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ارتباط استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و گرایش
به فرزندآوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و
فردوسی مشهد :مطالعه مقطعی
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دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :از آنجا که میزان باروری با عوامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مرتبط است ،شناسایی دقیق این عوامل
ضرورت دارد .ایران در مرحله نزول روند رشد جمعیتی قرار دارد و مواردی که میتواند نقش مؤثری در روند کاهش
باروری داشته باشد ،پیشرفت تکنولوژی است .نمونهای از تکنولوژی ،گسترش صنعت ارتباطات به ویژه شبکههای
اجتماعی مجازی است .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و گرایش به
فرزندآوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد انجام شد.
روشکار :این مطالعه مقطعی در سال  1391بر روی  909نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد
انجام شد .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه اطالعات فردی ،پرسشنامه استفاده از شبکههای اجتماعی در  3بعد
و پرسشنامه گرایش به فرزندآوری بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )19و
آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد .میزان  pکمتر از  0/03معنیدار در نظر
گرفته شد.
یافتهها :در میان ابعاد استفاده از شبکههای اجتماعی ،شدت استفاده با درصد میانگین  ،60از بقیه ابعاد بیشتر بود.
نوع استفاده ،شدت استفاده و میزان کنشگری با گرایش به فرزندآوری ارتباط مثبت و معنیداری داشتند ()p>0/001
و میزان استفاده و طول مدت عضویت ارتباط معنیداری نداشتند ( .)p=0/23سن ،بُعد خانوار و مقطع تحصیلی نیز با
گرایش به فرزندآوری ارتباط منفی و معنیداری داشتند (.)p>0/002
نتیجهگیری :باروری افراد بیشتر متأثر از ویژگیهای فردی مانند سن و بُعد خانوار است .به نظر میرسد به طور کلی
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر کاهش تمایل به باروری تأثیری نداشته است.
کلمات کلیدی :رشد جمعیت ،شبکههای اجتماعی مجازی ،فرزندآوری
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عاطفی تأثیر گذاشته و به صورت عاملی در جهت کاهش
باروری عمل میکند .در حقیقت ،میتوان گفت که بین
توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع و میزان باروری آنان
یک رابطه معکوس وجود دارد .به بیان دیگر با باال رفتن
میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها ،میزان باروری
و رشد جمعیت کاهش مییابد .این امر مربوط به یک
دهه خاص نیست ،بلکه در پیشبینیهای جمعیتی نیز
این رابطه برقرار است (.)9
نمونهای از رشد تکنولوژی ،گسترش صنعت ارتباطات و
به ویژه فضای مجازی اینترنت است که باعث سرعت و
دقت در کارها و گسترش ارتباطات شده است؛ به گونهای
که کره زمین را تبدیل به دهکده جهانی کرده است.
اینترنت منتقلکننده میلیونها پیام است ،پیامهایی که
بر ارزشها ،نگرشها و هویت فرهنگی کاربران آن در
سطح خرد و بر نظامهای فرهنگی -اجتماعی در سطح
کالن تأثیر میگذارد ( .)10با پیشرفت این رسانهها ،دوره
سیال و ابهامآمیزی از پیامدهای احتماالً منفی دنیای
مدرن و رسانههای ارتباطی نوین آن برای انسان معاصر
ترسیم میشود .مطالعه سرایی و همکار ( )2013نشان
داد که در نسلهای مربوط به پیش از انقالب ،نگرش به
ازدواج و تشکیل خانواده در حد قوی و در نسل انقالب و
جنگ ،تا حدی متوسط و در نسلهای بعد از انقالب و
جنگ که بیشتر از سایر نسلها در معرض تجربه جهانی
شدن و گسترش فناوریهای اطالعاتی بودهاند ،نگرش به
ازدواج و تشکیل خانواده و به طور کلی ارزش ازدواج،
پایین است .متولدین سالهای بعد از  ،1367به شدت در
معرض جهانی شدن ،رسانهها و ارتباطات جهانی قرار
گرفتهاند .در این دوره جهانی شدن تقویت میشود،
استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی افزایش
مییابد ،در نتیجه این نسل گرایش به ازدواج و
فرزندآوری بسیار کمتری دارند .به طور کلی جهانی شدن
توانسته بر ارزش ازدواج در این نسل تأثیر بگذارد (.)21
در ادامه روند رشد فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی،
شبکههای اجتماعی مجازی یکی از پدیدههای نسبتاً
جدیدی هستند که باعث تغییر در بسیاری از ابعاد
زندگی انسانها شدهاند .به دلیل رشد روز افزون تعداد
اعضاء و تأثیرگذاری آنها بر فضای واقعی ،این شبکهها
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جمعیت و مسائل مربوط به آن ،از جمله مسائل چند
بُعدی و پیچیده جوامع انسانی است که تحت تأثیر عوامل
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...است .باروری
به عنوان یکی از اجزای اصلی رشد جمعیت ،موضوعی
است که همواره مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات
گسترده و دامنهداری در زمینه شناخت عوامل مؤثر بر
آن در ایران و خارج از ایران صورت گرفته است (.)1-3
در واقع نقش باروری به عنوان مهمترین پدیده تعیین-
کننده نوسانات جمعیتی باعث شده که مطالعات مربوط
به آن نسبت به سایر پدیدههای جمعیتی از اهمیت قابل
توجهای برخوردار باشد .اندازهگیری و شناخت سطح
باروری و عوامل مؤثر بر آن ،نه تنها در پیشبینیهای
جمعیتی که اساس و زیربنای برنامهریزیهای اقتصادی،
اجتماعی و جمعیتی است ،بلکه در ارزیابی شرایط
اقتصادی و اجتماعی جامعه مورد مطالعه نیز از شاخص-
های کالن و مهم به شمار میآید (.)1
ایران نیز در حال حاضر یک کاهش باروری را تجربه
میکند .در این راستا نتایج سرشماریهای آماری نشان
میدهد که میزان باروری کلی 1از  7کودک در سال
 1363به  2کودک در سال  1372و  1/9کودک در
سال  1323رسیده است و متوسط رشد ساالنه جمعیت
در ایران از  3/23در سال  ،1370به  1/62در سال
 1323و  1/3در سال  1390رسیده که نشان میدهد
نرخ رشد جمعیت در سالهای اخیر در ایران رو به
کاهش است ()1-6؛ به طوری که باروری کل بیش از
 %30کاهش داشته است (.)7
کاهش باروری منجر به پیری جمعیت میشود که
همین امر باعث کاهش نیروی کار و دشواری در
برآوردن نیازهای عرصه شغلی آینده میشود و پیر
شدن جمعیت نیز به معنای کاهش یافتن مالیات پایه
است که به دنبال آن ،حفظ سطح فعلی درآمد ،بهداشت
و سایر هزینههای اجتماعی به مخاطره خواهد افتاد (.)2
از جمله مواردی که میتواند نقش مؤثری در روند کاهش
باروری داشته باشد ،پیشرفت و توسعه و رشد تکنولوژی
است که بر زندگی مردم حتی در زمینههای ارزشی و
Total fertility rate
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اهمیت بسزایی یافته و در طی یک دهه از پدیدههایی
موقتی ،به پدیده جهانی تبدیل شدهاند .نتایج یک
نظرسنجی ( )2010در  21کشور جهان نشان داد که
در سراسر جهان به طور متوسط از هر  10نفر کاربر
اینترنت 6 ،نفر از شبکههای اجتماعی مجازی بازدید
میکنند (.)11
مشارکت جوانان در این شبکهها روز به روز در حال
افزایش است و گفته میشود شبکههای اجتماعی
مجازی به یکی از رسانههای ارتباطی ویژه برای جوانان
تبدیل شدهاند ( .)12شبکههای اجتماعی مجازی ،عالوه
بر اینکه در فضای آن افراد ،دوستان جدیدی پیدا می-
کنند و یا دوستان قدیمی خود را در جریان تغییرات
زندگی شان قرار میدهند ،مکانهایی برای تبادل نظر
نیز هستند و جوانان عقاید و نظرات خود را با هم به
اشتراک میگذارند .این قابلیت که یک جوان بتواند با
افرادی مانند خود در کشورهای دیگر جهان ارتباط
برقرار کند ،باعث میشود که این شبکهها به مکانی
برای معرفی ایدههای جدید و مباحثه تبدیل شوند.
در مطالعه اصغرکیا و همکار ( )2013عواملی نظیر:
اشتراک اطالعات و اخبار ،آزادی در ارتباط ،جریان آزاد
اطالعات در شبکهها ،توانایی کنترل مخاطب بر
اطالعات شخصی و برابری اصولی در شبکه ،در پیوستن
دانشجویان به این شبکه نقش اساسی داشته است
( .)13از دیگر دالیل تمایل به عضویت در شبکههای
اجتماعی مجازی میتوان به ارضای نیاز به تعلق گروهی
و کسب هویت مجازی اشاره کرد (.)11
یکی از وظایف مامایی ،کنترل رشد جمعیت و تنظیم
خانواده است و از آنجا که روند نزولی کاهش جمعیت
در ایران در خور توجه است ،شناخت مسائل مرتبط و
مؤثر بر باروری و فرزندآوری و دادن مشاوره مفید و
مؤثر به مردم میتواند بسیار کمک کننده باشد .مطالعه
علیزاده و همکار ( )2013نشان داد که بعد از اجرای
طرح پزشک خانواده ،بیشترین افزایش بار مراجعات
مردم در ردیف اول ،خدمات مامایی بوده است ( .)13از
این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی با گرایش به فرزندآوری در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد در

