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چکیده
در پژوهش حاضر تأثیر مؤلفههای سرمایة اجتماعی و فرهنگی بر نگرش زوجین در آستانة ازدواج
شهر تهران درمورد فرزندآوری بررسی میشود .در این پژوهش که به روش پیمایش انجام گرفته
است ۴00 ،زوج در آستانة ازدواج مراجعهکننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران با استفاده از
روش نمونهگیری چندمرحلهای طبقهای انتخاب و با کمک ابزار پرسشنامه بررسی شدند .متغیرهای
مستقل استفادهشده برای تبیین نگرش زوجین در آستانة ازدواج درمورد فرزندآوری عبارتاند از:
اعتماد اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شبکة روابط اجتماعی ،شبکههای اجتماعی
مجازی ،مصرف محصوالت فرهنگی ،سرمایة فرهنگی نهادی و سرمایة فرهنگی تجسمیافته .تحلیل
مدل رگرسیونی نشان داد متغیرهای بررسیشده حدود  16درصد از تغییرات نگرش درمورد
فرزندآوری را تبیین میکنند .همچنین براساس تحلیل مسیر ،در بین متغیرهای مورد بررسی
مهمترین متغیر اثرگذار بر نگرش درمورد فرزندآوری ،متغیر مشارکت اجتماعی با ضریب بتای
 0/329بوده است و بعد از این متغیر ،متغیرهای شبکههای اجتماعی مجازی ،سرمایة فرهنگی نهادی
و سرمایة فرهنگی تجسمیافته بهترتیب بیشترین سهم را در نگرش زوجین شهر تهران درمورد
فرزندآوری دارند .همچنین ،متغیر مصرف محصوالت فرهنگی بهعنوان یک متغیر میانی اثرگذار بر
متغیر وابسته ،بیشترین تأثیرپذیری را از سایر متغیرها داشته است.
واژههای کلیدی :زوجین در آستانة ازدواج ،سرمایة اجتماعی و فرهنگی ،شهر تهرران ،فرزنردآوری،
نگرش.

 .1استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی تهران ایران (نویسندة مسئول)zkaveh@khu.ac.ir ،
 .2دانشیار گروه جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی تهران ایرانdr_bizhanzare@khu.ac.ir ،
 .3دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی تهران ایرانs.jahanbakhsh68@gmail.com ،
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مقدمه
در دهههای اخیر ،با گسترش فرایندهای مدرنیته و نوگرایی در ایران ،بسیاری از جنبههای زندگی افراد دچار

تغییرات اساسی شده است (اوجاقلو و سرایی .)1393 ،در جامعة ایران ،همچون بسیاری از جوامع
درحالتوسعه ،این مدرنیتة نوپا و وارداتی بر تمام ساختارها و نهادهای آن اثر میگذارد (جمشیدیها
و همکاران .)1392 ،دگرگونی ساخت جامعة ایران و رواج شهرنشینی و نفوذ تمدن از یکسو و
شتاب در پویایی اجتماعی ،جغرافیایی و ...از سوی دیگر ،ویژگیهای این نهاد را از دیدگاه رفتار و
اندیشه تغییر داده است .درنتیجه ،خانواده نیز بهناچار پابهپای تحوالت اجتماعی دچار تحول شده
است ،بهطوریکه از این منظر پذیرش شکلهای جدید همزیستی ،خانوادههای زن و شوهری بدون
فرزند یا با فرزندان ازدواجنکرده ،بهجای شکل سنتی خانواده نمود پیدا کرده است (کالنتری و
همکاران .)1389 ،همچنین ،در بسیاری از نقاط جهان نوعی تغییر اساسی در نگرش افراد درمورد
ازدواج ،فرزندآوری و برخی از الگوهای تاریخی حاکم بر خانواده صورت گرفته است .تغییر در
ایستارهای مربوط به زندگی خانوادگی ،نقشی تعیینکننده در روندهای جمعیتشناختی داشته است
(حسینی و بگی .)1391 ،ایران از جمله کشورهای درحالتوسعه است که در چند دهة گذشته
تحوالت جمعیتی زیادی را تجربه کرده است .قبل از سال  1320رشد جمعیت کشور بسیار کند و
ناچیز بود .در فاصلة سالهای  1325 -1320جمعیت کشور رشد متوسطی داشت ،اما در دهة
 13۴5 -1335نرخ رشد جمعیت کشور افزایش یافت .دورة  1355 -13۴5با شروع برخی اقدامات
همراه بود که پایهگذار موضوع تنظیم خانواده در ایران شد .هرچند تا سالهای  1350موفقیت
چندانی در زمینة کنترل موالید بهدست نیامد ،در فاصلة سالهای  1355 -1350با توجه به آمارهای
بهدستآمده نشانههایی جزئی از کاهش زادوولد و باروری در بسیاری از شهرستانها و مناطق
کشور مشاهده شد (سیدمیرزایی .)13۷۷ ،ایران کاهش سریع باروری را در اواخر دهة  1360و در
طول دهة  13۷0تجربه کرده و در سال  13۷9به باروری زیر سطح جایگزینی 1رسیده است (قدرتی
و همکاران .)1390 ،درنتیجه ،ایران از جمله کشورهایی است که در چند دهة اخیر افت شدیدی در
نرخهای باروری خود داشته است .کاهش باروری از حدود  ۷فرزند به ازای هر زن ،در سال 1359
(عباسی شوازی و خواجه صالحی ،)1392 ،به حدود  1/8فرزند در سال  1390مؤید همین مطلب
است (مرکز آمار ایران .)1390 ،وضعیت جمعیتی ایران در سالهای اخیر موجب دغدغههایی
درمورد باروری و تولیدمثل شده است و مسئوالن مربوطه را در قبال آیندة جمعیتی ایران و
1. Fertility of Below replacement level
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آسیبهای جدی ناشی از پیری جمعیت بسیار نگران کرده است (راسخ و خداپرست .)1393 ،در
نتیجة این تغییر و تحوالت ،نگرش و گرایش به فرزندآوری نیز بهعنوان یکی از مؤلفههای فرهنگی
دچار تحول شده است.
امروزه در تحقیقات باروری به شبکههای اجتماعی بهعنوان یکی از شاخصهای سرمایة
اجتماعی توجه زیادی میشود که همچون واسطهای عمل میکنند و افراد از طریق آنها چیزهای
زیادی درمورد رفتارهای جمعیتی فرامیگیرند .با اینحال ،شبکههای اجتماعی میتوانند منشأ منابع
ارزشمندی باشند که به کاهش هزینههای فرزندان کمک میکنند و نوعی سرمایة اجتماعی مرتبط با
باروری را ایجاد میکنند (قدرتی و همکاران .)1390 ،برایناساس ،سرمایة فرهنگی ارتباط نزدیک و
تنگاتنگی با سرمایة اجتماعی دارد و هر دو یکدیگر را تکمیل میکنند .سرمایة فرهنگی مستلزم
ارزشهای فرهنگی ،نگرشها و صورتی از فرهنگ گروهی است و سرمایة اجتماعی ،ارتباطات یا
دسترسی به یک گروه ویژة اجتماعی است (عباسی .)1392 ،درنتیجه ،کاهش گرایش به فرزندآوری
نیز مانند تأخیر در سن ازدواج و بسیاری از مسائل دیگر به فهرست مسائل اجتماعی پیوسته است
که باید بررسی شود و راهحلی برای آن پیدا شود ،زیرا با توجه به تغییرات گستردة جمعیتی ناشی
از آن ،کاهش سطح باروری تأثیر قاطعی بر میزان رشد ،ترکیب و ساختار جمعیتی و تعدیل شتاب
افزایش تعداد جمعیت میگذارد .درنتیجه ،توجه به این پدیده برای سیاستگذاریها اهمیت
شایانتوجهی دارد .برایناساس ،تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است :تا چه اندازه
مؤلفههای سرمایة اجتماعی و فرهنگی زوجین ساکن در شهر تهران بر نگرش درمورد فرزندآوری
آنها تأثیر دارد؟

