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 چکیده

ازدواج  ةنگرش زوجین در آستاناجتماعی و فرهنگی بر  ةسرمای های مؤلفه تأثیرحاضر در پژوهش 
گرفته   انجام. در این پژوهش که به روش پیمایش شود بررسی میفرزندآوری  درموردشهر تهران 

با استفاده از و درمانی شهر تهران  به مراکز بهداشتی کننده مراجعهازدواج آستانة در زوج  ۴00، است
متغیرهای . بررسی شدندنامه پرسشو با کمک ابزار انتخاب  یا طبقهی ا چندمرحله یریگ نمونهروش 

از:  اند عبارتفرزندآوری  درموردازدواج آستانة نگرش زوجین در  برای تبیین شده استفادهمستقل 
اعی اجتم های شبکهروابط اجتماعی،  ةشبکاعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، 

. تحلیل یافته تجسمفرهنگی  ةفرهنگی نهادی و سرمای ةسرمای ،مجازی، مصرف محصوالت فرهنگی
درمورد درصد از تغییرات نگرش  16حدود  شده بررسیمدل رگرسیونی نشان داد متغیرهای 

متغیرهای مورد بررسی  در بین ،تحلیل مسیر براساس . همچنینکنند میفرزندآوری را تبیین 
بتای  ضریب بافرزندآوری، متغیر مشارکت اجتماعی درمورد متغیر اثرگذار بر نگرش  ترین مهم
فرهنگی نهادی  ةاجتماعی مجازی، سرمای های شبکهمتغیر، متغیرهای  این از بعدبوده است و  329/0

درمورد شهر تهران  بیشترین سهم را در نگرش زوجینترتیب  به یافته تجسمفرهنگی  ةو سرمای
یک متغیر میانی اثرگذار بر  عنوان بهمتغیر مصرف محصوالت فرهنگی  ،همچنینفرزندآوری دارند. 

 متغیرها داشته است. سایررا از  تأثیرپذیریمتغیر وابسته، بیشترین 

، فرزنردآوری،  ، شهر تهرران اجتماعی و فرهنگیسرمایة زوجین در آستانة ازدواج،  کلیدی: های هواژ
 رش.نگ

  

                                                                                                                                              
 zkaveh@khu.ac.irتهران ایران )نویسندة مسئول(،  شناسی دانشگاه خوارزمی . استادیار گروه جامعه1

 dr_bizhanzare@khu.ac.irشناسی دانشگاه خوارزمی تهران ایران،  . دانشیار گروه جامعه2
 s.jahanbakhsh68@gmail.com، ایراندکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی تهران . دانشجوی 3

mailto:s.jahanbakhsh68@gmail.com


 1396بهار  ،1 شمارة ،6 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و تمطالعا    120

 مقدمه  
 دچار افراد یزندگ یها از جنبه یاریران، بسیدر ا ییته و نوگرایمدرنفرایندهای با گسترش های اخیر،  در دهه

 جوامع از یاریبس همچون ،رانیادر جامعة  (.1393اوجاقلو و سرایی، ) استشده  یرات اساسییتغ

 ها جمشیدی) گذارد آن اثر می ینهادها و ساختارها تمام بر یواردات و نوپا مدرنیتة نیا توسعه، درحال

 و سو یک از تمدن و نفوذ ینیشهرنش رواج و رانیا جامعة ساخت یدگرگون(. 1392و همکاران، 

 و دگاه رفتارید از را نهاد نیا های ویژگی گر،ید یسو از... و ییای، جغرافیاجتماع ییایپو در شتاب

دچار تحول شده  یاجتماع تحوالت پای پابه ناچار به زین خانوادهدرنتیجه، است.  داده رییتغ شهیاند

 بدون شوهری و  زن های خانواده ،یستیز د همیجد های لکش رشیپذ منظر نیا از که طوری به است،

کالنتری و ) است کرده پیدا نمود خانواده یسنت لکش یجا هب نکرده، ازدواج با فرزندان ای فرزند

 درمورد افراد نگرش در یاساس رییتغ ینوع جهان نقاط از یاریبس در همچنین، .(1389همکاران، 

 در رییتغ است.صورت گرفته  خانواده بر مکحا یخیتار یاز الگوها یبرخ و فرزندآوری ازدواج،

 است شناختی داشته جمعیت یروندها در کننده تعیین نقشی ،یخانوادگ یزندگ به مربوط یستارهایا