روشکار
این مطالعه مقطعی در سال  1391بر روی  909نفر از
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد
انجام شد .نمونهگیری به روش غیراحتمالی آسان انجام
شد .چارچوب نمونهگیری مطالعه ،تمامی دانشکدههای
دو دانشگاه مذکور بود ،بدین صورت که ابتدا مجوز
ایمیل کردن پرسشنامهها از واحد فناوری اطالعات دو
دانشگاه مذکور گرفته شد .پرسشنامهها در مرداد ماه
سال  1391به تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و
دانشگاه فردوسی مشهد که در حدود  30هزار نفر
بودند ،ایمیل شد .به دلیل به دست نیامدن حجم نمونه
الزم ،پرسشنامهها مجدداً در مهر ماه ایمیل شد و جمعاً
 310نفر به صورت اینترنتی به پرسشنامه پاسخ دادند.
اما به دلیل کافی نبودن حجم نمونه ،جهت بهدست
آوردن نمونههای بیشتر ابتدا بعد از تأیید حراست،
تعداد کل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه
فردوسی مشهد ،به تفکیک دانشکدهها دریافت شد و با
توجه به حجم نمونه و تعداد حداقلی نمونهها از هر
دانشکده ،اقدام به جمعآوری پرسشنامهها شد که در
نهایت  1012پرسشنامه تکمیل شد .الزم به ذکر است
که روند پرسشنامههای اینترنتی بدین صورت بود که
ابتدا فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی،
مورد تأیید واحد پژوهش قرار میگرفت و در صورت
تأیید ،فرم انتخاب واحد پژوهش (معیارهای ورود و
خروج) فعال میشد .برخی سؤالها که اهمیت ویژهای
در مطالعه داشتند مانند رضایت شرکت در مطالعه و
معیارهای ورود و خروج و نام دانشکده ،ستارهدار بودند.
بدین معنی که تا دانشجو به آنها پاسخ نمیداد
پرسشنامه صفحه بعد فعال نمیشد .بعد از پاسخدهی
به سؤاالت مرتبط با معیار ورود و خروج ،صفحه
مشخصات فردی فعال شده و بعد از تکمیل این صفحه،
ابتدا پرسشنامه استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
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سال  1391انجام شد تا بر اساس آن بتوان در راستای
یافتن عوامل واقعی تأثیرگذار بر باروری افراد
تصمیمگیریهای درستی گرفت.
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تعداد دوست در این شبکهها دارند از گزینههای "کمتر
از  10دقیقه در روز 10-30 ،دقیقه در روز و  "...و
همچنین "تعداد  10یا کمتر از  10دوست ،بین 11-30
دوست و  "...استفاده شد .همچنین جهت سنجش میزان
کنشگری در شبکههای اجتماعی مجازی ،گزارههایی
مانند "در پروفایل شخصیم برای پُستها کامنت می-
گذارم ،معموالً یادداشتها یا وبالگ دیگران را میخوانم و
 "...آورده شد که کاربران میزان موافقت خود را با این
گزارهها در مقیاس لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم
انتخاب میکردند و اطالعات مربوط به اینکه آنان معموالً
چه اطالعاتی را و به چه میزان در پروفایل خود به
اشتراک میگذارند (مانند عکس ،فیلم ،مطالب مذهبی و
 )...با مقیاس لیکرت از "خیلی کم تا خیلی زیاد"
سنجیده شد.
نحوه نمرهدهی این پرسشنامه بدین صورت بود که برای
سنجش میزان استفاده ،به گزینه "هرگز ،امتیاز صفر"،
"گهگاهی امتیاز  "1و به همین ترتیب نمرهدهی
افزایش مییافت .برای سنجش طول مدت عضویت به
گزینه "کمتر از یک ماه صفر امتیاز" 1-6 ،ماه1 ،
امتیاز" و به همین ترتیب نمرهدهی افزایش مییافت.
در مورد سنجش شدت استفاده نیز به همین منوال به
گزینهها نمره تعلق میگرفت و در قسمت میزان
کنشگری و اینکه معموالً چه اطالعاتی را و به چه میزان
در پروفایل خود به اشتراک میگذارند ،واحد پژوهش
میزان موافقت خود را بر حسب مقیاس لیکرت انتخاب
میکرد؛ به طوری که به گزینه "خیلی کم ،نمره  "1و
گزینه "خیلی زیاد نمره  "3تعلق میگرفت و کسب
نمره باال در این پرسشنامه بدین معنی بود که فرد
میزان استفاده بیشتری از شبکههای اجتماعی مجازی
دارد و بسیار فعال است.
پرسشنامه گرایش به فرزندآوری برگرفته از پرسشنامه
عنایت ( )1392و شامل  27گویه بود و با مقیاس 3
درجهای لیکرت از "کامالً مخالفم" تا "کامالً موافقم"
اندازهگیری میشد؛ به طوری که به "کامالً مخالفم،
نمره  "1و "کامالً موافقم ،نمره  "3تعلق میگرفت.
کسب نمره باالتر نشان دهنده گرایش به فرزندآوری در
سطح باال بود.

