وضعیت  421/0و  153/0با  اوقات فراغت به ترتیب

 تأثیر غیرمستقیم بر متغیر باروری اثرگذارند. 22/0تأثیر مستقیم و با ضریب  241/0

 یریگنتیجه

از موردتوجه سیاستمداران، بر دالیل اقتصادی و نظامی از دیرب مسئله جمعیت بنا
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اندیشمندان و فالسفه بوده است. دانشمندان افزایش جمعیت را محرک اصلی توسعه و 

کردند. گاهی نیز کیفیت را به کمیت برتر دانسته و اجتماعی و اقتصادی تلقی می پیشرفت

ای هرحال همیشه هدف نهایی واصلی داشتن جامعهدند، بهاز افزایش جمعیت گریزان بو

رفه و متعادل بوده است و دستیابی به این رفاه را گاه از طریق کاهش جمعیت و گاه از م

کردند و باالخره معتقد شدند که باید به حد متناسبی از طریق افزایش جمعیت جستجو می

ن رفاه ممکن را برای انسان فراهم جمعیت رسید که شرایط اقتصادی و اجتماعی، باالتری

و  عی شد تا رابطه بین سبک زندگی و کاهش باروری بررسی شودآورد. در این پژوهش س

که درنهایت نتایج زیر به  یا خیر؟گذارد اینکه آیا سبک زندگی بر کاهش باروری تأثیر می

 دست آمد؛

درن بر باروری ی بین سبک زندگی منتایج حاصل از مطالعه حاضر در بررسی رابطه

ی زنان رابطه معکوس و معناداری وجود نشان داد که بین سبک زندگی مدرن و بارور

ها برای یل آنها تغییر کرده و تمادارد. با مدرن شدن سبک زندگی افراد، رفتار باروری آن

چه در کشورهای  -زمان به شروع روند کاهش باروریکند. همباروری کاهش پیدا می

ورها ایجاد ای در کشتغییرات فرهنگی و ارزشی گسترده -دیگر کشورها غربی و چه در

های اخیر رخ داده در زمینۀ عنوان عامل مهمی در تبیین دگرگونیتواند بهشد که خود می

های نظران ازجمله وبر و گیدنز یکی از جنبها باشد. از نظر بسیاری از صاحبباروری در آنه

و  گرایی است که تغییراتی را در حوزۀ آگاهیی بر جمعمهم جامعۀ مدرن، غلبۀ فردگرای

دلیل تواند بهآورد. از نظر محقق، چنین تغییری در درجه اول میوجود میش افراد بهکن

نتیجه کاهش  و در ها و جامعه نسبت به فرزندنگرش انسان ای باشد که درتغییرات عمده

تواند به دو گونۀ مستقیم و رزشی میگیری ارو جهتاین ارزش فرزند نزد آنها باشد. از

کند( ها نسبت به ارزش فرزند ایجاد میتغییراتی که نگرش انسان غیرمستقیم )از طریق
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های برومند د. این نتایج همسو با بررسیباروری و سطوح آن را تحت تأثیر و تغییر قرار ده

نتایج نشان داد که  ( است. همچنین1395زاده اقدم )( و رسول1395پوش )سیاه و ارجمند

ابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که سنتی بین سبک زندگی سنتی و باروری زنان ر

ست که این نتایج بودن سبک زندگی افراد، برافزایش میزان باروری زنان تأثیر داشته ا

( 1395زاده اقدم )( و رسول1395پوش )سیاه های برومند ارجمندهمسو با نتایج بررسی

زندگی )مدرن، سنتی  هایی بین انواع سبکهمچنین پژوهش حاضر به بررسی رابطهاست. 

های زندگی و باروری تفاوت و نه سنتی نه مدرن( پرداخته و نتایج نشان داد که بین سبک

 قرار گرفت. تأییدبنابراین این فرضیه برای رفتار باروری مورد  ری وجود دارد؛معنادا

ناسی، شرایط ساختاری مانند شهرنشینی، صنعتی شدن، شبر اساس نظریه گذار جمعیت

های اقتصادی اجتماعی و جمعیتی مثل سطح درآمد اجتماعی و مشخصه -اقتصادی توسعۀ

تحصیالت زنان و... فواید داشتن خانواده بزرگ  سرانه، مشارکت زنان در نیروی کار، سطح

با سبک زندگی سنتی هایی دهد که این امر در خصوص خانوادهو پرحجم را کاهش می

 صورت معکوس صادق است.به

به بررسی رابطۀ بین ابعاد اوقات فراغت و باروری پرداخته است. نتایج  پژوهش حاضر

مذهبی و سرگرمی( و  -راغت )ورزشی، فرهنگیاین بررسی نشان داد که بین ابعاد اوقات ف

ی رابطۀ بین وضعیت باروری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین در این پژوهش به بررس