پیشینة پژوهش
قدرتی و همکاران ( )1390پژوهشی را با عنوان «سرمایة اجتماعی و باروری زنان در مناطق شهری
سبزوار» انجام دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد دو متغیر تحصیالت زنان و عضویت در گروههای
رسمی بهترتیب مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تعداد فرزندان متولدشدة هر زن هستند که درمجموع 20
درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین میکنند .همچنین ،عباسی شوازی و خواجهصالحی ()1392
پژوهشی با عنوان سنجش تأثیر استقالل ،مشارکت اجتماعی و تحصیالت زنان بر تمایل به
فرزندآوری انجام دادهاند .براساس یافتههای تحقیق آنها ،رابطة بین متغیرهای استقالل و تمایل به
فرزندآوری با کنترل متغیرهای اقتصادی و اجتماعی (تحصیالت ،مشارکت اجتماعی و وضعیت
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اشتغال) معنادار نیست .همچنین ،طبق نتایج پژوهش از میان متغیرهای مختلف ،متغیر تحصیالت زنان
و مشارکت اجتماعی زنان نقش تعیینکنندهای در تبیین تغییرات متغیر وابسته دارد ،بهگونهای که با
افزایش این دو عامل تمایل به فرزندآوری کاهش مییابد .عالوهبراین ،دو متغیر سن زنان و تعداد
فرزندان در زمینة متغیر تمایل به فرزندآوری قدرت زیادی در تبیین دارند.
بوهلر )2009( 1تحقیقی با عنوان «ارزش ساختاری فرزندان و تضمینات آن برای باروری مطلوب در
بلغارستان» با استفاده از دادههای سال  2002انجام داده است .براساس استدالل وی ،باروری پیامدهایی
دارد که به تغییرات خواسته یا ناخواسته در شبکههای اجتماعی افراد و روابط مبادلهای آنها منجر میشود.
کپتینا رالف 2و همکاران ( )2010پژوهشی را با عنوان «باروری پایین در انسان معاصر و ارزش فرزندان
خود :آثار جنس خاص بر شاخص موقعیت اجتماعی» با روش پیمایش روی  3229نفر از جمعیت
هلند انجام دادهاند که نمونة آنها شامل اطالعاتی دربارة سه نسل پیدرپی بود .نتایج پژوهش آنها نشان
داد تعداد کودکان در مقابل موفقیت تولیدمثلی به محیط اجتماعی بستگی دارد .برناردی و کلنر)201۴( 3
در پژوهشی با عنوان «شبکههای اجتماعی و باروری» نشان دادند همة سازوکارهای اجتماعی مانند
حمایت اجتماعی ،یادگیری اجتماعی و فشار اجتماعی بر باورها و هنجارهای افراد درمورد بچهدارشدن،
بر درک آنها دربارة داشتن فرزند تأثیر میگذارد .تأثیر واقعی این سازوکارها بر سرعت باروری و مقدار
آن ،به ساختار متقابل اجتماعی بستگی دارد.

نظریات مرتبط با باروری
درکل ،طیف وسیعی از تئوریها برای تبیین رفتار فرزندآوری از ابعاد مختلف ارائه شده است که
میتوان آنها را از دیدگاههای مختلف دستهبندی کرد .در این بررسی ،تئوریهای باروری به دو
دستة کلی تقسیم میشود:
 .1نظریههای مبتنیبر انتخاب عقالنی و ساختاری :در این نظریهها ،رویکردهای اقتصادی
بسیار برجسته است .گری بکر ۴از طریق تحلیل نقش مشارکت نیروی کار زنان یک مدل نظری را
برای درک رابطة باروری و اقتصاد بسط داد .در این رویکرد ،بر هزینة فرصت زمان مادران تأکید
میشود .همچنین ،در رویکرد یادشده پیشبینی میشود افزایش دستمزدهای زنان تأثیر منفی بر

1. Buhler
2. Kaptijn Ralf
3. Bernardi & Klarner
4. G.Becher
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تقاضا برای کودکان دارد (حسینی .)12۴ :1392 ،کالدول 1نیز با ارائة نظریة «جریان ثروت نسلی»
بهدنبال تبیین باروری در جوامع سنتی و مدرن بوده است .به باور کالدول ،یک ارتباط مستقیم بین
ساختار خانواده و باروری وجود دارد .براساس این نظریه ،در همة جوامع تصمیمهای باروری
پاسخهای عقالنی اقتصادی به جریانهای ثروت خانوادگی است .کالدول هستهایشدن خانواده را
پیششرط معکوسشدن جریان انتقال ثروت میداند که به نظر میرسد نوسازی و توسعة اقتصادی
و اجتماعی مقدم بر آن باشد (همان .)92 :براساس مدل استرلین ،2کاهش تقاضا برای فرزند در اثر
عواملی چون نوگرایی و اثر آن بر تغییر نگرش مردم و کاهش مرگومیر کودکان و اطفال بوده
است .استرلین نشان داد چگونه نوگرایی ابتدا به افزایش و سپس کاهش در باروری منجر میشود،
بهگونهای که نیروهای عرضه ،تقاضا و هزینههای تنظیم در ترکیب با هم رفتار باروری را شکل
میدهند (عباسی شوازی .)16 :1392 ،طرفداران این دیدگاه استدالل میکنند که تغییر در
ساختارهای اقتصادی یا تغییر در آگاهی و ایدهها از اساس از طریق تغییر در نهادهای سیاسی،
مذهبی ،اقتصادی و اجتماعی صورت میگیرد .مک نیکل و گرین هال 3معتقدند تغییر و تحول در
ساختارهای اقتصادی یا تغییرات آگاهی و ایدهها از طریق تغییر نهادهای اقتصادی اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی صورت میپذیرد .از اینرو ،در تبیین رفتارهای باروری باید به مجموع عوامل
نهادی مؤثر بر شکلگیری رفتارهای باروری توجه شود (عباسی شوازی .)19 :1392 ،در تئوری
برابری جنسیتی ،باروری خیلی پایین در کشورهای پیشرفتة امروزی نتیجة تناقض بین سطوح باالی
برابری جنسیتی در نهادهای فردمحور مانند نهاد آموزش و اشتغال و نابرابری جنسیتی در نهادهای
خانواده محور مانند نهاد خانواده ،نهادهای مراقبت از فرزندان ،خدمات و تسهیالت شغلی و ...است
(عباسی شوازی.)135 :1392 ،
 .2نظریههای هنجاری فرهنگی :کللند و ویلسون ۴با استناد به ارتباط ضعیف بین ساختار
اقتصادی و باروری در سطح خرد یا کالن و ارتباط قویتر باروری با فرهنگ و تحصیالت به این
باور رسیدند که رویکرد اشاعه در مقایسه با تبیینهای مبتنیبر انتخاب عقالنی تبیین کاملی از گذار
باروری به دست میدهد .در این رویکرد ،عوامل فرهنگی و نه ساختاری نحوة نگرش افراد را به
فرزندان و فرزندآوری تغییر میدهد .طرفداران این دیدگاه استدالل میکنند که کاهش باروری
ناشی از اشاعة ایدههای جدید و آگاهی از تنظیمات باروری است نه تغییر در عوامل اقتصادی
1. Caldwell
2. Esterlin
3. MCNicoll and Hall. G
4. McCleland & Wilson

 124مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،6شمارة  ،1بهار 1396

اجتماعی یا نهادهای اجتماعی (عباسی شوازی .)10 :1389 ،براساس این تئوری ،در کشورهایی که
باروری کاهش یافته است ،ابتدا گروههایی از جمعیت شهری که موافقتر ،ثروتمندتر و دارای
تحصیالت بیشتر هستند ایستارها و اعمال منجر به محدودیت باروری را اقتباس میکنند و این
موضوع در طول زمان در گروههای میانی با منزلت پایینتر و مناطق روستایی گسترش مییابد .در
این تئوری ،بر نقش رهبران فکری شبکههای اجتماعی و ارتباطات بین همسران در اشاعة ایدههای
جدید نیز تأکید میشود (همان.)135 :