و در مرحله بعد پرسشنامه گرایش به فرزندآوری توسط
دانشجو تکمیل میشد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :ایرانی و دانشجوی
دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد بودن ،رضایت
آگاهانه جهت شرکت در مطالعه و دانشجو بودن با هر
سن و مقطع تحصیلی بود .دانشجویانی که صاحب
فرزندی با ناهنجاری جسمی یا ذهنی 1یا سابقه فرزندی
با ناهنجاری جسمی یا ذهنی 2در بستگان درجه یک و
یا دچار بیماری خاص( 3اختالالت خود ایمنی MS ،و
 )...بودند و کسانی که بیش از  %90پرسشنامهها جواب
نداده بودند ،از مطالعه خارج شدند .بدین ترتیب از میان
 1012نفر 909 ،نفر از دانشجویان وارد مطالعه شدند.
برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامه اطالعات فردی،
پرسشنامه استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و
پرسشنامه گرایش به فرزندآوری استفاده شد .پرسشنامه
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،پرسشنامه
اصالح شده کرماللهی ( )1391برگرفته از کتاب اینترنت
و دین داری ،مقاله الیسون ( ،)2007مقاله وانپن
( )2013و مقاله یانگ ( )2011بود .در این پرسشنامه،
عضویت ،طول مدت عضویت ،میزان استفاده ،نوع
استفاده ،شدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و
میزان کنشگری در این شبکهها سنجیده شد.
برای سنجش میزان استفاده از گزینههای "هرگز،
گهگاهی ،ماهانه ،هفتگی یا روزانه" و برای سنجش طول
مدت عضویت از گزینههای "کمتر از یک ماه 1 ،ماه تا 6
ماه و  "...استفاده شد .همچنین برای سنجش نوع
استفاده کاربران از گویههایی مانند دنبال کردن
موضوعات و مسائل جاری کشور ،اطالعات و اخبار مربوط
به مسائل خانواده ،اطالعات و اخبار مربوط به شغلیابی و
 ...استفاده شد .برای سنجش شدت استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی ،در مورد اینکه کاربران حدوداً چه
زمانی از روز را در این شبکهها سپری میکنند و چه
1