 تأییدهای تحقیق، این فرضیه مورد فتهزد. با توجه به یاپرداها میاشتغال زنان و باروری آن

ر وضعیت اشتغال با رفتار قرار نگرفت، بدین صورت که هیچ تفاوت معناداری بین متغی

که برخالف نظریۀ اقتصاد جدید خانوار بکر است  باروری وجود ندارد. نتیجۀ این فرضیه

بنابراین، بر اساس نتایج حاصله داشتن  معتقد به رابطۀ منفی بین اشتغال زنان و باروری است؛

ن شهر اهواز گونه تأثیری بر کاهش و یا افزایش میزان باروری زناو یا نداشتن شغل هیچ
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شاغلین تفاوت چندانی با همدیگر ندارد.  ندارد و میانگین فرزندآوری در بین شاغلین و غیر

سو ( و ناهم1395داوودی ) ( و1395های صادقی و سرایی )نتایج همسو با نتایج بررسیاین 

 ( است.1396با نتیجه بررسی فطرس و همکاران )

شکل اقتصادی خانواده، بهبود و پیشرفت  مطابق نظریه نوسازی و تبیین نهادی تغییر

در کاهش باروری وضعیت و موقعیت زنان در خانواده و اقتصاد و تغییرات عمده فرهنگی 

 تأثیرگذارند.

های زندگی و رفتار دهد که بین سبکز، نتایج نشان میدر آزمون فرضیات تحقیق نی

شناسی نیز ید در حوزه جمعیتباروری رابطه معناداری وجود دارد. این نتیجه با نظریات جد

های هگرایی، هزینهمسو است. در این نظریات، عواملی همچون نفوذ نیروهای سنتی، عقل

از قیدوبندها بر رفتار باروری  رشد کودکان، مشارکت اقتصادی کودکان و رهایی زنان

با کاهش  یافتهها معتقدند که در جوامع توسعهپردازان این تئوریسنجیده شده است و نظریه

های رشد فرزندان و همچنین کاهش مشارکت اقتصادی هنجارهای سنتی و افزایش هزینه

کند. در ر میهای اجتماعی، رفتار باروری نیز تغییزادی زنان در حوزهکودکان و گسترش آ

این نظریات آمده است برخالف گذشته که بیشتر بر ابعاد طبیعی، زیستی، اقتصادی و 

طورجدی های زندگی بهها و سبکشد امروزه هویت، ذائقهی تأکید میگرایی بارورفایده

 طرح هستند.تری در حوزه مطالعات مربوط به باروری م

گزیند تا شده است که هر فرد برمیلهای عملکردی تبدیامروزه سبک زندگی به شیوه

کل های زندگی باعث شروایتی خاص از زندگی و هویتش را به دیگران نشان دهد. سبک

تواند بر روی آن شود. یکی از این رفتارهایی که سبک زندگی میدادن به رفتار افراد می

در دنیایی که  تار باروری زنان است. تأثیر سبک زندگی بر باروری زنان،تأثیر بگذارد رف

ویژه ها و بهشدن که نمودش در فیلمبیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر موج جدید جهانی
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ترین نگرانی و یوودی مشخص است و داشتن تصوری مثبت از بدن را، به مهمهای هالفیلم

که امروزه آنان طوریازپیش آشکار است. بهبیشمشغولی زنان تبدیل کرده است که دل

ها شتر از هر زمان دیگرانی نگران چاقی، نداشتن اندام موزون، بدشکل و مانند اینبسیار بی

یت به کاهش تعداد فرزندان و تأخیر در زمان فرزند آوری تواند درنهاهستند. این امر می

 زنان منجر شود.

های های زندگی افراد بسیار بیشتر از زمانیر سبکدر جامعه ما فردگرایی درنتیجه تغی

شدن، های زندگی افراد در پی گسترش ارتباطات و جهانیشده است. امروزه سبکدیگر 

 طورجدی مطرحهایی چون توجه به بدن بهدهتحوالت بسیاری به خود دیده است و پدی

یی را به همراه دارد و است که این امر در حوزه مطالعات دموگرافیک با خود پیامدهاشده

چنین وضعیتی زنان دوست ندارند زود ازدواج کنند  گذار جمعیتی را سبب شده است. در

 و خیلی زود هم صاحب فرزند شوند.

