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دنیای نوین، فضای به هم پیوســته ای اســت که افراد در نقاط مختلف آن در یک نظام 
اطالعاتی واحد مشــارکت دارند. رســانه ها عامل اصلی این پیوستگی اند و می توانند تأثیر 
عمده ای بر نگرش افراد نسبت به ابعاد خانواده و فرزندآوری داشته باشند. همچنین رسانه ها 
این قابلیت را دارند تا با ارائه بدن های ایده آل و تعاریفی از زیبایی ظاهری، نگرش زنان نسبت 
به الگوهای موجود در هر فرهنگ را دستخوش تغییر قرار دهند. فرزندآوری همواره با بدن 
زنان در ارتباط بوده و تغییراتی زیستی و ظاهری را در بدن آنها پدید می آورد. در بسیاری 
از جوامع چنین تصور می شود که حاملگی اختالالتی در کنترل بدن ایجاد و تغییراتی را در 
اندازه و شکل بدن ایجاد می کند. هدف این پژوهش تبیین تفاوت های باروری با استفاده از 
میزان مصرف رسانه ای و رفتارهای مرتبط با مدیریت بدن در بین زنان فرهنگی شهر یاسوج 
اســت. روش تحقیق این پژوهش کّمی و به شــیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه 
خود ابرازی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد که با کنترل سن، استفاده از اینترنت 
و مدیریت ظاهر بدن، اثر منفی و مصرف رســانه خارجی اثر مثبت بر رفتار باروری دارد. 
همچنین با کنترل سن، مصرف اینترنت و رسانه خارجی و مدیریت ظاهر بدن بیش از %42 

از تغییرات رفتار باروری را در بین نمونه مورد بررسی تبیین کرده است.
 واژگان كلیدی: 

رفتار باروری، مصرف رسانه، مدیریت بدن، یاسوج
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مقدمه
همه ما به عنوان انســان، جســمیت داریم و صاحب پیکر هستیم. )گیدنز، 1386: 211(  
بدن محور رابطه با جهان است و مکان و زمانی است که هستی از خالل تصویر ویژه یک 
کنشــگر اجتماعی تجســم می یابد. )لو بروتون، 1392: 14-13( بدن شیء معینی است 
که اجبارانه در آن زندگی می کنیم و منشــأ احســاس لذت و راحتی از یک سو و جایگاه 
بیماری و درد از سوی دیگر است. )گیدنز، 1392: 144( با این حال بدن تنها جنبه مادی 
نــدارد و از تجربه های اجتماعــی ما و همچنین از هنجارها و ارزش های گروه هایی که به 
آن تعلق داریم، تأثیر زیادی می پذیرد. )گیدنز، 1386: 211( مطالعات نشان می دهد که 
انســان از زمان های گذشته تا به امروز بدن خود را با در نظر گرفتن ارزش های فرهنگی 
و اجتماعی و شــیوه های گوناگون، شکل داده و در پی تغییر آن بوده است. اشکال لباس 
پوشــیدن، نحوه آرایش مو و صورت و به طور کلی شــکل دادن های نمادین امری نسبتاً 
رایج در جوامع انســانی، بوده و هســت. )لو برتون، 1392: 88( باال بردن کیفیت ظاهری 
بدن و هماهنگ سازی خود با انتظارات فرهنگی و اجتماعی در رابطه با بدن همواره مورد 
توجــه زنان و مردان بوده اســت. این کیفیت همواره در طــول زمان و مکان، متفاوت و 
درحال تغییر اســت. در اکثر جوامع انسانی، زنان در مقایسه با مردان نسبت به زیبایی و 
ظاهر بدن خود و آنچه در نگاه دیگران به چشم می آید، توجه بیشتری دارند و حساسیت 

بیشتری نسبت به این موضوع نشان می دهند. )احمدنیا، 1384(
مطالعات انجام شده فزونی حساسیت زنان به ویژه زنان جوان، نسبت به بدن شان را در 
مقایســه با مردان نشان داده است. )اخالصی، 1388؛ ذکایی و فرزانه، 1387؛ شکربیگی 
و امیری،1390 و تیگرمن و روتل1، 2001( این موضوع باعث شــده است تا عوامل مؤثر 
بر شــکل گیری ایده آل ها در مورد بدن و شــیوه های ساخت و تغییر آن از یک سو و تأثیر 
تصویــری که زنان از خود در ذهن دارند بر احســاس رضایتمندی از خویش و نهایتاً بر 
سالمت روانی و جسمانی آنها و نحوه ادراک و ارتباط شان با بدن خویش )احمدنیا، 1384( 
از ســوی دیگر مورد ســؤال قرار بگیرد. عوامل ساختاری همچون جهانی شدن فرهنگی، 
تغییرات اجتماعی، نوگرایی و در نهایت اســتفاده فزاینده از رسانه های مختلف که عامل 
اشاعه موارد یاد شده است، موجب شده است تا بدن توجه بیشتری را به خود جلب کند. 

1. Tiggemann & Rüütel
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)اندرســون فای1، 2004( فّناوری های اطالعاتی و ارتباطی این قابلیت را دارند تا با ارائه 
بدن های ایده آل و تعاریفی از زیبایی ظاهری نگرش زنان نســبت به الگوهای موجود در 

هر فرهنگ و جامعه ای را دستخوش تغییر قرار دهند. )خواجه نوری، 1390(
از ســوی دیگر انسان دارای قابلیت بارور شدن است و این توانایی در جنس مؤنث 
قــرار دارد. )لو برتون، 1390: 96( باروری و فرزندآوری همواره با بدن زنان در ارتباط 
بوده و تغییرات زیستی و ظاهری را در بدن آنها پدید می آورد. در بسیاری از فرهنگ ها 
و جوامع چنین تصور می شــود که حاملگی اختالالتی در کنترل بدن ایجاد و تغییراتی 
را در انــدازه و شــکل بدن ایجاد می کند. )کارتــر2، 2010( مدیریت بدن به تالش در 
تغییر شــکل ظاهری بدن و ساختن بدن، آن گونه که افراد به صورت ذهنی می پندارند، 
اشــاره دارد. مقوله مدیریت بدن در ارتباط بــا باروری به یک وضعیت فکری و معنایی 
در میان زنان اشــاره دارد که طبق آن ممکن اســت فرزندآوری متعدد منجر به از بین 
رفتن تعادل جســمانی آنها بشــود. توجه به ابعاد جســمانی فرزندآوری و تالش برای 
مدیریت شــکل و ظاهر بدن در میان نسل جدید بیشــتر است. )محمودیان و رضایی، 
1391( در ایران با توجه به کاهش سریع باروری، پژوهشگران سعی داشته اند تا همواره 
عوامل تبیین کننده این تغییرات را بررسی کنند. استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله 
اســتان های کمتر توســعه یافته ایران است که بسیاری از ویژگی های توسعه یافتگی در 
ســطح کالن و سبک زندگی در ســطح خرد تغییرات زیادی به نسبت سایر استان های 
توســعه یافته تر نداشته اســت. شهروندان شهر یاســوج با توجه به سطح توسعه باالتر 
نســبت به سایر نقاط استان، از وســایل ارتباط جمعی و رسانه ای مختلف از یک سو و 
وســایل، امکانات و ســایر اطالعات الزم برای مدیریت بدن از سوی دیگر برخوردارند. 
همچنین انتظار می رود که جامعه زنان فرهنگی شــهر یاسوج هم از اطالعات و آگاهی 
ویژه ای در رابطه با رفتار باروی، مدیریت بدن و میزان مصرف رسانه برخوردار باشند و 
هم به لحاظ ویژگی های اقتصادی و اجتماعی همانندی بیشــتری داشته باشند که این 
خود تأثیر تفاوت های متغیرهای مؤثر بر باروری را که در این پژوهش بررســی می شود 
تســهیل می کند. این پژوهش ســعی دارد تا با استفاده از مبانی نظری مصرف رسانه و 

مدیریت بدن به تبیینی از تفاوت های باروری بپردازد.