گذشته دهة توسعه است که در چند  رهای درحالجمله کشو (. ایران از1391)حسینی و بگی، 

رشد جمعیت کشور بسیار کند و  1320زیادی را تجربه کرده است. قبل از سال جمعیتی تحوالت 

 ةاما در دهداشت، متوسطی  جمعیت کشور رشد 1325 -1320های  سالفاصلة ناچیز بود. در 

اقدامات برخی با شروع  1355 -13۴5 ةرشد جمعیت کشور افزایش یافت. دورنرخ  13۴5 -1335

موفقیت  1350های  تا سال. هرچند گذار موضوع تنظیم خانواده در ایران شد بود که پایههمراه 

با توجه به آمارهای  1355 -1350 های ل سا ةدر فاصل ،دست نیامد بهکنترل موالید زمینة چندانی در 

و مناطق  ها شهرستانبسیاری از  هایی جزئی از کاهش زادوولد و باروری در آمده نشانه دست به

 در و 1360 دهة اواخر در را یبارور عیسر اهشک رانیا(. 13۷۷، میرزاییسید) مشاهده شدکشور 

1جایگزینی سطح ریز یبارور به 13۷9 سال در و ردهک تجربه 13۷0 دهة طول
قدرتی ) است دهیرس 

 در یدیشد افت ریاخدهة  چند در هک است ییشورهاک جمله از رانیادرنتیجه، (. 1390و همکاران، 

 1359 سال در زن، هر یازا به فرزند ۷ حدود از یبارور اهشکاست.  داشته خود یبارور های نرخ

مطلب  نیهم دیمؤ 1390 فرزند در سال 8/1 حدود به ،(1392و خواجه صالحی،  عباسی شوازی)

 هایی موجب دغدغه ریاخ های سال در رانیا یتیجمع تی(. وضع1390، ایران آمار مرکز) است

 و رانیا یتیجمعآیندة  قبال در را همربوط مسئوالن و است شده دمثلیتول و یبارور درمورد

                                                                                                                                              
1. Fertility of Below replacement level 



 121    ...فرزندآوری به نگرش بر فرهنگي و اجتماعي سرمایة های مؤلفه تأثير

 (. در1393راسخ و خداپرست، ) است کرده نگران اریت بسیجمع یریپ از یناش یجد های آسیب

 های فرهنگی عنوان یکی از مؤلفه هبنگرش و گرایش به فرزندآوری نیز  ،این تغییر و تحوالتنتیجة 

 دچار تحول شده است.

 سرمایة های شاخص از یکی عنوان به یاجتماع های شبکه به یبارور قاتیتحق در امروزه

 یزهایچ ها آن طریق از افراد و کنند می عمل ای واسطه همچون هک شود میزیادی  توجه یاجتماع

 منابع منشأ توانند می یاجتماع های شبکه ،حال این با گیرند. فرامی یتیجمع یرفتارها درمورد یادیز

 با مرتبط یاجتماع سرمایة ینوع و کنند میمک ک فرزندان های هزینه اهشک به هک باشند یارزشمند

فرهنگی ارتباط نزدیک و سرمایة  ،اساس براین(. 1390 قدرتی و همکاران،) کنند می جادیا را یبارور

مستلزم  فرهنگیسرمایة . کنند میتکمیل اجتماعی دارد و هر دو یکدیگر را سرمایة تنگاتنگی با 

اجتماعی، ارتباطات یا  سرمایةو صورتی از فرهنگ گروهی است و  ها نگرشفرهنگی،  های ارزش

 فرزندآوریکاهش گرایش به درنتیجه،  (.1392 عباسی،) استاجتماعی ویژة دسترسی به یک گروه 

فهرست مسائل اجتماعی پیوسته است به  از مسائل دیگربسیاری سن ازدواج و  نیز مانند تأخیر در

جمعیتی ناشی گستردة به تغییرات توجه زیرا با  ،حلی برای آن پیدا شود و راهشود بررسی باید که 

از آن، کاهش سطح باروری تأثیر قاطعی بر میزان رشد، ترکیب و ساختار جمعیتی و تعدیل شتاب 

ها اهمیت  گذاری یده برای سیاستتوجه به این پد ،. درنتیجهگذارد میافزایش تعداد جمعیت 

تا چه اندازه  :استپرسش این به پاسخ تحقیق حاضر درصدد اساس،  براینتوجهی دارد.  شایان