عتقدند که این تعویق فرزندآوری حکایت از انباشت ( م186: 2002) 1کوهلر و ارتگا

ها اما آن کنند دارد؛ل میها به آینده موکوبرحسب فرزندانی که آن «یک بدهی جمعیتی

هرحال نیازمند دهد بهسلی که بالقوه درنتیجه این بدهی رخ میمعتقدند افزایش در باروری ن

ها ی آینده منجر به کاهش انگیزههااجتماعی در دهه -های اقتصادیاین است که زمینه

شود که در چنین  چنین باید به این واقعیت نیز توجهبرای داشتن فرزند اول و دوم نشود. هم

شود و زنانی که قصد داشتن این فرزندان را موکول میمواقعی باروری به سنین نسبتاً باالتر 

بنابراین افزایش  کار را دارند؛ دارند اساساً سطوح باالتری از سرمایه انسانی و تجربه بازار

تأخیر  کهطوریبالقوه در باروری نسلی نیازمند تغییرات اقتصادی اجتماعی است به

ها اول و دوم نشود. برای مثال آنفرزندآوری منجر به کاهش در میل به داشتن فرزند 
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بیم از  قدری نامناسب باشد که زنان شاغل ازمعتقدند که اگر وضعیت اشتغال در جامعه به

که تحصیالت زنان تا حدی باال دست دادن شغل خود، به سراغ فرزندآوری نروند و یا این

کن است این بدهی فردی برای ازدواج را در حد و اندازه خود پیدا نکند مم هارود که آن

 جمعیتی پرداخت نشود.

و ذهن های کنش متقابل و تأکید بر خود توان گفت که با پیدایش نظریهچنین میهم

هایی مثل بدن و مدیریت آن در افراد بسیار بیشتر جای تأکید بر ساختارهای کالن، پدیدهبه

یه خود آیینه سان بنابراین در چنین شرایطی، نظر موردتوجه قرارگرفته است؛از گذشته 

 طرح است.کولی، انواع خود روزنبرگ و مدیریت تأثیرگذار گافمن قابل

ازحد در مورد بدن و ظاهر گی مدرن بعضاً حساسیت بیشهای زندترتیب، سبکاینبه

نفس، در تغذیه، کاهش اعتمادبه نظمینتیجه بروز مشکالتی در بدن زنان مثل بی آن و در

در عرصه فرزندآوری نیز، اجتناب از آن، به دلیل برهم خوردن  و های بدنیالغری، آسیب

 پردازند.مر، به مدیریت بدن میبنابراین زنان برای نیل به این ا اندام است؛تناسب

ه برای یافتنتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مقدار ضریب تعیین تعدیل

درصد از کل  10دهنده این است که نشانباشد و درصد می 102/0 زنان شهر اهواز برابر با

معادله است.  تغییرات باروری زنان شهر اهواز وابسته به متغیرهای مستقل واردشده در این

 همچنین از بین متغیرهایی که وارد رگرسیون شدند، متغیر میزان تحصیالت همسر در

 است. ن اثر را بر متغیر باروری زنان داشتهمجموع بیشتری

 پیشنهادات

ها اجرایی و پژوهشی آورده شده در این قسمت پیشنهادات تحقیق در دو بخش پیشنهاد

 است.
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 ها اجراییپیشنهاد

های های جمعیتی به بخش مهمی از برنامهدر اکثر کشورهای جهان، سیاستامروزه 

ی جمعیتی برای جلوگیری از پیامدهایی که بعدها هااست. این سیاستشده توسعه تبدیل

آنجاکه  شده است. ازگیر جوامع گردد طراحیتواند گریبانله جمعیت میتوسط مسئ

شده های رفتار بشر تبدیلر بسیاری از حوزهامروزه سبک زندگی به متغیری بسیار کلیدی د

ها با شکست توجه به هست های جمعیتی نیز صرفاً با تأکید بر بایدها و بدوناست و سیاست

گونه ای نیل به این اهداف، توجه جدی مسئولین به نتایج اینمواجه خواهند شد، بنابراین بر

گذاران در جهت رسیدن به سیاست تواند بهها میتحقیقات ضروری خواهد بود و نتایج آن

 شان بسیار کمک نماید.اهداف جمعیتی

 ها پژوهشیپیشنهاد

ای پژوهش حاکی از تفاوت رفتار باروری افراد برحسب سبک هآنجاکه یافته از

تر در مورد سازوکار تأثیر صورت مفصلزندگی افراد است بهتر است مطالعات دیگری به

 این متغیر صورت گیرد.

های این تحقیق حاکی از تأثیر معنادار سبک زندگی بر رفتار باروری یافته درمجموع -

ها و های دیگری از سبک زندگی از دیدگاهیبنابراین بهتر است تیپولوژ است؛

تر آشکار عمل آید تا وجوه مختلف این پدیده، بیشتر و دقیق ون بهزوایای گوناگ

 شود.

سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی های مختلف با هایی در استاناجرای پژوهش -

 مختلف

 ترهای کیفی و مطالعات عمیقها با روشانجام پژوهش -
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