1. Anderson-Fye
2. Carter
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پیشینه پژوهش
پژوهش هــای فروانی در رابطه با تغییرات باروری و فرزندآوری و متغیرهای تبیین کننده 
آن انجام شده است. با این وجود متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری وجود دارد که 
پژوهشگران این عرصه کمتر به آن پرداخته اند. تغییرات سبک زندگی موجب می شود تا 
متغیرهای جدیدی که تأثیر ویژه ای بر رفتار باروری دارند، بارز باشد و توجه محققان را در 
این زمینه به خود جلب کند. تأثیر رسانه بر رفتار باروری و استفاده از وسایل پیشگیری 
در مطالعات زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. )کالنتری و دیگران، 1384؛ کالنتری و 
دیگران، 1385؛ اویدیران1 و دیگران، 2006؛ قدرتی و دیگران، 1390 و عنایت و پرنیان، 
1392( تأثیر رسانه بر آشنایی و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و درنهایت کاهش 
فرزندآوری در بررسی ها تأیید شده است. )کالنتری و دیگران، 1384؛ کالنتری و دیگران، 
1385 و اویدیران و دیگران، 2006( میزان استفاده از رسانه ها شامل تلویزیون داخلی و 
خارجی، رادیو، اینترنت، کتاب و مجالت و تأثیر آن بر رفتار باروری نشــان داد که میان 
مصرف رســانه ای به طور کلی و رفتار باروی رابطه معناداری وجود ندارد. بررســی رابطه 
مصرف هر یک از این رسانه ها با رفتار باروری به صورت جداگانه، وجود رابطه گوش دادن 
به رادیو و تغییرات باروری را تأیید کرده اســت. )قدرتی و دیگران، 1390( بررسی دیگر 
نشــان داد که بین فّناوری های نوین داده ای و ارتباطاتی و استفاده از موبایل و مشتقات 
آن با گرایش به فرزندآوری رابطه منفی و معنادار وجود دارد درحالی که وســایل ارتباط 
جمعی سنتی با گرایش به فرزندآوری رابطه معناداری ندارد. در این مطالعه، فّناوری های 
نوین داده ای و ارتباطاتی شــامل اســتفاده از ماهواره، اینترنت، چت و پست الکترونیک، 
موبایل و مشــتقات، شامل مکالمه داخلی و خارجی و پیام کوتاه و وسایل ارتباط جمعی 
سنتی شامل استفاده از تلویزیون، رادیو، روزنامه و مجالت داخلی و فیلم و سی دی است. 

)عنایت و پرنیان، 1392(
در ارتباط با بدن، تصور از بدن و مدیریت آن، همانند فرزندآوری پژوهش های فراوانی 
انجام گرفته اســت. مطالعات انجام شده بیشــتر در پی تبیین مدیریت بدن با استفاده از 
متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بوده اند. )مهدوی و عباســی اسفجیر، 1389؛ شکربیگی 
و امیــری، 1390؛ خواجه نوری و دیگران، 1390؛ ابراهیمی و ضیاءپور، 1391؛ رضایی و 
دیگــران، 1389 و ابراهیمی و بهنوئی گدنه، 1389( تغییرات هویت بدن با اســتفاده از 

1. Oyediran
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متغیر اســتفاده از رسانه ها و فّناوری های اطالعاتی و ارتباطی در برخی تحقیقات تبیین 
باالیی را نشــان داده اســت. )خواجه نوری، 1390( همچنین مطالعات کمتری از مفهوم 
مدیریت بدن به عنوان متغیر تبیین کننده استفاده کرده است. )بابامیری و دیگران، 1390 
و خواجه نوری و دیگران، 1391( پژوهش های انجام شــده توجه به ظاهر و مدیریت آن، 
شامل لباس پوشیدن، اصالح و آرایش مو، استفاده از لوازم آرایشی و اعمال دیگری را که 
موجب تغییر در ظاهر افراد می شــود از یک ســو و انجام فعالیت های ورزشی و جسمانی، 
استفاده از روش های جراحی و اعمالی را که تغییراتی در اندازه و شکل بدن ایجاد می کند 

از سوی دیگر برای مفهوم مدیریت بدن به کار گرفته اند.
بــا وجــود این رابطه بدن، تصور از بدن و مدیریت آن بــا فرزندآوری و رفتار باروری 
توجــه کمتری را به خود جلب کرده اســت. در مطالعه کارتــر )2010(، کنترل بدن در 
زمان حاملگی و تأثیراتی که فرزندآوری بر کنترل بدن و درک از خود دارد، بررسی شده 
است. بدن افراد بر روابط آنها تأثیر می گذارد و همچنین بارداری تغییراتی را در شکل و 
انــدازه بدن ایجــاد می کند، به همین دلیل زنان در قبل، حین و بعد از حاملگی تصورات 
مختلفی از بدن خود دارند. در مطالعه بررسی کنش کم فرزندی زنان، مقوله خود حمایتی 
زنان با اســتفاده از نظریه زمینه ای استخراج شده و در واقع به حمایت از خود جسمانی، 
اجتماعی و روانی زنان در رابطه با فرزندآوری اشــاره دارد. به این ترتیب مفهوم مدیریت 
بدن، برگرفته از خود حمایتی جسمانی است و شامل دو خرده مقوله حفظ تناسب اندام 
و ســالمت جسمانی می شود. مدیریت بدن، بیانگر یک وضعیت فکری و معنایی در میان 
زنان است که طبق آن فرزندآوری متعدد می تواند اختالالتی در تعادل جسمانی آنها ایجاد 
کند. )محمودیان و رضایی، 1391( البته پژوهش هایی در زمینه تعامل متقابل شاخص های 
زیســتی و پزشکی بدن و ارتباط آنها با فرزندآوری انجام شده است. )مجتبایی1، 2004؛ 
گاندرســون2 و دیگران، 2012 و بالهســون3 و دیگران، 2005( در این نوع از تحقیقات 
شــاخص هایی چون شــاخص حجم بدن4، وزن، میزان چربی و سایر شاخص هایی که در 

اندازه گیری های سالمت و بهداشت مهم است به کار می رود.