 فرزندآوری درمورداجتماعی و فرهنگی زوجین ساکن در شهر تهران بر نگرش سرمایة های  مؤلفه

 تأثیر دارد؟ ها آن

 

 پژوهش ةپیشین
سرمایة اجتماعی و باروری زنان در مناطق شهری »با عنوان را  ( پژوهشی1390) همکارانقدرتی و 

های  ها نشان داد دو متغیر تحصیالت زنان و عضویت در گروه آنپژوهش انجام دادند. نتایج  «سبزوار

 20درمجموع  هک هستندهر زن  متولدشدةر تعداد فرزندان بترین عوامل تأثیرگذار  ترتیب مهم رسمی به

( 1392) صالحی خواجهو  عباسی شوازی ،همچنین .کنند می نییتب را وابسته ریمتغ انسیوار درصد

 به تمایل بر زنان التیتحص و یاجتماع تکمشار استقالل، ریتأث سنجش عنوان باپژوهشی 

 به لیتما و استقالل یرهایمتغ نیب رابطة ها، آن ی تحقیقها یافتهبراساس اند.  انجام داده یفرزندآور

 تیوضع و یاجتماع تکمشار الت،یتحص) اجتماعی و یاقتصاد یرهایمتغ لنترک با یفرزندآور
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 زنان التیتحص ریمتغ مختلف، یرهایمتغ انیم ازپژوهش  جینتاطبق  ،نیهمچن. نیست معنادار( اشتغال

 با هک ای گونه به دارد، وابسته ریمتغ راتییتغ نییتب در ای کننده تعیین نقش زنان یاجتماع تکمشار و

 تعداد و زنان سن ریمتغ دو ن،یبرا عالوه. یابد می اهشک یبه فرزندآور لیتما عامل دو نیا شیافزا

 .دارند نییتبزیادی در  قدرت یفرزندآور به لیتما ریمتغ زمینة در فرزندان

در  مطلوب یبارور یبرا آن تضمینات و فرزندان یساختار ارزش» عنوان با تحقیقی (2009) 1بوهلر

 ییامدهایپ یباروروی،  استداللبراساس  .است داده انجام 2002 سال های داده از استفاده با« بلغارستان

 شود. میمنجر  ها آن ای مبادله روابط و افراد یاجتماع های شبکهدر  ناخواسته ای خواسته راتییتغ به هک دارد

زش فرزندان باروری پایین در انسان معاصر و ار»با عنوان را پژوهشی  (2010) رانهمکاو  2کپتینا رالف

نفر از جمعیت  3229با روش پیمایش روی  «جنس خاص بر شاخص موقعیت اجتماعی آثارخود: 

ها نشان  آنپژوهش نتایج  درپی بود. سه نسل پی ةدربارها شامل اطالعاتی  آن ةاند که نمون هلند انجام داده

( 201۴) 3برناردی و کلنر د.داد تعداد کودکان در مقابل موفقیت تولیدمثلی به محیط اجتماعی بستگی دار

های اجتماعی مانند  سازوکار ةهمند نشان داد «های اجتماعی و باروری شبکه»پژوهشی با عنوان در 

دارشدن،  حمایت اجتماعی، یادگیری اجتماعی و فشار اجتماعی بر باورها و هنجارهای افراد درمورد بچه

ها بر سرعت باروری و مقدار  سازوکارثیر واقعی این گذارد. تأ داشتن فرزند تأثیر میها دربارة  آن درکبر 

 آن، به ساختار متقابل اجتماعی بستگی دارد.

 

 نظریات مرتبط با باروری
برای تبیین رفتار فرزندآوری از ابعاد مختلف ارائه شده است که  ها یتئورطیف وسیعی از  ،رکلد

باروری به دو  یها یتئور ،ین بررسیکرد. در ا یبند دستهمختلف  یها دگاهیدرا از  ها آن توان یم

 شود: می کلی تقسیم ةدست

، رویکردهای اقتصادی ها هینظردر این  :بر انتخاب عقالنی و ساختاری مبتنی یها هینظر. 1

را از طریق تحلیل نقش مشارکت نیروی کار زنان یک مدل نظری  ۴گری بکر بسیار برجسته است.