منظور از ناهنجاریهای جسمی و ذهنی بیماریهایی مانند سندرم داون،

بیماری های خودایمنی (تیروئیدی ،لوپوس و)...
2منظور از ناهنجاریهای جسمی و ذهنی بیماریهایی مانند سندرم داون،
بیماری های خودایمنی (تیروئیدی ،لوپوس و)...
3منظور از بیماری های خاص بیماری خود ایمنی مانند لوپوس ،آرتریت
روماتوئید و بیماری دیگر مانند مالتیپل اسکلروزیس و ...
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در این مطالعه  909دانشجو مورد بررسی قرار گرفتند که
محدوده سنی آنها  12-13سال با میانگین  21/72سال
بود که که  330نفر ( )%60/9زن و  332نفر ()%39/1
مرد و  7نفر نامعلوم بودند .از این بین 622 ،نفر ()%69/3
مجرد و  263نفر ( )%29/1متأهل و  16نفر نامعلوم بودند
و همچنین  173نفر ( )%67/6از دانشجویان متأهل،
فرزندی نداشتند و  17نفر ( )%12/1از آنها یک فرزند
داشتند .از نظر بُعد خانوار دانشجویان 133 ،نفر ()%19/7
بین  0تا  2خواهر و برادر و  333نفر ( )%32/2از آنها
بین  3تا  3خواهر و برادر داشتند.
تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد ،درصد میانگین
گرایش به فرزندآوری  %16/92بود که درصد نسبتاً
باالیی بود و بین سن و بُعد خانوار با گرایش به
فرزندآوری ارتباط معکوس و معنیداری وجود داشت
(( )p>0/002جدول .)1

جدول  -1ارتباط بین سن و بُعد خانوار با متغیر گرایش به فرزندآوری
*
r
سطح معنی داری
مشخصات افراد
سن
تعداد خواهر و برادر

>0/002
0/016

-0/10
-0/062

* آزمون اسپیرمن

اجتماعی مجازی ( )%9/33به ترتیب بیشترین و
کمترین درصد میانگینها را به خود اختصاص دادند
(جدول .)2

در مطالعه حاضر بر اساس نتایج آماری 231 ،نفر
( )%27از افراد ،عضو حداقل یکی از شبکههای اجتماعی
مجازی بودند و در میان ابعاد استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی ،بُعد شدت استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی ( )%60و میزان استفاده از شبکههای

جدول  -2مقایسه درصد میانگین و انحراف معیار ابعاد استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
متغیرها