1. Mojtabai
2. Gunderson
3. Belahson
4. Body Mass Index

مصرف رسانه، مدیریت بدن و رفتار باروری
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چارچوب نظری
ما در عصر به هم پیوســته ای زندگی می کنیم که افراد در نقاط مختلف دنیا در یک نظام 
اطالعاتی واحد مشــارکت دارند. گیدنز این وضعیت را تا حد زیادی در نتیجه ظهور برد 
بین المللــی ارتباطات مدرن می داند. در طول چند دهــه اخیر، جوامع مختلف، هر چند 
با میزان های مختلف، فرآیند همگرای تولید، توزیع و مصرف اطالعات را شــاهد بوده اند. 
رســانه های گروهی شامل تنوع گسترده ای از رســانه ها مانند تلویزیون، روزنامه، رادیو، 
مجله، اینترنت و غیره است که غالباً افراد آنها را با تفریحات و سرگرمی مرتبط می دانند 
و در زندگی اکثر آنها نسبتاً فرعی و حاشیه ای محسوب می شود. گیدنز چنین دیدگاهی 
را ناقص و محدود می داند و معتقد اســت که ارتباطات جمعی دربرگیرنده بســیاری از 
جنبه های زندگی و فعالیت اجتماعی اســت. رسانه ها بر تجربه افراد و افکار عمومی تأثیر 

و نفوذ گسترده ای دارد. )گیدنز، 1386: 652-653(
گذار جمعیتی در کشــورهای درحال توســعه تا حد زیادی در نتیجه اشاعه ایده ها و 
دانش مرتبط با تنظیم باروری صورت گرفته است. در عصر کنونی، رسانه های جمعی در 
اشاعه ایده پیشگیری از حاملگی نقش مهمی را بازی می کنند. )عباسی شوازی و دیگران، 
2009: 10( کالدول جهانی شــدن اجتماعی را حرکتی به ســوی اطالع یافتن از زندگی 
اجتماعی دیگران در سراسر جهان می داند که از طریق اشتراک گذاری تجربیات و دیدگاه 
خود با استفاده از رسانه های مختلف و انواع ارتباطات دیگر رخ می دهد. وی نقش رسانه ها 
را در اشاعه استفاده گسترده از وسایل پیشگیری و ایده کاهش اندازه خانواده مهم می داند. 
)کالدول1، 2006: 228( به این ترتیب با گسترش یافتن رسانه ها، ابعاد مختلفی از سبک 

زندگی افراد و تصمیمات آنها تحت تأثیر قرار می گیرد. 
تصور از بدن و مدیریت آن هم همواره در معرض تغییرات ناشی از تبلیغات و اشاعه 
رســانه ها قرار دارد. گیدنز بدن را نظامی متحــرک و مجموعه ای از کنش ها و واکنش ها 
می داند و درگیر شــدن عملی با کنش های متقابــل زندگی روزمره رکنی مهم در حفظ 
و تحکیم مفهوم هویت شــخصی محســوب می شود. به باور وی برخی از وجوه بدن که با 
»خود« و »هویت شــخصی« ارتبــاط دارد، از تمایزهایی برخوردارند. نمای ظاهری بدن 
شــامل همه ویژگی های نمایان بدن از جمله پوشــش، نوع لباس و آرایش هم برای خود 
فرد و هم برای دیگران قابل رؤیت است و معموالً به عنوان نشانه هایی برای تفسیر کنش 

1. Caldwell
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به کارگرفته می شــود. ظاهر افراد بیش از آنکه نشــانگر هویت شخصی آنها باشد، بیانگر 
هویت اجتماعی آنها است. )گیدنز، 1392: 144(

گیدنز معتقد است که زنان به طور ویژه ای براساس ویژگی های جسمانی و ظاهری شان 
مورد قضاوت قرار می گیرند و احساس شرم ساری آنها نسبت به بدن خود رابطه مستقیمی 
با انتظارات اجتماعی دارد. همچنین زنان در مقایسه با مردان بیشتر در معرض اختالالت 
تغذیه ای قرار می گیرند. وی چند دلیل عمده برای این موضوع برمی شــمرد: اول اینکه 
هنجارهای اجتماعی در مورد زنان به میزان بیشــتری بر جذابیت جســمانی تأکید دارد. 
دوم، تصویر مطلوب یک زن، تصویری الغر اندام اســت تا عضالنی و ســوم، هر چند زنان 
نســبت به گذشته در عرصه اجتماعی فعال تر شــده اند ولی به همان اندازه که براساس 
موفقیت های شــان مورد قضاوت قرار می گیرند، براساس وضعیت ظاهری و جسمانی شان 

ارزیابی می شوند. )احمدنیا، 1384(
در جامعــه امروزین، بــدن و »خود« در قلمرو مهم بازتولیــد1 قرار می گیرد. گیدنز 
اصــالح بازتولیــد را هم برای تداوم اجتماعی و هم برای تداوم زیســتی انســان به کار 
می گیرد. امروزه بازتولید زیست شــناختی یا تولید مثل به طورکلی اجتماعی شــده یعنی 
از نظام های مجرد تهی شــده و از طریق بازتابندگی »خود« بازسازی شده است. از نظر 
گیدنز بازتولید زیست شــناختی هیچ گاه یک مســئله جبر برونی نبوده و برای اثبات این 
موضوع، به وجود روش های گوناگون پیشــگیری از بارداری در تمام فرهنگ های ماقبل 
مدرن اشــاره می کند. با وجود این، در آن دوران باروری در اکثر موارد به دســت تقدیر 
سپرده می شد و با ظهور وسایل و روش های نوین، کم خطر و مؤثر پیشگیری از بارداری و 
همچنین فّناوری های گوناگون باروری است که اکنون تعدد انتخاب در عرصه فرزندآوری 
امکان پذیر شــده است. به این ترتیب با کنار رفتن طبیعت و تقدیر از فرایند تولیدمثل و 
ظهور امکانات تصمیم گیری در این زمینه، نه تنها فرایند تولیدمثل بلکه ســاخت طبیعی 
بدن و جلوه های بیرونی جنســیت در معرض تغییراتی اجتناب ناپذیر قرار خواهد گرفت. 

)گیدنز، 1392: 306-307(
در این پژوهش با در نظر گرفتن تأثیر مصرف رسانه بر رفتار باروری و مدیریت بدن 
از یک ســو و تغییرات مدیریت بدن و تأثیر آن بر رفتار باروری از ســوی دیگر، سعی ما بر 
این اســت تا تفاوت ها و تغییرات رفتار بــاروری را تبیین و میزان تأثیر هر یک از آنها را 

1. Reproduction
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بر رفتار باروری بررسی کنیم. فرزندآوری متغیر وابسته، مدیریت بدن متغیر واسطه ای و 
مصرف رسانه متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، پژوهش حاضر در پی 
آزمون سه فرضیه است. فرضیه اول، به نظر می رسد مصرف رسانه ای بر رفتار باروری تأثیر 
منفی داشــته باشد. فرضیه دوم، به نظر می رسد مدیریت بدن زنان بر رفتار باروری تأثیر 
منفی داشــته باشد و در نهایت فرضیه سوم، به نظر می رسد مصرف رسانه ای بر مدیریت 

بدن زنان تأثیر مثبت داشته باشد.