نظریات مرتبط با سرمایة اجتماعی و فرهنگی
بوردیو سرمایة اجتماعی را شبکه تقریباً بادوامی از روابط کمابیش نهادینهشدة توأم با شناخت و
تعهدات از جمله اعتماد متقابل میداند که بهعنوان منابعی بالفعل یا بالقوه امکانات الزم را برای
تسهیل کنشهای فردی یا جمعی کنشگران فراهم میسازد (مهدوی و ظهیری .)1390 ،براساس
تعریف بوردیو ،ترکیب سرمایة اجتماعی قابلتفکیک به دو عنصر است :نخست ،روابط اجتماعی
که به افراد اجازه می دهد مدعی دستیابی به منابع متعلق به معاشران خویش شوند و دوم کمیت و
کیفیت آن منابع (تاجبخش .)309 :1385 ،در صورتبندی بوردیو ،کل سرمایة اجتماعی یک
کنشگر دقیقاً به گسترة شبکة ارتباطات وی بستگی دارد (اتکینز .)2005 ،از نظر بوردیو ،موقعیت
افراد با توجه به دسترسی آنها به سرمایة اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی تعیین میشود.
عادتوارهها شبکههای اجتماعی ویژهای را فعال میکنند که این شبکهها نیز سبب تقویت هنجارها
و عضویتها میشوند .ایجاد موقعیتها برای برقراری روابط و روشهای ویژة افراد در کنشهای
متقابل ،تجلی سرمایة اجتماعی است و دسترسی به سرمایة اجتماعی برای بیشتر مردم به میزان
بیشتر سرمایة اقتصادی و فرهنگی بستگی دارد که آنها را در کسب آگاهی و روابط بیشتر کمک
میکند (سید دوست .)1386 ،برایناساس ،بوردیو به خانواده بهعنوان یک سرمایة اجتماعی توجه
ویژهای دارد .او خانواده را مکان بازتولید اجتماعی میداند .میل خانوادهها به جاودانهکردن
موجودیت اجتماعیشان به همراه تمامی قدرتها و امتیازات وابسته به آن خانواده در حفظ و
تداوم نظم اجتماعی ،در بازتولیدها نقش مهمی را ایفا میکند .نهتنها بازتولید زیستشناختی
(تولیدمثل) ،بلکه بازتولید اجتماعی -یعنی بازتولید ساختار فضای اجتماعی و روابط اجتماعی-
عالیترین نمونة مکان انباشت سرمایه در اجناس مختلف آن و انتقال نسل به نسل آن است.
همبستگی خانوادگی هم ابزار و هم انگیزة انتقال محافظتشدة میراث اقتصادی -فرهنگی به
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فرزندان است .بوردیو خانواده را مثل ستون خیمه (دولت) میداند که همنواگرایی همچون توافق
بر نظامی از اشکال فهم و برساختن جهان ،از کارکردهای آن است .بازتولید سرمایه در شکلهای
مختلف آن تا حدود زیادی به بازتولید وحدت خانوادگی وابسته است .این قضیه بهویژه درمورد
سرمایة نمادین و سرمایة اجتماعی اولیه یعنی همان خانواده صحت دارد (اخترمحققی-53 :1385 ،
.)5۴
بوردیو واضع مفهوم سرمایة فرهنگی نیز محسوب میشود (کروبی .)138۷ ،بوردیو سرمایة
فرهنگی را بعدی از یک منش عادتی گستردهتری میداند و از اینرو ،بازتابندة محل اجتماعی
صاحب آن سرمایه است (اسمیت .)221 :1383 ،همچنین ،بوردیو دسترسی به فرهنگ و داشتههای
ارزشمند فرهنگی را همچون یک سرمایه میداند که سود و منافع الزم از جمله برخورداری از
تحصیالت باال و نیز امکان بازتولید اجتماعی را فراهم میآورد .بوردیو با طرح ایدة سرمایههای
مختلف به ما امکان میدهد که بهجای شکل هرمی از نابرابریهای اجتماعی ،عرصة اجتماعی را
فضایی چندبعدی ببینیم؛ فضایی که تفاوتها بر آن حاکم است (شویره .)132 :1385 ،به نظر وی،
سرمایة فرهنگی درون یک فضای اجتماعی پخش شده است و سپس از طریق میراث انتقال مییابد و
درنهایت بهصورت فرهنگ سرمایهگذاری میشود (میرزایی .)1390 ،بوردیو میخواست نشان دهد
طبقات اجتماعی از طریق ایجاد سرمایة فرهنگی در کودکان ،خود را بازتولید میکنند .از همین مسیر
فرضیة مهم سرمایة فرهنگی و بازتولید طبقاتی خلق میشود (باینگانی و کاظمی .)1389 ،بوردیو منشأ
و خاستگاه سرمایة فرهنگی را در خانواده جستوجو میکند .به اعتقاد او ،هر خانواده اغلب
بهصورت غیرمستقیم ،به کودکان خود یک سرمایة فرهنگی معین و خلقوخوی ویژهای را انتقال
میدهد (عباسی .)1392 ،درنتیجه ،از نظر وی خانوادهها نوعی میل به جاودانهکردن موجودیت
اجتماعی خود به همراه تمام قدرتها و امتیازات وابسته به آن دارند که ریشة راهبردهای بازتولید
است؛ برای مثال ،راهبردهای باروری و زایمان ،راهبردهای مربوط به ازدواج ،راهبردهای وراثت و
جانشینی ،راهبردهای اقتصادی و بهویژه راهبردهای تربیتی و پرورش .خانوادهها به تناسب اینکه
سرمایة فرهنگی بیشتر داشته باشند و وزن نسبی سرمایة فرهنگی آنها در قیاس با سرمایة اقتصادی
آنها بزرگتر باشد ،سرمایهگذاری بیشتری در زمینة آموزشوپرورش فرزندان خود انجام میدهند
(بوردیو .)55 -53 :1381 ،برایناساس ،بوردیو سرمایة فرهنگی را به سه بعد تقسیم میکند:
سرمایة فرهنگی تجسمیافته :سرمایة تجسمیافته نوعی ثروت بیرونی است که به بخش
جداییناپذیر فرد تبدیل شده است .این همان بخشی است که بوردیو آن را ابعاد سرمایة فرهنگی
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همراه با تولد مینامد که نمیتوان آن را از طریق هدیه ،خرید یا مبادله به دیگری منتقل کرد .این
نوع سرمایه بهصورت آمادگیهای مداوم ذهن و جسم تجلی مییابد؛ یعنی شامل تمایالت و
گرایشهای روانی فرد دربارة استفاده از کاالهای فرهنگی میشود (شارع پور و خوشفر.)1381 ،
این سرمایه در فرد عجین میشود و نوعی از رفتار فرد میشود؛ بنابراین ،بهطور آنی انتقال نمییابد
(ابراهیمی و ضیاپور.)1391 ،
سرمایة فرهنگی عینیتیافته :یکی از بدیهیترین و عینیترین شکلهای سرمایة فرهنگی،
مصرف کاالهای مختلف فرهنگی در میان اقشار مختلف جامعه است که ممکن است تابعی از
متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی باشد .سرمایة فرهنگی عینیتیافته در اشیای مادی ،رسانهها
نظیر نوشتار ،نقاشی ،ابزار و نظایر آن و درکل در ماهیت آن قابلانتقال است .درنتیجه ،کاالهای
فرهنگی را میتوان هم بهصورت مادی تخصیص داد که به سرمایة اقتصادی منجر میشود و هم
بهصورت نمادی تخصیص داد که به سرمایة فرهنگی منجر میشود (فخرایی و کریمیان.)1388 ،
این سرمایه شامل اموری مانند محصوالت فرهنگی (مانند کتاب ،اثر نقاشی و )...و فعالیتهایی
نظیر حضور در کنسرت موسیقی ،بازدید از موزهها و جشنوارهها ،تماشای مسابقات ورزشی،
حضور در نهادهای آموزشی مناسب و کسب مدرک تحصیلی است (ادریسی و همکاران.)1391 ،
سرمایة فرهنگی نهادی و ضابطهای :این شکل از سرمایه به مدد ضوابط اجتماعی و
فراهمآوردن عناوین معتبر ،برای افراد کسب موقعیت میکنند؛ مانند مدرک تحصیلی و تصدیق
حرفهای کار .این سرمایه قابلواگذاری نیست و بهدستآوردن آن به شرایط معینی بستگی دارد
(بوردیو .)۴۷ :1986 ،از ویژگیهای بارز سرمایة یادشده این است که مانند پلی میان اقتصاد و
فرهنگ عمل میکند و میتواند سرمایة فرهنگی را از طریق کاربرد آن به روشهای معقول و رسمی،
به نوعی سرمایة اقتصادی تبدیل کند .سرمایة فرهنگی نهادی با قوانین و مقررات نهادینهشده حاصل
میشود و برای دارندة آن پایگاه اجتماعی ایجاد میکند .این سرمایه به کمک ضوابط اجتماعی و
بهدستآوردن عنوانهایی مانند مدارک تحصیلی ،تصدیق حرفه و کار ،برای افراد موقعیت ایجاد
میکند .همچنین ،این سرمایه قابلواگذاری و انتقال نیست و بهدستآوردن آن برای افراد به شرایط
معینی بستگی دارد (نیازی و کارکنان.)1386 ،