تعداد

انحراف معیار±
میانگین

حداقل نمره
کسب شده

حداکثر نمره
کسب شده

حداقل
نمره ممکن

حداکثر
نمره ممکن

درصد
میانگین

استفاده از شبکه اجتماعی مجازی
میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
کنش گری در شبکه های اجتماعی مجازی
نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
طول مدت عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی
شدت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی

909
909
909
909
909
909

32/2±173
7/39±33/07
30/99±73/92
12/10±23/76
1/17±3/9
7/23±27

33
21
11
0
1
6

277
72
112
30
3
13

13
21
11
0
1
6

371
120
136
30
3
10

%39/11
%9/33
%13/31
%16/39
%32/00
%60/00

شبکههای اجتماعی مجازی با گرایش به فرزندآوری
ارتباط معنیداری داشتند (( )p>0/001جدول .)3

از میان ابعاد استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی،
نوع استفاده ،شدت استفاده و میزان کنشگری در
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جهت تعیین روایی ابزارها از روایی محتوا استفاده شد که
با لحاظ نمودن پیشنهادات و اصالحات الزم  7نفر از
اساتید دانشکده پرستاری و مامایی ،ابزار نهایی مورد
استفاده قرار گرفت و پایایی آن به روش همسانی درونی و
با محاسبه آلفای کرونباخ تعیین شد که آلفای پرسشنامه
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی  α=0/933و
پرسشنامه گرایش به فرزندآوری  α=0/237بود.
دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )23مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
ابتدا توسط آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برخورداری
متغیرهای کمی از توزیع طبیعی تعیین شد که در این
مطالعه تمام متغیرها از توزیع غیر نرمال برخوردار
بودند ،به همین دلیل از آزمونهای ناپارامتیک استفاده
شد .جهت بررسی همبستگی دادههای کمی که همگی
دارای توزیع غیر نرمال بودند ،از ضریب همبستگی
اسپیرمن استفاده شد .میزان  pکمتر از  0/03معنیدار
در نظر گرفته شد.

یافتهها

جدول -3ارتباط ابعاد استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با گرایش به فرزندآوری

 فائزه قربانی و همکاران

متغیرها

R

سطح معنی داری

میزان استفاده
طول مدت عضویت
نوع استفاده
شدت استفاده
میزان کنشگری

0/032
-0/01
0/132
0/122
0/220

0/23
0/771
>0/001
>0/001
>0/001

و گرایش به فرزندآوری در زیر ارائه شده است.

یکی از نمودارهای نشاندهنده ارتباط بین نوع استفاده

نمودار  -1رابطه نوع استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با گرایش به فرزندآوری در افراد مورد مطالعه

پرتعدادترین گروه نسلی ایران ،در مواجهه با اینترنت و
متأثر از فضای مجازی هستند.
در مطالعه حاضر درصد میانگین گرایش به فرزندآوری
 %16/92بود که نشاندهنده گرایش به فرزندآوری باال
در دانشجویان است که این یافته با نتایج مطالعه عنایت
و همکار ( )2007و مطالعه عباسی شوازی و همکار
( )2006که روند کاهش گرایش به باروری و فرزندآوری
را نشان دادند ،همخوانی نداشت .به نظر میرسد علت
تفاوت در نتایج ،تفاوت در جامعه پژوهش باشد .در
مطالعه عنایت و عباسی شوازی جامعه پژوهش ،فقط
زنان و در ردههای سنین مختلف بودند که میتواند
گرایش به فرزندآوری را تحت تأثیر خود قرار دهد (،17
 .)3در مطالعه حاضر بین سن و گرایش به فرزندآوری
ارتباط آماری معکوس و معنیداری وجود داشت و نتایج
مطالعه حاضر با مطالعه راد و همکار ( )2013همخوانی
داشت ،زیرا در این مطالعه سن افراد بیشترین اثر را بر

بحث
مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارتباط استفاده از شبکه-
های اجتماعی مجازی با گرایش به فرزندآوری در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد انجام
شد .رسانههای نوین به ویژه شبکههای اجتماعی مجازی
منجر به تحول در شدت و میزان ارتباط انسانها در
اقصی نقاط جهان شدهاند و تحولی کیفی در نحوه ارتباط
انسانها با یکدیگر ایجاد کردهاند؛ بدین معنی که امروزه
با استفاده از اینترنت ،امکان بهرهگیری از انبوهی از
اطالعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط
گفتاری دیداری و نوشتاری با هزینههای نسبتا کم فراهم
آمده است ( .)16شبکههای اجتماعی مجازی به عنوان
یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی ،با قابلیت و امکانات
خود تأثیرات عمیقی بر جنبه های اجتماعی کاربران در
جوامع گوناگون گذاشته اند و جوانان پرجمعیتترین و
02