روش تحقیق
این تحقیق با روش تحقیق کّمی و به شــیوه پیمایشــی و با اســتفاده از ابزار پرسشنامه 
خود ابرازی انجام شــده است. جامعه آماری، زنان متأهل فرهنگی هر سه مقطع ابتدایی، 
راهنمایی و دبیرســتان شهر یاسوج در سال 1392 می باشد. حجم نمونه در این پژوهش 
برابر با 218 نفر از مجموع 1738 معلم زن است که با استفاده از فرمول کوکران1 با ضریب 
اطمینان 95% و مقدار خطای 6% به دست آمده است. شایان ذکر است که مقدار خطای 
6% به دلیل همگونی جامعه مورد بررســی انتخاب شده است. شیوه نمونه گیری تصادفی 
چند مرحله ای است. از مجموع 109 مدرسه دخترانه یاسوج، 26 مدرسه به صورت تصادفی 
انتخاب و براســاس جمعیت معلمان در هر مدرسه، سهمی از نمونه به مدارس اختصاص 
یافته اســت. در این تحقیق برای تعیین اعتبار2 پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شد. 
به این ترتیب که، پرسشــنامه به تعدادی از صاحب نظران این حوزه ارائه و پس از تأیید 
یا اعمال اصالحات مورد اســتفاده قرار گرفت. برای این اســاس، پرسشــنامه به تعدادی 
از صاحب نظران و همچنین تعدادی از زنان ارائه شــد. برای محاســبه پایایی3 گویه های 

پرسشنامه از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است.
تحلیل عامل4 روشی برای تقلیل مجموعه گسترده ای از متغیرها به مجموعه کوچک تری 
از متغیرهای اســاس اســت. )دواس، 1389: 253( به این ترتیب برای کاهش متغیرها و 
مقیاس سازی با استفاده از وابستگی متغیرها به هم، ابتدا گویه های مدیریت بدن و مصرف 
رسانه ای را مورد تحلیل عامل قرار دادیم. جدول 1 نتایج تحلیل عامل گویه های مدیریت 
1. Cochran
2. Validity
3. Reliability
4. Factor Analysis
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بدن را نشــان می دهد که براساس آن متغیرهای مدیریت بدن به دو دسته کلی تر شامل 
مدیریت ظاهر بدن و مدیریت تناســب اندام کاهش یافته اســت. نتیجه آزمون کرویت 
بارتلت1 نشان داد که مقدار KMO برابر با 0/815 است و در سطح 99% معنادار می باشد 

که در نهایت نشان از مناسب بودن داده ها برای تحلیل عامل دارد.

جدول 1: تحلیل عامل گویه های مدیریت بدن

ابعاد مدیریت 
گویه هابدن

عامل ها

عامل دومعامل اول

مدیریت 
ظاهر بدن

0/776اصالح ابرو و صورت

0/775آرایش مو، هایالیت، مش و رنگ مو

0/741استفاده از عطر، ادکلن و اسپری

0/704استفاده از کرم های روشن کننده، ضد آفتاب و نرم کننده

0/627پوشیدن لباس های مانکن و جین

0/610استفاده از زیور آالت

0/601استفاده از شامپو و صابون های تقویت کننده مو و پوست

مدیریت 
تناسب 

اندام

0/765استفاده از وسایل ورزشی

0/764ورزش پیاده روری و دویدن

0/614استفاده از استخر، جکوزی و سونا

0/597آیروبیک، یوگا و رقص

0/436استفاده از رژیم یا داروهای الغری یا چاقی

جدول 2، نتایج تحلیل عامل گویه های مصرف رسانه ای را نشان می دهد که گویه های 
مصرف رســانه ای را به سه عامل اینترنت، رسانه خارجی و رسانه داخلی کاهش و متمایز 
کرده است. آزمون کرویت بارتلت نشان داد که مقدار KMO برابر با 0/764 و در سطح %99 
معنادار می باشد که نشان از مناسب بودن داده ها برای تحلیل عامل مصرف رسانه ای دارد.

1. Bartlett’s Test of Sphericity
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جدول 2: تحلیل عامل گویه های متغیر مصرف رسانه ای

ابعاد مصرف 
گویه هارسانه ای

عامل ها

عامل 
اول

عامل 
دوم

عامل 
سوم

اینترنت
0/842استفاده از اینترنت برای فعالیت های علمی

0/841استفاده از اینترنت برای گذراندن اوقات فراغت و سرگرمی

0/687استفاده از هر نوع پست الکترونیکی

0/630استفاده ازچت )اتاق گفتگو(

رسانه 
خارجی

0/869مشاهده برنامه های علمی، پزشکی و تربیتی کانال های ماهواره ای

0/832مشاهده فیلم ها، شوها، تبلیغات تجاری تلویزیون های خارجی

0/667گوش دادن به برنامه های رادیوهای خارجی

رسانه 
داخلی

0/798مطالعه روزنامه ها و مجالت داخلی

0/711گوش دادن به برنامه های رادیو داخلی

0/654مطالعه کتاب های غیردرسی

0/574مشاهده برنامه های تلویزیون داخلی

منظور از رفتار باروری تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده هر زن می باشــد که براساس 
اظهار پاســخگو و در سطح نسبی ســنجیده شده است. مدیریت بدن شامل همه اعمالی 
است که افراد برای تغییر و شکل دهی به بدن شان آنچنان که می خواهند به کار می گیرند. 
)فیدرستون1، 1999 و 2010( در پژوهش حاضر، مدیریت بدن در دو بعد مدیریت ظاهر 
و تناسب اندام سنجیده شده است. بعد مدیریت ظاهر به مجموعه اعمالی اشاره دارد که 
در ارتباط با ظاهر بدنی افراد به کار گرفته می شود و شامل آرایش و اصالح مو و صورت، 
اســتفاده از انواع عطر، کرم، شــامپو و صابون و پوشیدن لباس مانکن و جین و زیورآالت 
می باشــد. منظور از مدیریت تناســب اندام، اعمالی است که برای تغییر اندام و دستیابی 
به سطح از تناسب آنها و یا حفظ تناسب صورت می گیرد و با در نظر گرفتن انجام انواع 
فعالیت های ورزشی، استخر، یوگا و استفاده از رژیم یا داروهای تناسب اندام بررسی شده 
است. هر دو بعد مدیریت بدن در سطح ترتیبی سنجیده شده است. مصرف رسانه که به 

1. Feaderstone
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بررسی میزان استفاده افراد از انواع رسانه ها می پردازد، در سه بعد مصرف اینترنت با توجه 
به میزان اســتفاده از اینترنت، چت و پست الکترونیک، رسانه خارجی شامل تلویزیون و 
رادیو خارجی و رســانه داخلی با در نظر گرفتن اســتفاده از تلویزیون، رادیو، روزنامه ها و 
مجالت داخلی و کتب غیر درســی در طول هفته ســنجیده شده است. همچنین هر سه 

بعد مصرف رسانه در سطح ترتیبی سنجیده شده است.