فرصت زمان مادران تأکید ینة هزبر  ،این رویکرددر . ادبسط دباروری و اقتصاد ة رابطبرای درک 

افزایش دستمزدهای زنان تأثیر منفی بر  دشو یم بینی یشپ . همچنین، در رویکرد یادشدهدشو یم
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 «جریان ثروت نسلی»ارائة نظریة نیز با  1کالدول .(12۴ :1392، حسینی) داردتقاضا برای کودکان 

یک ارتباط مستقیم بین  ،به باور کالدولنتی و مدرن بوده است. دنبال تبیین باروری در جوامع س به

ی باروری ها میتصمجوامع  ةاین نظریه، در هم براساسی وجود دارد. و بارورساختار خانواده 

شدن خانواده را  یا هستهی ثروت خانوادگی است. کالدول ها انیجری عقالنی اقتصادی به ها پاسخ

اقتصادی  ةتوسعنوسازی و  رسد یمکه به نظر  داند یمل ثروت شدن جریان انتقا شرط معکوس پیش

کاهش تقاضا برای فرزند در اثر  ،2براساس مدل استرلین. (92همان: باشد )ی مقدم بر آن و اجتماع

بوده کودکان و اطفال  یروم مرگتغییر نگرش مردم و کاهش بر عواملی چون نوگرایی و اثر آن 

شود،  میگرایی ابتدا به افزایش و سپس کاهش در باروری منجر است. استرلین نشان داد چگونه نو

تنظیم در ترکیب با هم رفتار باروری را شکل  های ینههزکه نیروهای عرضه، تقاضا و  یا گونه به

کنند که تغییر در  استدالل میاین دیدگاه طرفداران  .(16: 1392، عباسی شوازی) دهند یم

اساس از طریق تغییر در نهادهای سیاسی، از  ها دهیو ا یاهساختارهای اقتصادی یا تغییر در آگ

3و گرین هالمک نیکل  .ردیگ یصورت م یمذهبی، اقتصادی و اجتماع
معتقدند تغییر و تحول در  

از طریق تغییر نهادهای اقتصادی اجتماعی،  ها دهیاساختارهای اقتصادی یا تغییرات آگاهی و 

مجموع عوامل به  ددر تبیین رفتارهای باروری بای ،رو نیا. از ردیپذ یم سیاسی و فرهنگی صورت

تئوری در  .(19: 1392 ،عباسی شوازی)شود رفتارهای باروری توجه  یریگ شکل بر مؤثرنهادی 

تناقض بین سطوح باالی نتیجة امروزی پیشرفتة باروری خیلی پایین در کشورهای  ،جنسیتی یبرابر

د نهاد آموزش و اشتغال و نابرابری جنسیتی در نهادهای جنسیتی در نهادهای فردمحور مانن یبرابر

 استمحور مانند نهاد خانواده، نهادهای مراقبت از فرزندان، خدمات و تسهیالت شغلی و...  خانواده

 (.135: 1392، عباسی شوازی)

با استناد به ارتباط ضعیف بین ساختار  ۴کللند و ویلسون :هنجاری فرهنگی یها هینظر. 2

باروری با فرهنگ و تحصیالت به این  تر یقوباروری در سطح خرد یا کالن و ارتباط  اقتصادی و

بر انتخاب عقالنی تبیین کاملی از گذار  مبتنی های یینتبباور رسیدند که رویکرد اشاعه در مقایسه با 

نگرش افراد را به  ةنحوعوامل فرهنگی و نه ساختاری  ،. در این رویکرددهد یمباروری به دست 

که کاهش باروری  کنند یم. طرفداران این دیدگاه استدالل دهد یمرزندان و فرزندآوری تغییر ف

در عوامل اقتصادی  رنه تغیی استجدید و آگاهی از تنظیمات باروری  های یدها ةاشاعناشی از 
                                                                                                                                              
1. Caldwell 
2. Esterlin 
3. MCNicoll and Hall. G 
4. McCleland & Wilson 
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ی که یاین تئوری، در کشورها اساسبر (.10: 1389، عباسی شوازی) یاجتماعاجتماعی یا نهادهای 

دارای ، ثروتمندتر و تر موافقاز جمعیت شهری که  ییها گروهابتدا  ،وری کاهش یافته استبار

این و  دکنن یماقتباس را  به محدودیت باروریمنجر  اعمال ایستارها وهستند  بیشتر یالتتحص

در  .یابد یمو مناطق روستایی گسترش  تر یینپامیانی با منزلت  یها گروه دردر طول زمان موضوع 

 های یدها ةاشاعدر  اجتماعی و ارتباطات بین همسران یها شبکهبر نقش رهبران فکری  ،تئوری این