چارچوب نظری تحقیق
در این پژوهش ،نظریة سرمایة اجتماعی و فرهنگی بوردیو برای هدایت این پژوهش انتخاب و سایر
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مراحل پژوهش براساس این رویکردها پی گرفته شد .براساس مطالب نظری ،سرمایة اجتماعی و
فرهنگی حاصل روابط و داشتههای افراد در روابط اجتماعی بین افراد جامعه است و این سرمایهها
ممکن است موجب پیوند و حتی تمایز افراد جامعه شوند .درنتیجه ،براساس اظهارات نظریهپردازان
این نوع سرمایهها ،سرمایههای یادشده همیشه برای جامعه کارکرد مطلوبی ندارند ،بلکه در مواردی
کارکردهای نامطلوبی در سطح جامعه دارند .برایناساس ،اگر سرمایة اجتماعی در یک جامعه تضعیف
شود ،افراد نسبت به یکدیگر بیاعتماد میشوند و تعهد و همبستگی آنها به جامعه کم میشود.
شایان ذکر است سرمایة اجتماعی در مدل تحلیلی این تحقیق تحت تأثیر سرمایة فرهنگی است.
بهاینترتیب ،براساس نظریة بوردیو استنباط میشود افرادی که سرمایة فرهنگی باالتری دارند ،روابط
بیشتری با دیگران دارند که این روابط نوعی سرمایة اجتماعی است؛ برای مثال ،افراد دارای سرمایة
فرهنگی باال ،با توجه به اینکه در میدانهای بیشتری قرار میگیرند ،پیوند اجتماعی بیشتری با دیگران
دارند و این پیوندهای اجتماعی خاستگاه سرمایههای اجتماعی است .همچنین ،با توجه به اینکه
سرمایة فرهنگی موجب پرستیژ برای افراد میشود ،اعتمادبهنفس افراد افزایش مییابد و آنها به
مشارکت در جامعه وادار میشوند و بهنوعی این سرمایه محرک ایجاد سرمایههای اجتماعی برای این
افراد است .درنتیجه ،نگاه یک فرد به فرزندآوری متأثر از سرمایههای اجتماعی و فرهنگی در اختیار
وی است .بهعالوه ،هرگونه تغییر در خانواده و نگرشهای افراد درمورد فرزندآوری تأثیر مهمی بر
همة ابعاد نظام اجتماعی میگذارد .برایناساس ،سرمایههای دردسترس افراد مؤلفهای مهم و اساسی
در نگرش افراد در زمینة فرزندآوری است.
سرمایة فرهنگی

نگرش درمورد فرزندآوری
سرمایة اجتماعی

نمودار  .1مدل نظری تحقیق

روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوة گردآوری دادهها
پیمایشی است .همچنین ،این پژوهش از لحاظ میزان ژرفایی ،پهنانگر است و با درنظرگرفتن معیار
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زمان ،مقطعی است .جامعة آماری تحقیق حاضر شامل تمام زوجهای در آستانة ازدواج مراجعهکننده
به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در یک سال گذشته به تعداد  35500زوج میشود که با
استفاده از فرمول کوکران  ۴00زوج در آستانة ازدواج در شهر تهران برای نمونه درنظر گرفته شدند.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامة محققساخته استفاده شد و پرسشنامه بعد از پیشآزمون و
انجامدادن اصالحات در آن در اختیار پاسخگویان قرار گرفت .برای تعیین واحدهای نمونه از روش
نمونهگیری چندمرحلهای طبقهای استفاده شده است .در مرحلة اول ،مراکز بهداشتی در زمینة مشاورة
ازدواج شناسایی شدند و در مرحلة دوم با توجه به سطح توسعهیافتگی مناطق با استفاده از
نمونهگیری تصادفی ساده چهار منطقه برای نمونه انتخاب شدند (جدول  .)1در مرحلة سوم سعی شد
با توجه به تقسیمبندی پنجگانة شهر تهران مانند مناطق باالی باال ،باال ،متوسط ،پایین و پایین پایین از
هر منطقه یک مرکز 1برای نمونة تحقیق درنظر گرفته شود که از منطقة باال منطقة  ،6از منطقة متوسط
منطقة  ،11از منطقة پایین منطقة  1۷و از منطقة پایین پایین منطقة  19انتخاب شد .درنهایت ،برای
بررسی اعتبار وسیلة اندازهگیری ،اعتبار محتوایی مدنظر بوده و برای بررسی پایایی گویهها نیز از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان پایایی برای همة متغیرها باالی  0/۷بوده است.
جدول  .1تقسیمبندی مناطق شهر تهران براساس شاخصهای توسعة اقتصادی و اجتماعی و شمارة منطقة انتخابی در نمونه
شمارة مناطق

مناطق انتخابشده

باالی باال
باال
متوسط
پایین

1-3
2-6-۷-22
۴-5-8-11-12-13-1۴
9-10-15-16-1۷-20-21

____
6
11
1۷

پایین پایین

18-19

19

*

* نبود مرکز بهداشت برای انجامدادن کارهای مشاورة ازدواج.