یافته های تحقیق
در نمونه مورد بررســی، زنان طیفی از ســنین 24 تا 57 سال داشته اند و میانگین سنی 
آنها برابر با 36/12 است. همسران آنها طیفی از سنین 25 تا 64 داشته و میانگین سنی 
آنها برابر با 40/13 اســت. میانگین تحصیالت نمونه، برابر با 15/63 سال و همسران آنها 
برابر با 15/33 است. 67/8 درصد از نمونه متولد نقاط شهری و 32/2 درصد متولد نقاط 
روســتایی هســتند. در نمونه مورد مطالعه، کمترین تعداد فرزند زنده به دنیا آورده زنان 
برابر با صفر و بیشــترین آن برابر با 5 بوده اســت و میانگین تعداد فرزندان زنده به دنیا 

آورده آنها 1/88 است. 
جدول 3، توزیع فراوانی متغیرهای مدیریت بدن و مقدار آلفای کرونباخ دو بعد مدیریت 
تناســب اندام و مدیریت ظاهر بدن را نشــان می دهد. دامنه نمرات هر یک از گویه های 
مورد بررســی بین صفر تا 4 بوده اســت و از میانگین برای مقایسه میزان اعمال هر یک 
از رفتارهای توســط نمونه مورد بررسی اســتفاده شده است. براساس این جدول در بعد 
مدیریت تناســب اندام اصالح ابرو و صورت، استفاده از کرم های روشن کننده، ضد آفتاب 
و نرم کننده، اســتفاده از عطر، ادکلن و اسپری، اســتفاده از زیورآالت، استفاده از شامپو 
و صابون های تقویت کننده مو و پوســت، آرایش مو، هایالیت، مش و رنگ مو و پوشیدن 
لباس های جین و مانکن به ترتیب بیشترین میانگین را دارند و در بین پاسخگویان بیشتر 
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. در بعد مدیریت ظاهر بدن ورزش پیاده روی و دویدن، 
استفاده از وسایل ورزشی، آیروبیک، یوگا و رقص و استفاده از استخر، جکوزی و سونا به 
ترتیب بیشترین میانگین را دارد. با توجه به اینکه پیاده روی و دویدن کمترین امکانات و 
آموزش را نسبت به سایر متغیرها نیاز دارد، پاسخگویان بیشتر به آن می پردازند. براساس 
ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده، هر دو بعد مدیریت بدن از پایایی باالیی برخوردارند.

مصرف رسانه، مدیریت بدن و رفتار باروری



184

راهبرد فرهنگ/ شماره سی و یکم/ پائیز 1394

جدول 3: توزیع فراوانی گویه ها و پایایی متغیرهای مدیریت بدن

مدیریت ظاهر بدنمدیریت تناسب اندام

انحراف میانگینگویه ها
انحراف میانگینگویه هامعیار

معیار

1/110/94استفاده از وسایل ورزشی1/970/87اصالح ابرو و صورت

1/671/01ورزش پیاده روی و دویدن1/280/97آرایش مو، هایالیت، مش و رنگ مو

0/450/89استفاده از استخر، جکوزی و سونا1/831/04استفاده از عطر، ادکلن و اسپری

استفاده از کرم های روشن کننده، 
0/550/91آیروبیک، یوگا و رقص1/880/98ضد آفتاب و نرم کننده

استفاده از رژیم یا داروهای الغری 0/741/01پوشیدن لباس های مانکن و جین
0/721/02یاچاقی

1/700/95استفاده از زیورآالت

استفاده از شــامپو و صابون های 
1/411/14تقویت کننده مو و پوست

0/705ضریب آلفای کرونباخ0/820ضریب آلفای کرونباخ

جدول 4، توزیع فراوانی متغیرهای مصرف رسانه ای و پایایی سه بعد مصرف رسانه ای 
حاصل از تحلیل عامل را نشــان می دهد. دامنه نمرات هر یک از گویه های مورد بررســی 
بین صفر تا 4 بوده اســت و از میانگین برای مقایســه میزان مصرف هر یک از رســانه ها 
توسط نمونه مورد بررسی استفاده شده است. با توجه به این جدول، استفاده از اینترنت 
برای فعالیت های علمی، اســتفاده از اینترنت برای گذراندن اوقات فراغت و ســرگرمی، 
اســتفاده از پست الکترونیکی و اســتفاده از چت به ترتیب بیشــترین میانگین استفاده 
از اینترنت را دارد. با توجه به جامعه آماری مورد بررســی انتظار می رود که بیشــترین 
اســتفاده از اینترنت در زمینه دســتیابی به اطالعات علمی باشد. در بعد رسانه خارجی، 
مشاهده برنامه های علمی، پزشکی و تربیتی کانال های ماهواره ای، مشاهده فیلم ها، شوها 
،تبلیغات تجاری تلویزیون های خارجی و گوش دادن به برنامه های رادیو خارجی به ترتیب 
بیشترین میانگین را دارد که همانند مصرف اینترنت، پاسخگویان تمایل بیشتری در زمینه 
استفاده از برنامه های علمی رسانه خارجی دارند. در نهایت، مشاهده برنامه های تلویزیون 
داخلی، مطالعه کتاب های غیردرســی، مطالعه روزنامه ها و مجالت داخلی و گوش دادن 
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به برنامه های رادیو داخلی به ترتیب بیشترین میانگین را در بین متغیرهای رسانه داخلی 
دارد. به طور کلی هم در بعد رسانه داخلی و هم رسانه خارجی گوش دادن به رادیو کمتر 
از سایر اشکال مصرف رسانه در بین پاسخگویان رایج است. ضرایب آلفای کرونباخ استفاده 
از اینترنت و رســانه داخلی حاکی از پایایی متغیرهای آن دارد و رســانه داخلی با کمی 

احتیاط، پایایی قابل قبولی دارد. 

جدول 4: توزیع فراوانی گویه ها و پایایی متغیر های مصرف رسانه ای

رسانه داخلیرسانه خارجیاینترنت

انحراف میانگینگویه ها
انحراف میانگینگویه هامعیار

انحراف میانگینگویه هامعیار
معیار

استفاده از اینترنت 
برای فعالیت های 

علمی
1/691/07

مشاهده برنامه های 
علمی، پزشکی و تربیتی 

کانال های ماهواره ای
0/861/16

مطالعه 
روزنامه ها و 
مجالت داخلی

1/511/03

استفاده از اینترنت 
برای گذراندن اوقات 

فراغت و سرگرمی
1/261/06

مشاهده فیلم ها، 
شوها، تبلیغات تجاری 
تلویزیون های خارجی

0/710/99
گوش دادن به 

برنامه های رادیو 
داخلی

1/411/13

استفاده از هر نوع 
0/891/01پست الکترونیکی

گوش دادن به 
برنامه های رادیوهای 

خارجی
0/510/77

مطالعه 
کتاب های 
غیردرسی

1/900/95

استفاده ازچت )اتاق 
0/300/66گفتگو(

مشاهده 
برنامه های 

تلویزیون داخلی
1/950/97

ضریب آلفای 
ضریب آلفای 0/737ضریب آلفای کرونباخ0/756کرونباخ

0/635کرونباخ

جدول 5، روابط دو متغیره بین متغیرهای مستقل، واسطه ای و وابسته پژوهش را نشان 
می دهد. با توجه به این جدول، سن با رفتار باروری در سطح 99% اطمینان رابطه مستقیم 
دارد. متغیرهای میزان تحصیالت، مصرف اینترنت و مدیریت ظاهر بدن در ســطح %99 
اطمینان با رفتار باروری پاســخگویان همبستگی دارد. میزان تحصیالت، مصرف اینترنت 
و مدیریت ظاهر بدن همبستگی منفی با رفتار باروری دارد و انتظار می رود که با افزایش 
مصرف اینترنت و مدیریت ظاهر بدن، میزان فرزندآوری کاهش یابد و هرچه تحصیالت زنان 
کمتر باشد، تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده آنها بیشتر باشد. متغیرهای مصرف اینترنت، 