گرایش به فرزندآوری داشت ( .)29در مطالعه حاضر
 %27افراد مورد مطالعه عضو حداقل یکی از شبکههای
اجتماعی مجازی بودند ،ولی در مطالعه جوادینیا
( %37 )2013دانشجویان ،در مورد شبکههای اجتماعی
مجازی اطالع داشتند و  %37/2آنها در این شبکهها
عضویت داشتند ( .)12یکی از دالیل همخوانی نداشتن
نتایج مطالعات فوق میتواند به این علت باشد که از 2
سال قبل تاکنون ،به دلیل جذابیت شبکههای اجتماعی،
تعداد بسیار بیشتری از دانشجویان به عضویت در این
شبکهها درآمدهاند.
در این مطالعه ،از بین ابعاد استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی ،بُعد شدت استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی ( )%60و میزان استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی ( )%9/33به ترتیب بیشترین و
کمترین درصد میانگینها را به خود اختصاص دادند که
نشان میدهد به طور کلی در افراد مورد مطالعه ،شدت
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بیشتر از سایر
ابعاد آن بود .در واقع شدت استفاده ،مُعرف تعداد
دوستان مجازی و زمان سپری شده در شبکههای
اجتماعی است .در مطالعه حاضر بین میزان استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی با گرایش به فرزندآوری در
دانشجویان ارتباط معنیداری وجود نداشت (p=0/23
 )r=0/032که با نتایج مطالعه قدرتی و همکاران ()2011
که بین میزان استفاده از رسانهها و باروری ارتباط معنی-
داری وجود نداشت ،همخوانی داشت ( ،)19اما نتایج
مطالعه حاضر با نتایج مطالعه عنایت و همکار (،)2013
اکتابی ( )2003و کالنتری و همکاران ( )2001مبنی بر
ارتباط معنیدار و منفی بین استفاده از رسانهها (موبایل
و شبکههای اجتماعی مجازی و )...با گرایش به
فرزندآوری همخوانی نداشت ( .)21 ،20 ،17این تفاوت
میتواند به این دلیل باشد که جامعه پژوهش این
مطالعات زنانی بودند که در همه ردههای سنی قرار
داشتند و این موضوع بدیهی است که جوانان بیشترین
استفادهکنندگان و مخاطبان رسانههای نوین هستند و در
نتیجه بیشترین افرادی هستند که از ماهیت این رسانه-
ها تأثیر میپذیرند .همچنین در این مطالعات رسانههای
نوین به صورت کلی سنجیده شد که نقش شبکههای
05
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اجتماعی مجازی در کنار سایر فناوریها از جمله
ماهواره ،اینترنت و موبایل آورده شده است و به صورت
مجزا مورد بررسی قرار نگرفته است.
در مطالعه حاضر طول مدت عضویت در شبکههای
اجتماعی مجازی با گرایش به فرزندآوری ارتباط معنی-
داری نداشت ( )r= -0/01 p=0/771که با نتایج مطالعه
عدلیپور ( )2013مغایرت داشت؛ بدین معنی که در
مطالعه عدلیپور ،با افزایش مدت زمان عضویت ،هویت
خانوادگی کاربران و هویت دینی آنها تضعیف شد (.)22
از طرفی در مطالعه سروش و همکار ( )2013نیز عنوان -
شد که دینداری ،رابطه مستقیم و مثبتی بر باروری دارد،
یعنی هرچه افراد هویت دینی اصیلتری داشته باشند،
گرایش به باروری آنها نیز بیشتر است ( .)23همچنین
نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه عنایت و همکار
( )2013و سرایی و همکار ( )2013نیز همخوانی نداشت.
در مطالعه عنایت و همکار ( )2013بین میزان استفاده از
رسانههای نوین (اینترنت ،شبکههای اجتماعی مجازی
و )...با گرایش به فرزندآوری ارتباط منفی و معنیداری
وجود داشت و در مطالعه سرایی و همکار ( )2013نیز که
تفاوت بین نسلی پیرامون ارزش ازدواج را نشان میداد،
بیانگر این مطلب بود که در نسلهای بعد از انقالب به
دلیل فرآیند جهانی شدن و ورود ابزارهای آن (اینترنت،
شبکههای اجتماعی مجازی) گرایش به ازدواج و ارزش
جایگاه آن ،کاهش یافته است؛ به طوری که میانگین
ارزش ازدواج در متولدین دهه  70از همه متولدین دیگر
کمتر بود و در نهایت با کاهش ارزش ازدواج در افراد،
کاهش گرایش به فرزندآوری نیز قابل پیشبینی است .اما
این یافته با نتایج مطالعه قدرتی همخوانی داشت؛ بدین
معنی که به صورت کلی طول مدت عضویت در رسانهها
با باروری ارتباط آماری معنیدار ندارد .نتایج مطالعه ما با
مطالعات عنایت و سرایی همخوانی نداشت این تفاوت
میتواند به این دلیل باشد که در مطالعه عنایت ،جامعه
پژوهش فقط زنان بودند و مردان مورد بررسی قرار
نگرفتند ،ولی در مطالعه حاضر مردان نیز مورد بررسی
قرار گرفتند ،زیرا گرایش مردان به فرزندآوری در تصمیم
کلی خانواده برای فرزندآوری نیز اهمیت ویژهای دارد .در
مطالعه سرایی و همکار ( )2013نیز میزان استفاده و