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
سرمایة اجتماعی :2در تحقیق حاضر ،بهدلیل اینکه هدف بررسی ،مؤلفههای سرمایة اجتماعی است.
چهار بعد اعتماد ،مشارکت ،حمایت اجتماعی و شبکههای اجتماعی سنجیده شدند.
 .1مراکز بهداشتی انتخاب شده عبارتاند از :مرکز بهداشتی شهید هاشمی نژاد ،مرکز بهداشتی فرمان فرمایان ،مرکرز بهداشرتی شرهید
آیت و مرکز بهداشتی فاضل.
2. Social capital
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اعتماد اجتماعی :اعتماد اجتماعی سطوح باالتری از پذیرش کارهای داوطلبانه را ترویج میکند
و هزینة مبادالت را کاهش میدهد و بدین طریق همکاری را روان میسازد (شارعپور و همکاران،
 .)1389اعتماد اجتماعی در سه بعد مجزا سنجیده شده است:
اعتماد بین شخصی 1:اعتماد بین شخصی بهمعنی اعتماد و اطمینان به افراد آشنا و افراد دارای
ارتباط با آنان است (امیرکافی .)1۴ :1380 ،برای سنجش اعتماد بین شخصی این پرسش برای
پاسخگویان مطرح شد :تا چه اندازه پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،همسایهها ،اقوام ،همکاران و دوستان
برای شما قابلاعتمادند؟ نمرات پاسخگویان در هر مورد جمع شد و درنهایت نمرة بهدستآمده
میزان اعتماد بین شخصی زوجین درنظر گرفته شد.
اعتماد نهادی :شکلی از اعتماد تعمیمیافته است که میزان تمایل به اعتماد به حسن نیت و
حسن انجامدادن کار (عملکرد) خردهنظامهای مختلف جامعه را اندازه میگیرد (امیرکافی و زارع،
)1391؛ بنابراین ،حالت انتزاعی اعتماد به نهادها و سازمانهایی مانند مدرسه ،ارتش ،دانشگاه ،دادگاه،
نیروی انتظامی و ...است (شارعپور و همکاران .)1389 ،بهمنظور سنجش اعتماد نهادی این پرسش
برای پاسخگویان مطرح شد :تا چه اندازه به ارگانها و ادارات یادشده در پرسشنامه ( 15نهاد)
اعتماد دارید؟ نمرات پاسخگویان در هر مورد جمع شد و درنهایت نمرة بهدستآمده میزان اعتماد
نهادی زوجین درنظر گرفته شد.
اعتماد بنیادی (عام) :این نوع اعتماد با توجه به میزان اعتماد و اطمینان فرد به افرادی که الزاماً
با آنان ارتباط رودررو ندارد و همچنین آشنایی کامل دربارة آنان ندارد ،سنجیده میشود .در تحقیق
حاضر ،اعتماد اجتماعی به سه شکل اعتماد بین شخصی ،اعتماد بنیادی و اعتماد نهادی مدنظر بوده
است که برای عملیاتیکردن آن از طیف لیکرت استفاده شده است .برای سنجش اعتماد بنیادی9 2
گویه در قالب طیف لیکرت پرسیده شد .نمرات پاسخگویان در هر مورد جمع شد و درنهایت نمرة
بهدستآمده میزان اعتماد بنیادی زوجین درنظر گرفته شد.
مشارکت اجتماعی :مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیتهای ارادی داللت دارد که از
1. Interpersonal Trust
 .2گویههای سنجش اعتماد بنیادی عبارتاند از .1 :نمیتوان بهراحتی با غریبهها درد و دل کرد و راز خود را گفت .2 ،امروزه
می توان بدون نگرانی و اعتماد به فروشندگان یک کاال و جنس خوب خرید .3 ،معتقدم امروزه میتوان به همه اعتماد کرد .۴ ،اگر
قرار باشد با کسی شریک یا همکار شوم بهتر است آن فرد همشهری یا همقوم من باشد تا غریبه .5 ،به برخی از افراد آشنا
بههیچوجه نمیتوان اعتماد کرد .6 ،عالقهمندم در زمینههای اجتماعی و اقتصادی با افراد غریبه همکاری کنم .۷ ،در جامعة ما هرکس
بهدنبال کار خودش است تا کمک به دیگران .8 ،اگر قرار است وصلتی صورت بگیرد بهتر است این وصلت با یک فرد آشنا باشد تا
یک غریبه .9 ،اگر وسایلم را جا بگذارم اطمینان دارم درصورت مراجعه آن را به من پس میدهد.
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طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله ،شهر و روستا شرکت میکنند و بهصورت مستقیم یا
غیرمستقیم در شکلدادن به حیات اجتماعی مشارکت دارند .این مشارکت در نهادهای مشارکتی
چون انجمنها ،گروهها ،سازمانهای محلی و غیردولتی نمود مییابد (نبیزاده .)1393 ،در این
تحقیق ،مشارکت اجتماعی در دو سطح سنجش شده است .1 :بعد غیررسمی مشارکت همان
مشارکت در گروهها و انجمنهایی است که غیردولتی است و جنبة خودجوش دارد و سازماندهی
آنها مردمی و غیررسمی است .2 ،بعد رسمی آن نیز مشارکت فعال در انجمنهای خیریهای،
ورزشی ،بسیج و ...است .بهمنظور عملیاتیکردن مشارکت اجتماعی از پاسخگویان خواسته شد
میزان مشارکت خود را با گویههای در قالب طیف لیکرت در پرسشنامه مشخص کنند .بهمنظور
سنجش بعد رسمی مشارکت اجتماعی این پرسش برای پاسخگویان مطرح شد :درصورت
همکاری با انجمنهای یادشده در پرسشنامه ،میزان همکاری شما تا چه اندازه است؟ 1درنهایت،
نمرات پاسخگویان در هر دو بعد جمع شد و نمرة بهدستآمده میزان مشارکت اجتماعی زوجین
درنظر گرفته شد.
حمایت اجتماعی :حمایت اجتماعی حمایتی تعریف میشود که فرد از خانواده ،دوستان،
سازمانها و سایر افراد دریافت میکند (تمنائیفر و منصوری نیک .)1392 ،در این تحقیق نیز
حمایت اجتماعی به سه سطح عاطفی ،ابزاری و مالی تقسیم شده است .حمایت عاطفی بر روابط
همدالنه با اعضای شبکة اجتماعی تأکید میکند و شامل روابط کالمی و مراقبتی مثل گوشدادن،
همدلیکردن ،ایجاد آسایش و راحتی میشود .این نوع حمایت به افراد اجازه میدهد تا احساسات
خود را بیان کنند و از این طریق تنش بین آنها کاهش مییابد و روابط آنها بهبود مییابد
(حیدری .)1388 ،برای عملیاتیکردن این شاخص از زوجین خواسته شده است میزان حمایت
مالی ،عاطفی و ابزاری خود را طبق یک طیف لیکرت درمورد همسر ،خواهر ،برادر ،پدر ،مادر،
همکاران ،همسایگان ،خویشاوندان و دوستان مشخص کنند .درنهایت ،نمرات پاسخگویان در هر
دو بعد جمع شد و نمرة بهدستآمده میزان حمایت اجتماعی زوجین درنظر گرفته شد.
شبکههای اجتماعی :شبکههای اجتماعی فضاهایی در دنیای مجازی هستند که برای ارتباط
میان افراد مختلف ،با سطوح گوناگون دسترسی بهوجود آمدهاند .ایجاد ارتباطات جمعی و میان
فردی ،تشکیل اجتماعات مجازی ،اطالعرسانی و تبادل اطالعات و نظریات شناختهشدهترین
کارکردهای این فضاها هستند (نقیبالسادات و قصابی .)1391 ،در این پژوهش منظور از شبکهها،
 .1گزینة اصالً در پرسشنامه به این معنی است که پاسخگو در انجمن خاصی عضو نبوده است.
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شبکههای اجتماعی مجازی است و شبکة روابط اجتماعی در دنیای واقعی مانند رابطه با خانواده،
دوستان و ...است .برای عملیاتیکردن بعد شبکة روابط اجتماعی از زوجین خواسته شده است که
میزان رفت وآمد خود را با افراد مختلف ازجمله پدر ،مادر ،همسایهها و ...در یک طیف لیکرت
مشخص کنند و برای عملیاتیکردن بعد مجازی آن نیز عضویت و میزان استفاده در شبکههای
اجتماعی مجازی مدنظر بوده است که در یک طیف لیکرتی مشخص کنند .درنهایت ،نمرات
پاسخگویان جمع شد و درنهایت نمرة بهدستآمده میزان استفاده از شبکههای اجتماعی زوجین
درنظر گرفته شد.
سرمایة فرهنگی 1:سرمایة فرهنگی در مهارتها و دانش کسبشده در افراد شکل میگیرد
(خواجهنوری و مقدس .)138۷ ،بوردیو سرمایة فرهنگی را قدرت شناخت و قابلیت استفاده از
کاالهای فرهنگی در هر فرد و دربرگیرندة تمایالت پایدار فرد میداند که در خالل اجتماعیشدن در
فرد انباشته میشوند (موحد و همکاران .)1391 ،سرمایة فرهنگی براساس تقسیمبندی بوردیو به
سه بعد تقسیم شده است:
2

سرمایة فرهنگی تجسمیافته :این سرمایه بهواسطة تالش ،تجربه و استعداد فرد حاصل میشود
و با مرگ دارندة آن از بین میرود و نمیتوان آن را به دیگران انتقال داد .برای عملیاتیکردن بعد
تجسمیافته ،عالقة فرد برای یادگیری مهارتها در یک طیف لیکرت مشخص شد .درنهایت،
نمرات پاسخگویان میزان سرمایة فرهنگی تجسمیافتة آنان را نشان داد.
سرمایة فرهنگی عینیتیافته 3:این سرمایه عبارت است از مجموعة میراثهای فرهنگی مانند
آثار هنری ،فناوری ماشینی و قوانین علمی که بهصورت کتب و اشیا در تملک اختصاصی افراد و
خانوادههاست.
سرمایه فرهنگی نهادی :برای عملیاتیکردن بعد نهادی آن ،داشتن مدارک رسمی مدنظر بوده
است که از پاسخگویان خواسته شد در یک طیف دوگزینهای ( .1بله  .2خیر) مشخص کنند
مدارکی دارند یا خیر .درنهایت ،نمرة بهدستآمده میزان استفاده از محصوالت فرهنگی درنظر
گرفته شده است.
نگرش به فرزندآوری :نگرشها به افراد در پذیرش دیدگاه مشخصی از جهانی که در آن قرار
گرفتهاند ،کمک میکند و فرد ،گروه و جامعه میدانند کجا هستند و چه میکنند (صنایعی و شافعی،
 .1در این پژوهش ،سرمایة فرهنگی براساس نظریة بوردیو و در سه بعد عملیاتی شده است.
2. Embodied cultural capital
3. Objectified cultural capital

 132مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،6شمارة  ،1بهار 1396

 .)1391نگرش افراد یک جامعه به مسائل اجتماعی بهمنزلة تعیینکنندة نیت عمل افراد در برخورد با
مسائل اجتماعی است .برای عملیاتیکردن نگرش زوجین( 1مرد و زن) درمورد فرزندآوری از آنها
خواسته شد میزان موافقت یا مخالفت خود را با  21گویه 2در یک طیف لیکرتی پنجدرجهای مشخص
کنند .درنهایت ،نمرات پاسخگویان با هم جمع شد و نمرة بهدستآمده ،نگرش زوجین (یعنی هر دو
زوج که در آستانة ازدواج بودهاند) درمورد فرزندآوری درنظر گرفته شد.