مصرف رسانه، مدیریت بدن و رفتار باروری



186

راهبرد فرهنگ/ شماره سی و یکم/ پائیز 1394

رسانه خارجی و رسانه داخلی رابطه مستقیم و معناداری با مدیریت تناسب اندام دارد و 
با افزایش هر یک از ابعاد مصرف رســانه ای انتظار می رود تا میزان مدیریت تناسب اندام 
افزایش یابد. در حالی که ســن با بعد مدیریت تناســب اندام رابطه معناداری نداشت ولی 
با مدیریت ظاهر رابطه منفی و معناداری داشــته است و با افزایش سن، اعمال مربوط به 
مدیریت بدن کاهش می یابد. مصرف اینترنت و رسانه خارجی رابطه مستقیم و معناداری 
بــا بعــد مدیریت ظاهر بدن دارد و با افزایش هر یک از آنها میزان اعمال مربوط به ظاهر 
بدن افزایش می یابد. همچنین دو بعد مدیریت تناســب اندام و مدیریت ظاهر بدن رابطه 

مستقیم و معناداری با یکدیگر دارند. 

جدول 5: آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر تعداد فرزندان زنده
به دنیا آورده و مدیریت ظاهر بدن و مدیریت تناسب اندام

مدیریت ظاهر بدنمدیریت تناسب اندامتعداد فرزندمتغیرهای مستقل

**0/315-0/111-**0/572سن

0/0990/060**0/182-تحصیالت

**0/386**0/305**0/280-اینترنت

**0/343**0/0540/398رسانه خارجی

0/056**0/0380/194رسانه داخلی

**0/400-0/51-مدیریت تناسب اندام

-**0/400**0/307-مدیریت ظاهر بدن

P<0/05 *
P<0/01 **

پس از بررســی روابط دو متغیره، متغیرهای حاصــل از تحلیل عامل را وارد معادله 
رگرسیون چند متغیره کرده ایم. جدول 6 نتایج تحلیل رگرسیون برآورد تأثیر متغیرهای 
مســتقل بر رفتار باروری را نشان می دهد. نتایج نشان داد متغیرهای سن در سطح %99 
اطمینان، مدیریت ظاهر بدن، استفاده از اینترنت و رسانه خارجی در سطح 95% اطمینان 
رفتار باروری را تبیین می کنند. ضرایب بتای مدل رگرسیونی نشان می دهد که با افزایش 
مصــرف اینترنت و رفتارهای مرتبط با مدیریت ظاهر بدن، رفتار باروری زنان کاهش و با 
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افزایش اســتفاده از رسانه خارجی رفتار باروری افزایش می یابد. مدل تحلیل رگرسیونی، 
42/6% تغییرات باروری را تبیین می کند. همچنین نتایج حاصل آزمون F نشــان از قابل 

قبول بودن هر دو مدل در سطح 99% اطمینان دارد.

جدول6: آزمون تحلیل رگرسیون برآورد تأثیر متغیرهای مستقل بر رفتار باروری

سطح نمره BetaTمتغیر
T معناداری

RR2F سطح نمره
F معناداری

2/6790/017-0/187-اینترنت

0/6530/42616/2310/000

0/1482/1330/035رسانه خارجی

0/0511/0170/337رسانه داخلی

0/0420/7460/405مدیریت تناسب اندام

2/7560/010-0/223-مدیریت ظاهر بدن

0/3293/8870/000سن

0/8000/425-0/061-تحصیالت

به این ترتیب، با در نظر گرفتن مدل رگرســیونی، از سه بعد مصرف رسانه ای، دو بعد 
استفاده از اینترنت و رسانه خارجی و از دو بعد مدیریت بدن یک بعد مدیریت ظاهر بدن 
برای تبیین رفتار باروری باقی ماند. با توجه به مدل نظری پژوهش، تأثیر متغیرهای مصرف 
رسانه ای بر مدیریت ظاهر بدن را مورد بررسی قرار دادیم. جدول 7 نتایج تحلیل رگرسیون 
برآورد تأثیر متغیرهای مصرف رسانه ای، سن و تحصیالت بر مدیریت ظاهر بدن را نشان 
می دهد. نتایج این تحلیل نشان داد که متغیر مصرف رسانه داخلی با مدیریت ظاهر بدن 
رابطه معناداری ندارد. سن و رسانه خارجی در این تحلیل در سطح 99% اطمینان معنادار 
می باشد و استفاده از اینترنت در سطح 95% اطمینان معنادار می باشد و با افزایش مصرف 
اینترنت و رســانه خارجی انتظار می رود که اعمال مرتبط با مدیریت ظاهر بدن افزایش 
یابد درحالی که با افزایش سن انتظار می رود اعمال مذکور کاهش یابد. متغیرهای مصرف 
رسانه ای 7/34% تغییرات مدیریت ظاهر بدن را تبیین می کند و معناداری در سطح %99 

اطمینان F تأییدکننده درستی این مدل رگرسیونی است.

مصرف رسانه، مدیریت بدن و رفتار باروری
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جدول 7: آزمون تحلیل رگرسیون برآورد تأثیر متغیرهای مصرف رسانه ای بر مدیریت ظاهر بدن

سطح نمره BetaTمتغیر
T معناداری

RR2F سطح نمره
F معناداری

0/1562/2190/028اینترنت

0/5890/34717/2860/000

0/3905/9390/000رسانه خارجی
0/0410/6350/527رسانه داخلی

5/1710/000-0/347-سن
0/3470/709-0/025-تحصیالت

با اســتفاده از آزمون های تحلیل رگرســیونی انجام شــده، در دو جدول 6 و 7، مدل 
پژوهش ترسیم و میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها مشخص گردید. نمودار 1 مدل تأثیر 
متغیرهای مصرف رسانه ای و مدیریت بدن بر رفتار باروری را نشان می دهد که با استفاده 

از تکنیک تحلیل مسیر به تحلیل آن پرداخته ایم.