 (.135همان: ) دشو می یدتأکجدید نیز 

 

 و فرهنگی اجتماعیسرمایة نظریات مرتبط با 
 و شناخت با توأمشدة  نهادینه کمابیش روابط از بادوامی تقریباً را شبکه اجتماعی ةیسرما بوردیو

 یبرا را الزم امکانات بالقوه یا منابعی بالفعل عنوان به که داند می متقابل اعتماد جمله از تعهدات

براساس (. 1390مهدوی و ظهیری، سازد ) می فراهم کنشگران جمعی یا یفرد های کنش تسهیل

تفکیک به دو عنصر است: نخست، روابط اجتماعی  اجتماعی قابلسرمایة ترکیب  ،تعریف بوردیو

دهد مدعی دستیابی به منابع متعلق به معاشران خویش شوند و دوم کمیت و  فراد اجازه میکه به ا

اجتماعی یک سرمایة بندی بوردیو، کل  در صورت (.309: 1385تاجبخش، منابع )کیفیت آن 

موقعیت  ،بوردیو از نظر (.2005اتکینز، دارد )ستگی ارتباطات وی بگسترة شبکة کنشگر دقیقاً به 

شود.  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تعیین میسرمایة به  ها آن وجه به دسترسیافراد با ت

ها نیز سبب تقویت هنجارها  کنند که این شبکه را فعال میای  ویژههای اجتماعی  شبکه ها واره عادت

های  کنش افراد در های ویژة روشها برای برقراری روابط و  شوند. ایجاد موقعیت ها می و عضویت

اجتماعی برای بیشتر مردم به میزان  ةاجتماعی است و دسترسی به سرمای ةتجلی سرمایمتقابل، 

ها را در کسب آگاهی و روابط بیشتر کمک  دارد که آنبستگی اقتصادی و فرهنگی  ةبیشتر سرمای

 توجه یاجتماعسرمایة  یک عنوان به خانواده بوردیو به ،اساس براین (.1386سید دوست، کند ) می

 ردنک جاودانه بهها  خانواده لیم .داند یم یان بازتولید اجتماعکم را خانواده او. ارددای  ویژه

 و حفظ در خانواده آن به وابسته ازاتیامت وها  قدرت یتمام همراه به شان یاجتماعت یموجود

 یشناخت یستز یدبازتول تنها  نه .کند یم ایفا را یمهم نقش یدهابازتول در ،ینظم اجتماع تداوم

 -یاجتماع روابط و یاجتماع یفضا ساختار یدبازتول یعنی -یاجتماع دیبازتول هکیدمثل(، بللتو)

است.  آن نسل به نسل انتقال و آن مختلف اجناس در هیسرما انباشت انکم نمونة ترین یعال

به  یفرهنگ -یاقتصاد راثیم ةشد محافظت انتقال انگیزة هم و ابزار هم یخانوادگ یهمبستگ
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 همچون توافق ییهمنواگرا هک داند ی( مدولت) مهیخ ستون مثل را خانواده ویبورد .است فرزندان

 های در شکله یسرما یدبازتول .است آن یردهاکارک از جهان،برساختن  و فهم الکاش از ینظام بر

 درمورد ویژه بهه یقض نیا .است وابسته یخانوادگ وحدت یدبازتول به یادیز حدود تا آن مختلف

 -53: 1385 اخترمحققی،دارد ) صحت خانواده همان یعنی هیاول یاجتماع سرمایة و نیدنما سرمایة

5۴). 

سرمایة بوردیو (. 138۷کروبی، ) شود می محسوب زین یة فرهنگیسرما مفهوم واضع ویبورد

محل اجتماعی  ةبازتابند ،رو این از و نددا تری می فرهنگی را بعدی از یک منش عادتی گسترده

های  بوردیو دسترسی به فرهنگ و داشته همچنین،(. 221: 1383اسمیت، ) استایه صاحب آن سرم

جمله برخورداری از  از داند که سود و منافع الزم ارزشمند فرهنگی را همچون یک سرمایه می

 های سرمایهایدة آورد. بوردیو با طرح  میتحصیالت باال و نیز امکان بازتولید اجتماعی را فراهم 

اجتماعی را  ةعرصهای اجتماعی،  جای شکل هرمی از نابرابری دهد که به امکان میمختلف به ما 

 ،(. به نظر وی132: 1385شویره، ) استها بر آن حاکم  فضایی که تفاوت؛ فضایی چندبعدی ببینیم