یافتهها
جدول  .2توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب میزان تحصیالت و وضع فعالیت
مرد

ویژگی

میزان
تحصیالت

وضع

*

فعالیت

ابتدایی
راهنمایی
متوسطه و دیپلم
فوقدیپلم و لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
حوزوی
شاغل
غیرشاغل

زن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

۴
13
135
1۷۷
61
3
280

1/0
3/3
3۴/۴
۴5/1
15/5
0/۷
۷0/۴

1
13
110
206
65
0
165

0/2
3/2
2۷/9
52/2
16/5
0
۴2/3

118

29/6

225

5۷/۷

* وضع فعالیت هریک از زوجین بهصورت جداگانه در پرسشنامه پرسیده شد .وضع فعالیت هر دو گروه در جدول 2
وجود دارد .همچنین ،دو نفر از مردان و ده نفر از زنان وضع فعالیت خود را ذکر نکردند.
 .1در این پژوهش ،نگرش زوجین حاصل جمع نگرش هر دو زوج (یعنی مردان و زنان) است.
 .2گویههای سنجش نگرش به فرزندآوری عبارتاند از .1 :داشتن فرزند به پایداری و قوام خانواده کمک میکند .2 ،داشتن فرزند
بیشتر موجب میشود والدین هیچگونه اوقات فراغتی نداشته باشند .3 ،داشتن فرزند مانع مشارکت زنان در کارهای بیرون از خانه
میشود .۴ ،معتقدم هر زوجی باید بیش از دو فرزند داشته باشند .5 ،هدف از ازدواج ،فرزندآوری نیست .6 ،بدون فرزند زندگی
بیمعنا میشود .۷ ،فرزندآوری موجب میشود زن زیبایی جسمی خود را از دست بدهد .8 ،ترجیح میدهم کار کنم و به اهدافم
بیندیشم تا اینکه وقتم را صرف بارداری و بزرگکردن بچه کنم .9 ،برخی اعتقاد دارند اختیار زاد و ولد دست ما نیست .10 ،با
داشتن فرزند زیاد آدم احساس میکند بعد از مرگش زنده است .11 ،برخی بر این باورند که «هر آن کس که دندان دهد نان دهد»،
 .12کیفیت زندگی فرزندان و پیشرفت آنها مهم است نه تعداد آنها .13 ،داشتن فرزند کمتر موجب میشود والدین بیشتر احساس
آرامش داشته باشند .1۴ ،برخی خانوادهها معتقدند «فرزند عصای دست پیری است» .15 ،برایم مهم نیست که بعد از ازدواج حتماً
فرزند داشته باشم .16 ،داشتن فرزند زیاد موجب میشود نام من در بین آیندگان باشد .1۷ ،داشتن فرزند سبب میشود فضای خانه
شادتر و گرمتر باشد .18 ،داشتن فرزند موجب میشود نتوان از زندگی لذت برد .19 ،معتقدم برای جلوگیریکردن از حرف مردم
باید بچهدار شویم .20 ،معتقدم زنانی که شاغل هستند نباید وقت خود را صرف بارداری و فرزندآوری کند .21 ،معتقدم وقتی
شرایط مناسب نیست ،نباید بچهدار شد.
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طبق نتایج جدول  ،2در نمونة مورد مطالعه در زمینة تحصیالت مردان 0/1 ،درصد تحصیالت
ابتدایی 3/3 ،درصد تحصیالت راهنمایی 3۴/۴ ،درصد تحصیالت متوسطه و دیپلم ۴5/1 ،درصد
تحصیالت فوقدیپلم و لیسانس 15/5 ،درصد تحصیالت فوقلیسانس و باالتر و  0/۷درصد
تحصیالت حوزوی داشتند .همچنین در زمینة تحصیالت زنان 0/2 ،درصد تحصیالت ابتدایی3/2 ،
درصد تحصیالت راهنمایی 2۷/9 ،درصد تحصیالت متوسطه و دیپلم 52/2 ،درصد تحصیالت
فوقدیپلم و لیسانس و  16/5درصد تحصیالت فوقلیسانس و باالتر داشتند .از نظر وضعیت
فعالیت ۷0/۴ ،درصد مردان مورد بررسی شاغل و  29/6درصد آنها غیرشاغل و  ۴2/3درصد زنان
شاغل و  5۷/۷درصد آنها نیز غیرشاغل بودهاند .همچنین ،تقریباً نیمی از پاسخگویان مرد (۴5/1
درصد) تحصیالت فوقدیپلم و لیسانس و بیش از نیمی از پاسخگویان زن ( 52/2درصد)
تحصیالت فوقدیپلم و لیسانس داشتهاند .همانطورکه مالحظه میشود ،از بین مردان پاسخگو
 ۷0/۴درصد شاغل و از بین زنان تحقیق نیز  ۴2/3درصد شاغل بودهاند.
جدول  .۳توزیع نمونة تحقیق براساس سطوح سرمایة اجتماعی و فرهنگی و نگرش به فرزندآوری
متغیر

سرمایة اجتماعی

سرمایة فرهنگی

نگرش به فرزندآوری

تعداد

درصد

باال

65

16/2

متوسط

288

۷2/0

پایین

۴5

11/8

باال

6۷

16/8

متوسط
پایین

2۷۷
56

69/2
1۴/0

قوی
متوسط

130
185

32/5
۴6/2

ضعیف

85

21/3

براساس نتایج جدول  16/2 ،3درصد زوجین سرمایة اجتماعی در سطح باال ۷2 ،درصد آنها
سرمایة اجتماعی متوسط و  11/8درصد آنها سرمایة اجتماعی پایینی داشتهاند .همچنین ،نتایج این
جدول نشان میدهد  16/8درصد زوجین سرمایة فرهنگی در سطح باال 69/2 ،درصد آنها سرمایة
فرهنگی متوسط و  1۴درصد آنها سرمایة فرهنگی پایینی داشتهاند .بهعالوه ،یافتهها نشان میدهد
 32/5درصد زوجین نگرش ضعیف به فرزندآوری دارند ۴6/2 ،درصد زوجین نگرش متوسط و
 21/3درصد آنها نیز نگرش قوی (یعنی داشتن تعداد فرزندان زیاد) به فرزندآوری دارند.
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در این بررسی 8 ،متغیر مستقل بهمنزلة متغیرهای اثرگذار بر نگرش زوجین نسبت به
فرزندآوری درنظر گرفته شد که عبارتاند از :اعتماد اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،شبکة روابط
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شبکههای اجتماعی مجازی ،مصرف محصوالت فرهنگی ،سرمایة
فرهنگی نهادی و سرمایة فرهنگی تجسمیافته .جدول  3با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
رابطة بین متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته (نگرش نسبت به فرزندآوری) نشان میدهد.
با استناد به نتایج تجزیه و تحلیل دادهها که در جدول  ۴منعکس شده است ،رابطة آماری مثبت
و معناداری بین متغیرهای مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و حمایت اجتماعی وجود دارد؛
یعنی با افزایش این متغیرها ،نگرش زوجین به فرزندآوری سنتیتر میشود ،درحالیکه بین
متغیرهای شبکه های اجتماعی مجازی ،سرمایة فرهنگی نهادی و سرمایة فرهنگی تجسمیافته رابطة
منفی و معناداری با نگرش زوجین به فرزندآوری وجود دارد به این معنا که با افزایش این متغیرها
نگرش زوجین به فرزندآوری ضعیفتر میشود .همچنین ،نتایج جدول  ۴نشان داد شبکة روابط
اجتماعی و مصرف محصوالت فرهنگی ارتباط معناداری با متغیر وابستة نگرش به فرزندآوری
ندارند.
جدول  .4نتایج آزمون پیرسون درمورد رابطة میان نگرش زوجین به فرزندآوری و متغیرهای مستقل تحقیق
تعداد مشاهدات