 فائزه قربانی و همکاران

در مطالعه حاضر بین شدت استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی با گرایش به فرزندآوری ارتباط مثبت و
معنیداری وجود داشت ( ،)r=0/122 ،p>0/001یعنی
هرچه شدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
بیشتر شود ،گرایش به فرزندآوری نیز افزایش مییابد که
با مطالعه مزینانی ( )2013و عدلیپور ( )1393همخوانی
نداشت؛ بدین معنا که در مطالعه مزینانی ( )2013مدت
زمان حضور در شبکهها سنجیده شد که در واقع شدت
استفاده از شبکهها را نشان میدهد و به این نتیجه -
رسیدند که هر چه مدت حضور کاربران در شبکههای
اجتماعی مجازی بیشتر باشد ،باعث تضعیف هویت دینی
آنها میشود ،در حالی که سروش و همکار (،)2013
سرایی و همکار ( )2013و کالنتری ( )2010در مطالعات
خود به ارتباط مستقیم و مثبت بین هویت دینی افراد و
باروری اشاره کردند .در مطالعه کالنتری که جامعه
پژوهش آن را جوانان متأهل شهر تبریز تشکیل میدادند،
گرایش دینی ،باالترین تأثیر را بر گرایش به فرزندآوری
در بین جوانان این شهر داشت .در نتیجه این مطالعات
نشان میدهند که با افزایش شدت استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی ،گرایش به فرزندآوری نیز کاهش می-
یابد .تفاوت نتایج مطالعه حاضر با مطالعات سروش و
همکار ( )2013و کالنتری ( )2010میتواند به دلیل
تفاوت در جامعه مورد پژوهش باشد ،زیرا در این
مطالعات واحدهای پژوهش افراد متأهل بودند ،ولی
واحدهای پژوهش در مطالعه حاضر متشکل از مجردین و
متأهلین بودند ،زیرا وضعیت تأهل میتواند گرایش به
فرزندآوری را تحت تأثیر خود قرار دهد (.)26 ،23 ،22
در مطالعه حاضر بین میزان کنشگری در شبکههای
اجتماعی مجازی با گرایش به فرزندآوری ارتباط مثبت و
معنیداری وجود داشت ( .)p>0/001 ،r=0/220بدین
معنی که هرچه میزان کنشگری در شبکههای اجتماعی
مجازی افزایش مییابد ،گرایش به فرزندآوری نیز افزایش
پیدا میکند .نتایج مطالعه حاضر با مطالعه مزینانی
( ،)2013کرزر و همکار ( ،)2009مانسکی و همکار
( )2003و سرایی و همکار ( )2013همخوانی نداشت.
مطالعه مزینانی ( )2013نشان داد که هرچه میزان
مشارکت و فعال بودن (میزان کنشگری) کاربران شبکه-