نمودار 1: مدل تحلیل مسیر تأثیر متغیرهای، سن، اینترنت، رسانه خارجی و مدیریت ظاهر بدن بر 
رفتار باروری

در تحلیل مســیر، وزن بتا یا ضریب مســیر مقدار اثر هر متغیر را نشان می دهد و با 
اســتفاده از آن می توان به سازوکار اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر پی ببریم. تحلیل مسیر 
میزان اثر مسقیم و غیرمستقیم متغیرها را مشخص می کند. )دواس، 1389: 222( سن، 
استفاده از اینترنت و رسانه خارجی به عنوان متغیرهای مستقل هم اثر مستقیم و هم اثر 
غیرمستقیم بر رفتار باروری دارند، در حالی که متغیر مدیریت ظاهر بدن تنها اثر مستقیم 
بر رفتار باروری می گذارد. جدول 8، اثرات مســتقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل و 

متغیر واسطه ای بر رفتار باروری را نشان می دهد.

اینترنت

سن

رفتار باروری

رسانه خارجی

مدیریت ظاهر بدن
0/156

0/3900/148

0/329
-0/178

-0/347

-0/223
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جدول 8: اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل و واسطه ای بر رفتار باروری

اثرات مستقیم و غیرمستقیماثر غیرمستقیماثر مستقیممتغیر های مستقل

0/212-0/034-0/178-اینترنت

0/0860/062-0/148رسانه خارجی

0/223--0/223-مدیریت ظاهر بدن

0/3290/0770/406سن

با توجه به جدول 8، در مدل مورد بررسی، سن رابطه مستقیمی چه به صورت مستقیم 
و چه به صورت غیرمســتقیم با رفتار باروری دارد و میزان رابطه آنها قابل توجه اســت. 
استفاده از اینترنت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم منفی بر رفتار باروری دارد و در مجموع 
تأثیر کلی استفاده از اینترنت بر رفتار باروری منفی می باشد و با افزایش مصرف این نوع 
رسانه توسط زنان انتظار می رود باروری آنها کاهش یابد. در حالی که مصرف رسانه خارجی 
اثر مستقیم مثبت، اثر غیرمستقیم منفی و درنهایت، اثر کلی مثبت بر رفتار باروری دارد. 
به این ترتیب، با افزایش استفاده از رسانه خارجی در بین زنان انتظار می رود باروری آنها 
افزایش یابد. همچنین مدیریت ظاهر بدن، اثر منفی بر رفتار باروری دارد و انتظار می رود 
زنانی که رفتارهای مرتبط با مدیریت ظاهر بدن را بیشــتر اعمال می کنند، سطح باروری 

کمتری نسبت به سایر زنان داشته باشند.

خالصه و نتیجه گیری
امروزه زندگی ما مملو از رســانه های همگانی شــده است. رسانه ها زمان زیادی از اوقات 
روزمره افراد را به خود اختصاص داده و به شــکل چشــم گیری زندگی افراد را تحت تأثیر 
قرار داده است. همچنین فرایند شکل گیری هویت تا اندازه زیادی متأثر از رسانه ها شده 
است. بدین ترتیب که افراد از طریق رسانه هاست که انگیزه پیدا می کنند تا در مورد این 
موضوع که چه کسی باشند و چه کسی شوند، تفکر کنند. )گیبنز و بوریمر، 1384: 70( 
بدن انســان، بخشی از هویت وی محسوب می شــود که افراد همواره به دنبال دستیابی 
به شکل ایده آل آن هستند تا به سطح مناسبی از رضایت دست یابند. ایده آل های بدن هم 
همانند سایر جنبه های سبک زندگی تا اندازه زیادی تحت تأثیر پیام های دریافت شده از 
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رسانه هاست. عالوه بر این، رسانه ها می توانند به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر ایده آل های 
فرزندآوری و اندازه خانواده تأثیر بگذارند.

در این پژوهش ما بر آن شدیم تا تغییرات رفتار باروری را با استفاده از میزان مصرف 
رســانه ای و مدیریت بدن در میان زنان فرهنگی شــهر یاسوج تبیین کنیم. یاسوج مرکز 
استان کمتر توسعه یافته ای است که انتظار می رود شهروندان آن نسبت به شهروندان سایر 
شــهرهای اســتان هم از امکانات رسانه ای و هم امکانات و اطالعات بیشتری در ارتباط با 
بدن و مدیریت آن برخوردار باشند. از سوی دیگر با توجه به وضعیت اقتصادیـ  اجتماعی 
آنها انتظار می رود که آگاهی و توجه بیشتری به اشکال مختلف رسانه و اعمال مرتبط با 

مدیریت بدن داشته باشند. 
گیدنز معتقد است که امروزه رسانه ها به ویژه رسانه های فراملی تأثیر عمده ای بر انتخاب 
و تصمیم گیری هــای افراد دارند. به این ترتیب تصمیم گیــری در ارتباط با رفتار باروری و 
همین طور مدیریت بدن می تواند تحت تأثیر رســانه ها تغییر کند و اشکال جدیدی از این 
نوع رفتارها را در جامعه اشــاعه دهد. از ســوی دیگر، به زعم گیدنز امروزه زنان با اختیار و 
آزادی های فردی که در ارتباط با بدن خود دارند می توانند رفتار باروری خود را با استفاده 
از وسایل و روش های مختلف پیشگیری از بارداری کنترل کنند. بدن در بین زنان از اهمیت 
ویژه ای برخودار است و باروری به گونه ای مستقیم با بدن آنها در ارتباط است. بنابراین، در 
این پژوهش تأثیر مصرف رسانه هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم و با استفاده از متغیر 
تسهیل کننده مدیریت بدن بررسی شده است. با استفاده از تحلیل عامل، مصرف رسانه ای به 
سه بعد مصرف اینترنت، رسانه خارجی و رسانه داخلی و مدیریت بدن به دو بعد مدیریت 
ظاهر بدن و مدیریت تناســب اندام تقسیم شــد. در تحلیل رگرسیون برای تعیین میزان 
اثرگذاری متغیرها، با کنترل متغیرهای سن و میزان تحصیالت، ابعاد مصرف اینترنت و رسانه 
خارجی اثر معناداری بر مدیریت بدن و رفتار باروری داشته است و مطالعات پیشین عالوه 
بر تأیید اثرگذاری مصرف رسانه ای بر مدیریت بدن )فاتحی و اخالصی، 1387؛ ادیبی سده 
و دیگران، 1390؛ شــکربیگی و امیری، 1390 و بابامیری و دیگران، 1390(، تأثیر مصرف 
اینترنت و رسانه های خارجی بر مدیریت بدن را نشان داده اند. )رضایی و دیگران، 1389 و 
خواجه نوری، 1390( در حالی که تأثیر بعد مصرف رســانه داخلی بر مدیریت بدن و رفتار 
باروری معنادار نبوده و بررسی های پیشین حاکی از عدم رابطه معنادار مصرف رسانه داخلی 