کمیت پیرسون

سطح معنیداری

فرضیات

نگرش زوجین و مشارکت اجتماعی
نگرش زوجین و اعتماد اجتماعی
نگرش زوجین و حمایت اجتماعی

۴00
۴00
۴00

0/298
0/130
0/1۴۷

0/000
0/009
0/003

نگرش زوجین و شبکة روابط اجتماعی

۴00

0/0۴0

0/۴23

نگرش زوجین و شبکههای اجتماعی مجازی
نگرش زوجین و مصرف محصوالت فرهنگی
نگرش زوجین و سرمایة فرهنگی نهادی

۴00
۴00
۴00

-0/18۴
0/030
-0/136

0/000
0/5۴8
0/006

نگرش زوجین و سرمایة فرهنگی تجسمیافته

۴00

-0/10۷

0/032

جدول  .5ضریب تعیین رگرسیون چندمتغیره
ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تصحیحشده

اشتباه استاندارد

0/393

0/155

0/1۴

۷/1۴۴5۷
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همانطورکه نتایج جدول  5نشان میدهد R ،یا ضریب همبستگی چندگانه ( )0/393بدین
معناست که متغیرهای مستقل داخل معادله بهطور همزمان  0/39با متغیر نگرش زوجین به
فرزندآوری (متغیر وابسته) ارتباط دارند R2 .یا ضریب تعیین بهدستآمده نشان میدهد 15/5
درصد از واریانس متغیر نگرش به فرزندآوری از طریق متغیرهای مستقل موجود در معادله تبیین
میشود و حدود  8۴/5درصد باقیمانده را متغیرهای دیگری تبیین میکنند که خارج از این بررسی
قرار دارند .جدول  5بهمنظور تعیین مقدار تأثیر و معناداری تی برای متغیرهای داخل مدل ارائه
شده است.
جدول  .6متغیرهای واردشده در معادلة رگرسیون
متغیرها

بتا

خطای استاندارد

ضریب بتا

مقدار تی

سطح معناداری

3/602
0/0۷1
0/03۴
0/0۷۷
0/065

0/32۴
-0/136
-0/102
-0/108

12/523
5/۷01
5/۷01
2/093
-2/009

0/000
0/000
0/005
0/03۷
0/0۴5

۴5/1۴5
مقدار ثابت
-0/095
مشارکت اجتماعی
0/156
شبکة اجتماعی مجازی
0/161
سرمایة فرهنگی نهادی
سرمایة فرهنگی تجسمیافته -0/131

نتایج منعکسشده در جدول  6نشان میدهد از بین  8متغیر بررسیشده که همزمان وارد معادلة
رگرسیونی شدند ،چهار متغیر با نگرش به فرزندآوری رابطة معنادار داشتند و متغیرهایی که با متغیر
وابسته رابطة معنادار نداشتند ،از مدل حذف شدند .در بین متغیرهای واردشده در معادله که با متغیر
نگرش به فرزندآوری رابطة معنادار داشتهاند ،متغیر مشارکت اجتماعی با ضریب بتای 0/32۴
بیشترین سهم را در نگرش زوجین به فرزندآوری داشته است و متغیرهای شبکههای اجتماعی
مجازی ،سرمایة فرهنگی تجسمیافته و سرمایة فرهنگی نهادی بهترتیب با ضرایب بتای ،-0/136
 -0/108و  -0/102در نگرش به فرزندآوری زوجین نمونة تحقیق تعیینکننده بودهاند .نمودار 2
تحلیل مسیر آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد.
همانطورکه در مدل تحلیل مسیر (نمودار  )2و نتایج تحلیل رگرسیون (جدول  )۷مشاهده
میشود ،متغیرهای مشارکت اجتماعی ،سرمایة فرهنگی تجسمیافته ،شبکههای اجتماعی مجازی و
سرمایة فرهنگی نهادی بر نگرش به فرزندآوری تأثیر مستقیم دارند .شایان ذکر است در بین
متغیرهای واردشده در مدل تحلیل مسیر ،متغیر اعتماد اجتماعی با تأثیر بتای  0/183بیشترین تأثیر
غیرمستقیم را بر نگرش به فرزندآوری دارد.
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P=0/116

سرمایه نهادی

شبکه های
مجازی

اعتماد اجتماعی

مصر
محصو ت
فرهنگی

مشارکت
اجتماعی

P=0/324

نگرش زوجین
نسبت به
فرزندآوری

حمایت اجتماعی

شبکه روابط
اجتماعی

سرمایه فرهنگی
تجسم یافته

نمودار  .2تحلیل مسیر آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر نگرش به فرزندآوری
جدول  .7تأثیر مستقیم و غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (نگرش نسبت به فرزندآوری)
متغیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

مشارکت اجتماعی
سرمایة فرهنگی تجسمیافته

0/32۴
-0/108

0/0۴2

0/32۴
-0/015

سرمایة فرهنگی نهادی

-0/102

0/0008

-0/101

شبکههای اجتماعی مجازی
شبکة روابط اجتماعی
مصرف محصوالت فرهنگی
اعتماد اجتماعی
حمایت اجتماعی

-0/136
-

0/010
0/060
0/183
0/020

-0/136
0/010
0/060
0/183
0/020

هرچند متغیر شبکة روابط اجتماعی ،مصرف محصوالت فرهنگی ،اعتماد اجتماعی و حمایت
اجتماعی بر نگرش به فرزندآوری اثر مستقیم ندارند ،این متغیرها بهترتیب با ضرایب بتای ،0/010
 0/183 ،0/060و  0/020بر نگرش به فرزندآوری از طریق متغیرهای دیگر اثر میگذارند.
با درنظرگرفتن مجموع آثار (اثر کل) هر متغیر اعم از اثر مستقیم و غیرمستقیم میتوان گفت
متغیر مشارکت اجتماعی با اثر کل  0/32۴بیشترین تأثیر را بر نگرش به فرزندآوری دارد،
درحالیکه متغیر شبکة روابط اجتماعی با ضریب بتای  0/010کمترین تأثیر را دارد؛ بهعبارت دیگر،
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متغیر مشارکت اجتماعی بیشترین سهم و متغیر شبکة روابط اجتماعی کمترین سهم را در تبیین
متغیر نگرش به فرزندآوری داشتهاند.
همچنین ،در بین متغیرهای اثرگذار بر متغیر وابسته ،متغیرهای مصرف محصوالت فرهنگی و
شبکههای مجازی در بین متغیرهای میانی بیشترین تأثیر را از متغیرهای دیگر پذیرفتهاند.