طول مدت استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی
مجازی نیز به شکل اختصاصی مورد بررسی قرار نگرفت.
همچنین از سال  1392تاکنون همانطور که سیاستهای
جمعیتی تغییر کرده است ،ممکن است نگرش افراد به
ازدواج و فرزندآوری نیز تغییر کرده باشد و جدای از
فرآیند جهانی شدن باشد (.)21 ،17
در مطالعه حاضر بین نوع استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی با گرایش به فرزندآوری رابطه مثبت و معنیداری
وجود داشت ( .)r=0/132 ،p=0/000به شکل اختصاصی
تر در مطالعه حاضر ،افرادی که موضوعات مرتبط با
مسائل ازدواج و خانواده و همسرداری ،شغل و کاریابی،
تفریحی و سرگرمی ،ورزشی و جمالت اخالقی قصار و
زیبا را بیشتر در شبکههای اجتماعی دنبال میکردند،
گرایش به فرزندآوری بیشتری داشتند .به صورت دیدگاه
کلی اکثر گویههای نوع استفاده با گرایش به فرزندآوری
رابطه مثبت و معنیداری دارند که میتواند نشانه گرایش
به فرزندآوری باال در دانشجویان باشد .نتایج مطالعه
حاضر از نظر نوع استفاده کاربران ،با مطالعه مزینانی
( )2013همخوانی نداشت ،زیرا در این مطالعه نوع
استفاده کاربران از شبکههای اجتماعی مجازی با مدرنیته
شدن افراد و هویت دینی آنها ارتباط معنیداری داشت.
کاربرانی که بیشتر از موضوعات علمی ،آموزشی و خبری
استفاده میکنند ،هویت دینی آنها بیشتر حفظ شده و
در قالب سنتی باقی میمانند و بر عکس کسانی که از
محتوای تفریحی و سرگرمی شبکهها استفاده میکنند،
هویت دینی آنها ضعیفتر میشود ،زیرا دینداری و
هویت دینی افراد ،ارتباط مستقیم با باروری دارد ،در
نتیجه با تضعیف هویت دینی افراد ،باروری آنها نیز
کاهش مییابد .تفاوت نتایج مطالعه حاضر با مطالعه
مزینانی میتواند ریشه در تعداد گویههای نوع استفاده از
شبکههای اجتماعی داشته باشد ،زیرا در مطالعه مزینانی
گویههای نوع استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
فقط محدود به موارد تفریح و سرگرمی ،اطالعات و
اخبار ،صحبت با دوستان بود ،در حالی که در مطالعه
حاضر گویه های نوع استفاده به  10مورد تقسیم شدند
(.)23-23
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های اجتماعی مجازی بیشتر میشود و فعالیت بیشتری
دارند ،هویت دینی آنها کمرنگتر میشود و هرچه غیر
فعالتر باشند ،هویت دینی اصیلتری دارند .زیرا
دینداری با باروری و ارزش ازدواج در نگاه افراد ،ارتباط
مستقیم و مثبت دارد و در نتیجه با کاهش دینداری و
هویت دینی ،گرایش به ازدواج و باروری نیز کم خواهد
شد .در مطالعه کرزر و همکار ( )2009و سرایی و همکار
( )2013نیز به یکی از پیامدهای منفی شبکههای
اجتماعی مجازی یعنی فردگرایی اشاره شد که فناوری-
های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی با ترویج شیوههای
زندگی مدرن و ایجاد مدرنیته در زندگی افراد باعث
حرکت خانوادهها از جمعگرایی به فردگرایی میشود .این
در حالی است که در مطالعه مانسکی و همکار ()2003
فردگرایی با باروری افراد ارتباط مستقیم داشت .سرایی و
همکار ( )2013نیز در مطالعه خود بیان کردند فردگرایی
باعث تغییر دیدگاه افراد به ارزش ازدواج میشود .علت
تفاوت نتایج مطالعه حاضر با مطالعات غیر ایرانی میتواند
ناشی از تفاوت در فرهنگ و سیاستهای جمعیتی هر
کشور باشد ،زیرا اکنون در کشور ما سیاستهای افزایش
جمعیت مد نظر است و دیدگاه و نظر افراد جامعه نیز به
همان نسبت تغییر میکند (.)22 ،27 ،23 ،21
عوامل متعددی میتوانند بر رفتارهای باروری تأثیرگذار
باشند که از آن جمله میتوان به رسمیت شناخته شدن
افراد به خصوص زنان ،کیفیت رابطه زناشویی در افراد
متأهل و  ...اشاره کرد که در مطالعه حاضر اطالعات آنها
در دسترس نبود .اهمیت موضوع این مطالعه ،با توجه به
رشد منفی جمعیت و سیاستهای افزایش نرخ رشد
جمعیت کشور و جایگاه فعال و رایج شبکههای اجتماعی
مجازی و شناسایی عوامل مرتبط ،مشخص میشود و از
نقاط قوت این مطالعه میباشد .از محدودیتهای این
مطالعه میتوان به این امر اشاره کرد که چون برخی
پرسشنامهها به صورت مجازی تکمیل شدند و به دلیل

نتیجهگیری
بیشتر دانشجویان از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده
میکنند و این شبکهها بیشتر جنبه ارتباطی و سرگرمی
دارند و این شبکهها نه تنها تأثیر منفی بر گرایش به
فرزندآوری ندارند ،بلکه در برخی ابعاد مانند نوع استفاده،
شدت استفاده و میزان کنشگری ،تأثیر مثبت دارند .در
کل گرایش به فرزندآوری یعنی تمایل به داشتن فرزند از
نظر بیولوژیکی ،در این مطالعه باال بود .همچنین سن
افراد و بُعد خانوار با گرایش به فرزندآوری ارتباط معکوس
و معنیداری داشتند که نشان میدهد هرچه سن افراد و
تعداد خواهر و برادران افراد بیشتر باشد ،گرایش به
فرزندآوری آنان کمتر است.

تشکر و قدردانی
مطالعه حاضر برگرفته از طرح پایان نامه تحقیقاتی
مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد طرح 931136
است که با حمایت مالی معاونت پژوهشی آن دانشگاه
انجام شد .بدینوسیله از همکاری و مساعدت آن معاونت
محترم ،کارمندان مرکز فناوری اطالعات دانشگاه علوم
پزشکی و فردوسی و همه دانشجویانی که در این طرح
شرکت نمودند ،تشکر و قدردانی میشود.
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