با مدیریت بدن است. )خواجه نوری و مقدس، 1388 و خواجه نوری، 1390(
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بررسی تأثیر ابعاد مصرف رسانه ای بر رفتار باروری هم نشان داد که استفاده از اینترنت 
و رسانه خارجی بر رفتار باروری پاسخگویان تأثیر معناداری دارد. برخی از مطالعات گذشته 
نشان داده اند که مصرف رسانه ای به طور کلی بر رفتار باروری تأثیر معناداری ندارد )قدرتی 
و دیگران، 1390( در حالی که تأثیر مصرف رســانه های نوین چون اینترنت و ماهواره بر 
گرایش به فرزندآوری تأیید شــده اســت. )عنایت و پرنیان، 1392( باید توجه داشت که 
نگرش و یا گرایش به فرزندآوری با رفتار فرزندآوری متفاوت است و در پژوهش حاضر ما 
به دنبال تبیین رفتار باروری هستیم. رسانه بر خالف بسیاری از متغیرهای دیگر در طول 
زمان می تواند تأثیرات متفاوتی را بر نگرش و رفتار افراد ایجاد کند و تعیین کننده اصلی 

محتوایی است که به مخاطب ارائه می کند. 
در پژوهش حاضر، اینترنت و رسانه های خارجی بر رفتارهای مبتنی بر مدیریت بدن و 
رفتار باروری تأثیرگذارند. این نوع از رسانه ها هم با القاء اندازه های ایده آل خانواده و تغییر 
در ارزش های فرزندآوری به صورت مســتقیم و هم با ارائه شکل مناسب بدن و روش های 
دســتیابی به آن به صورت غیرمســتقیم بر رفتار باروری مؤثرند. در حالی که رســانه های 
داخلی با توجه به عرف و قوانین و محدودیت های موجود کمتر به بدن و رفتارهای مرتبط 
با آن می پردازند. همچنین تحلیل مســیر اثرگذاری متغیرهای مســتقل بر رفتار باروری 
نشــان داد که با افزایش مصرف اینترنت، میزان باروری زنان کاهش می یابد در حالی که 
مصرف رســانه های خارجی اثری مثبت بر رفتار باروری دارد و افزایش در میزان استفاده 

از رسانه های خارجی موجب افزایش فرزندآوری در بین زنان می گردد. 
اگرچه تفاوت رســانه داخلی با تلویزیون خارجی را باید بیشــتر در محتوایی که ارائه 
می دهند جســت وجو کرد ولی تفاوت اســتفاده از اینترنت و رســانه های خارجی کمی 
متفاوت تر اســت. امروزه با اینکه محدودیت هایی بر استفاده از رسانه خارجی وجود دارد 
ولی استفاده از آن در قشرهای مختلف جامعه شایع شده است. سیاست های رسانه ای که 
این نوع از رسانه ها دنبال می کنند موجب همه گیر شدن و شیوع استفاده از آنها می گردد 
و خود را محدود به قشــر خاصی از جامعه نمی کند. این در حالی اســت که اینترنت، با 
تمام نقشــی که دنیای امروز جامعه ما بازی می کند هنوز محدود به فعالیت های خاصی 
اســت که موجب تفاوت میزان استفاده از آن در گروه های مختلف می شود. چرایی رابطه 
متفاوت مصرف اینترنت و رسانه خارجی با رفتار باروری را بیشتر باید در ویژگی افرادی 

که مصرف کننده این رسانه ها هستند جست وجو کرد.

مصرف رسانه، مدیریت بدن و رفتار باروری



192

راهبرد فرهنگ/ شماره سی و یکم/ پائیز 1394

اینترنت رســانه ای است با محتوای گسترده و متفاوت که هر کس براساس نیازش از 
آن اســتفاده خواهد کرد. به همین دلیل به نظر می رسد کسانی که مصرف کننده اینترنت 
هستند نسبت به تصمیمات خود آگاهی بیشتری دارند و رفتارهای مدیریت بدن و باروری 
خود را براســاس محتواهای مختلف می توانند تغییر دهند. این در حالی است که رسانه 
خارجی نه تنها دسترســی و اســتفاده عمومی تری دارد بلکه محتوای آنها کمتر گزینشی 
اســت. رســانه خارجی انواعی از فیلم ها، ســریال ها و برنامه های تصویری را ارائه می هد 
که به نظر می رسد بســیاری از خانواده های ایرانی جذب سریال هایی می شوند که نه تنها 
تشویقی برای نداشــتن فرزند القا نمی کند بلکه بسیاری از آنها به ویژه سریال های ترکی 
تصویــری از خانواده هایی با چند فرزند را ارائه می کنند که تأثیر آنها می تواند قابل توجه 
باشد. یافته های تحقیق حاضر، به طور کلی تأثیر مثبت این نوع رسانه را بر رفتار باروری 
نشان داده است و چگونگی ساخت و کار دقیق این اثرگذاری نیاز به پژوهشی دقیق تر و 

حتی تحلیل محتوای برنامه های رسانه خارجی دارد.
از دو بعد مدیریت بدن، مدیریت ظاهر بدن تأثیر معناداری بر رفتار باروری داشته است 
در حالی که مدیریت تناســب اندام تأثیر معناداری بر آن نداشته است. برخی از مطالعات 
پیشــین رابطه مدیریت بدن و باروری را تأیید کرده انــد. )محمودیان و رضایی، 1391( 
افرادی که توجه ویژه ای به ظاهر بدن خود دارند، می توانند سبک زندگی ویژه ای را شکل 
دهند که در آن رفتار باروری شــکل مشخصی داشته باشد. یافته های این پژوهش نشان 
می دهد که افرادی که توجه بیشتری به ظاهر بدن خود دارند، باروری کمتری نسبت به 
دیگران دارند. این در حالی اســت که مدیریت تناسب اندام ممکن است برای عمده زنان 
مهم باشــد و فارغ از تعداد فرزندان به دنیا آورده در پی دســتیابی به تناسب اندام باشند 
و بــه همین دلیل یافته های تحقیق بیانگر عدم تأثیر معنادار این بعد از مدیریت بدن بر 

رفتار باروری است.
میزان باروری در ایران روند کاهشــِی سریعی را طی چند سال اخیر در پیش گرفته 
است. از سوی دیگر تغییرات سبک زندگی و تحت شعاع رسانه قرار گرفتن افراد موجب 
شــده اســت تا نگرش افراد در بسیاری از جنبه های زندگی از جمله تعداد فرزند و اندازه 
خانواده به گونه ای اساســی تغییر کند. در این پژوهش دو متغیر عمده مصرف رسانه ای و 
مدیریت بدن تنها 15/7 درصد از تغییرات باروری را تبیین کرده است و با کنترل متغیر 
ســن به عنوان یک متغیر زمینه ای مهم در تبیین رفتار باروری اســت که میزان تبیین 
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متغیرها از رفتار باروری به حدود 42% افزایش یافته اســت. این نشــان می دهد که رفتار 
باروری از متغیرهای گســترده و متنوعی تأثیر می پذیرد. بنابراین پژوهشــگران فعال در 
این حوزه، با در نظر گرفتن این تغییرات باید توجه بیشتری به سبک های زندگی افراد و 

تغییرات نگرشی و عملی حاصل از آن در تبیین رفتار باروری داشته باشند.

مصرف رسانه، مدیریت بدن و رفتار باروری
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