بحث و نتیجهگیری
در سالهای اخیر ،جامعة ایران تحوالت اقتصادی و اجتماعی چشمگیری را تجربه کرده است .در
بستر این تحوالت رفتارها و نگرشهای باروری و همچنین برخی از الگوهای تاریخی حاکم بر
خانواده نیز تغییر یافته است .در بیشتر تفاسیر رایج دربارة میزان باروری ،بر نوعی ارتباط قوی میان
عناصر خانواده و الگوهای باروری تأکید شده است .همچنین ،تفاوت ایدهآلها و رفتارهای باروری
در ارتباط با تفاوت ویژگیهای ساختاری خانواده تحلیل شده و در تبیین تحوالت باروری بر نقش
کلیدی تغییرات خانواده تأکید شده است .بهعالوه ،رواج سبکهای زندگی متفاوت در بین افراد و
نگاه لذتگرایانة آنها به ازدواج و فرزندآوری ،گرایش به فرزندآوری در بین آنها را کاهش داده
است .برایناساس ،با توجه به صنعتیشدن جامعه و حتی مدرنیزاسیون و هزینههای باالی
فرزندآوری ،نگرش زوجین به فرزندآوری تغییر اساسی کرده است.
براساس یافتههای تحقیق ،متغیرهای مشارکت اجتماعی و مصرف فرهنگی بهترتیب با ضریب
بتای  0/32۴و  -0/136بهعنوان متغیرهای بالفصل تأثیرگذار بر نگرش به فرزندآوری زوجین نمونة
تحقیق است .همچنین ،با توجه به اهمیت ارتباطات انسانی و گروههای اجتماعی ،زوجینی که
مشارکت اجتماعی باالتری دارند ،خواهان پذیرش فرد دیگری در بین خود هستند .درنتیجه ،آنها با
توجه به داشتن احساس مسئولیتپذیری بیشتر در جامعه ،نگرش قویتری به فرزندآوری دارند.
بهعالوه ،با توجه به اینکه در این تحقیق بعد مذهبی مشارکت نیز مطرح شده است ،میتوان گفت در
اینگونه مشارکتها حس همبستگی گروهی تقویت میشود .درنتیجه ،این نوع مشارکتها و
تشریفات افراد را به قلمروهایی معنوی وارد میکند که در آن اعضای گروه خود را با نیروهای متعالی
میبینند .بهاینترتیب ،با توجه به چهارچوب نظری تحقیق نظریة بوردیو نیز تأیید میکند کسانی که
ازدواج میکنند بیشتر از سایر افراد در گروههای مختلف عضو میشوند؛ بنابراین ،وی ازدواج موفق
همراه با داشتن فرزند را یکی از راههای افزایش فعالیتهای اجتماعی میداند .همچنین ،دونالد

 138مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،6شمارة  ،1بهار 1396

مایکل 1معتقد است انسانها زمانی بیشتر از خود مایه میگذارند و آرمانهای خالق ارائه میدهند که
در فرایند تصمیمگیری در زمینة زندگی خود مشارکت پیدا کنند؛ بنابراین ،مشارکت اجتماعی موجب
نگرش مثبت به فرزندآوری میشود .نتایج تحقیق قدرتی و همکاران ( )1390نیز نشاندهندة تفاوت
معنیدار بین عضویت در گروههای اجتماعی و میزان باروری زنان است.
همچنین ،وجود دنیای جدید ارتباطات بر نگرش زوجین تأثیر گذاشته است؛ بنابراین ،در دنیای
جدید اهمیت شبکههای اجتماعی بر کسی پوشیده نیست .همانطورکه نتایج تحقیق نشان داد،
شبکههای اجتماعی مجازی با ضریب بتای  -0/136یکی دیگر از متغیرهای مهم اثرگذار بر نگرش
به فرزندآوری است؛ بنابراین ،شبکههای اجتماعی با توجه به طراحی خاص این شبکهها وقت
زیادی را از افراد میگیرد و جایگزینی برای خروج از تنهایی زوجین میشود .همچنین ،برخالف
روابط در دنیای واقعی این شبکهها با توجه به رسالت اصلیشان انسانها را وارد یک ارتباط خیالی
میکنند که بیشتر روحیة فردگرایی را در افراد تقویت میکند .این شبکهها عالوهبر کارکردهای
مثبت ،کارکردهای منفی زیادی دارند ،زیرا برخالف روابط اجتماعی واقعی بهنوعی روحیة
لذتگرایی را در افراد تقویت میکند؛ بنابراین ،تبلیغات شبکههای مجازی مبنیبر زندگی بهتر و
پررنگکردن هزینههای فرزندآوری هستند .درنتیجه ،این شبکهها بر افکار و روحیات زوجین تأثیر
میگذارد .نتایج تحقیق عنایت و پرنیان ( )1392نیز نشاندهندة رابطة معنیدار و معکوس بین
وسایل ارتباطی نوین و گرایش به فرزندآوری است.
سرمایة فرهنگی تجسمیافته نیز یکی دیگر از متغیرهای احتمالی تأثیرگذار بر نگرش زوجین به
فرزندآوری بوده است؛ یعنی هرچقدر سرمایة فرهنگی تجسمیافته باالتر باشد ،زوجین نگرش
ضعیفتری به فرزندآوری دارند .نتایج تحقیق نشان داد سرمایة فرهنگی تجسمیافته با ضریب بتای
 -0/108یکی از متغیرهای اثرگذار بر نگرش به فرزندآوری زوجین است .برایناساس ،هرچقدر
افراد عالقة بیشتری به یادگیری مهارتها داشته باشند ،نگرش آنها نیز تغییر میکند ،درحالیکه با
وجود دنیای مدرن و وجود امکانات مناسب نسبت به گذشته ،افراد هرچه بیشتر بهدنبال پیشرفت
هستند و ممکن است وجود فرزند مانع دسترسی آنها به این مهارتها شود .درنتیجه ،براساس
تئوری اشاعه ،به موازات صنعتیشدن و شهرنشینی و اشاعة ارزشهای جدید ،نگرشها و باورهای
افراد به فرزندآوری نیز تغییر میکند.
سرمایة فرهنگی نهادی با ضریب بتای  -0/102از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش به
1. Mykel
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فرزندآوری است .برایناساس ،سطح تحصیالت باالتر بهطور غیرمستقیم از طریق نگرشها و عقاید
فردی موجب نگرشهای ضعیفتری به باروری (مانند فرزند کمتر زندگی بهتر) میشود؛ بنابراین،
نگرش به فرزندآوری به سمت مدرنشدن گرایش پیدا میکند .همچنین ،در عصر فناوری اطالعات،
تحصیالت و از جمله مدارک تحصیلی فرصتها و پاداشهایی را عاید زوجین میکند که با داشتن
فرزند زیاد سازگاری ندارد .درضمن ،نتایج تحقیقات مختلف عباسی شوازی و خواجه صالحی
( ،)1392قدرتی و همکاران ( ،)1390شیری و بیداریان ( )1388و علی محسنی و همکاران ()1389
نشاندهندة تفاوت معنیدار بین مدارک تحصیلی (تحصیالت) و تمایل زنان به فرزندآوری است.
نتایج این تحقیق نشان میدهد مدل نظری که براساس چهارچوب نظری تحقیق طراحی شده
است ،با مدل تجربی یافتههای تحقیق همخوانی دارد ،زیرا در مدل نظری سرمایة اجتماعی تحت
تأثیر سرمایة فرهنگی بوده است و در مدل تجربی همة متغیرهای سرمایة اجتماعی مقدم بر
متغیرهای سرمایة فرهنگی بودهاند و بهنوعی شاخصهای سرمایة اجتماعی از شاخصهای سرمایة
فرهنگی تأثیر پذیرفتهاند؛ برای مثال ،متغیر مشارکت اجتماعی هرچند براساس مدل مفهومی بر
نگرش زوجین تأثیر میگذارد ،خود نیز متأثر از متغیرهای سرمایة فرهنگی است .درنتیجه ،مدل
نظری تحقیق حاضر مورد تأیید واقع شده است .برایناساس ،سرمایة اجتماعی و فرهنگی و
مؤلفههای آنها ،محصول جانبی دیگر فعالیتهای اجتماعی است.
جامعة ایران تحت تأثیر مدرنیته و تجربة نوسازی بوده و این مدرنیته و نوسازی بر کل
سرمایههای اجتماعی و فرهنگی تأثیر گذاشته است و بهنوعی سرمایههای اجتماعی و فرهنگی
جدیدی را بهوجود آورده است؛ بنابراین ،همانگونهکه نظریة نوسازی تأکید میکند ،صنعتیشدن و
فناوریهای ارتباطی نوین با ورود به جامعة ایران عالوهبر تأثیر بر دیگر جنبهها ،موجب تغییر
نگرش به فرزندآوری شده است و بهنوعی نگرش مدرنی ایجاد کرده و سبب کاهش گرایش به
فرزندآوری شده است .برایناساس ،زن و شوهر در دنیای امروز از شرایط جدید جامعه تأثیر
پذیرفتهاند و از الگوی باروری پدر و مادر خود فاصله گرفتهاند و گویی هنجارهای ویژة خود را
تولید کردهاند؛ هنجارهایی که نگرش نسل جوان را درمورد فرزندآوری تغییر داده است و به نظر
میرسد در آینده نیز این هنجارها مؤثرتر باشد .درنتیجه ،براساس این نظریات نوعی همگرایی در
رفتارهای فرزندآوری افراد ایجاد شده است تا همة اقشار و طبقات بهگونهای شبیه به هم فکر کنند.
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