و  بدیا می میراث انتقالاز طریق شده است و سپس   فرهنگی درون یک فضای اجتماعی پخشسرمایة 

 نشان دهدخواست  می وی(. بورد1390میرزایی، ) دشو میگذاری  ورت فرهنگ سرمایهص بهدرنهایت 

 رین مسیهم از .کنند می دیبازتول را خود ،انکودک در یفرهنگ ةسرمای جادیا قیطر از یاجتماع طبقات

(. بوردیو منشأ 1389باینگانی و کاظمی، ) شود می خلق یطبقات دیبازتول و یفرهنگ ةسرمای مهم ةیفرض

غلب اکند. به اعتقاد او، هر خانواده  جو میو فرهنگی را در خانواده جست ةخاستگاه سرمایو 

را انتقال  ای ویژهوخوی  فرهنگی معین و خلق ةصورت غیرمستقیم، به کودکان خود یک سرمای به

کردن موجودیت  جاودانهها نوعی میل به  نظر وی خانواده ازنتیجه، رد(. 1392عباسی، ) دهد می

راهبردهای بازتولید  ةریشها و امتیازات وابسته به آن دارند که  به همراه تمام قدرت خود عیاجتما

راهبردهای باروری و زایمان، راهبردهای مربوط به ازدواج، راهبردهای وراثت و  ،لامثبرای است؛ 

که این به تناسبها  خانوادهراهبردهای تربیتی و پرورش.  ویژه جانشینی، راهبردهای اقتصادی و به

 اقتصادی ةسرمایها در قیاس با  فرهنگی آن ةسرماید و وزن نسبی نباشداشته فرهنگی بیشتر  ةسرمای

 دهند میانجام وپرورش فرزندان خود  آموزشدر زمینة گذاری بیشتری  تر باشد، سرمایه بزرگ ها آن

 :کند میسیم فرهنگی را به سه بعد تق ةبوردیو سرمای ،اساس ینابر (.55 -53: 1381بوردیو، )

بخش به یافته نوعی ثروت بیرونی است که  تجسمسرمایة  یافته: فرهنگی تجسمسرمایة 

فرهنگی سرمایة را ابعاد  ده است. این همان بخشی است که بوردیو آنتبدیل شناپذیر فرد  جدایی
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. این کرد را از طریق هدیه، خرید یا مبادله به دیگری منتقل توان آن نامد که نمی همراه با تولد می

یعنی شامل تمایالت و ؛ یابد های مداوم ذهن و جسم تجلی می صورت آمادگی نوع سرمایه به

(. 1381فر،  خوششارع پور و ) شود میاستفاده از کاالهای فرهنگی  دربارةروانی فرد  های گرایش

 یابد نمی انتقال آنی طور به ن،یبنابرا ؛شود می فرد رفتار از ینوع و دوش می نیعج فرد در هیسرما نیا

 (.1391ابراهیمی و ضیاپور، )

فرهنگی،  ةسرمای های شکل ترین عینی و ترین بدیهی از یکی :یافته عینیت فرهنگیسرمایة 

 از تابعیممکن است  که است جامعه مختلف اقشار میان در فرهنگی مختلف کاالهای مصرف

 ها رسانه مادی، در اشیای یافته تعینی فرهنگی ةسرمای باشد. اجتماعی و فردی گوناگون متغیرهای

 کاالهای درنتیجه، است. انتقال قابل ماهیت آن در رکلد و آن نظایر و ابزار نقاشی، نوشتار، نظیر

 هم و شود می منجر اقتصادی سرمایة به که تخصیص داد مادی صورت به هم توان می را فرهنگی

 (.1388فخرایی و کریمیان، ) شود می منجر فرهنگیسرمایة  به که تخصیص دادنمادی  صورت به

 هایی فعالیت و...( و ینقاش اثر کتاب، مانند) فرهنگیمحصوالت  مانند یامور شامل هیسرما نیا

 ،یورزش مسابقات یتماشا ،ها جشنوارهو  ها موزه از دیبازد ،یقیموس کنسرت در حضور رینظ

 (.1391و همکاران، ادریسی ) است یلیتحص کمدر کسب و مناسب یآموزش ینهادها در حضور

این شکل از سرمایه به مدد ضوابط اجتماعی و  :ای ضابطه و ینهاد یفرهنگ سرمایة

مانند مدرک تحصیلی و تصدیق ؛ کنند آوردن عناوین معتبر، برای افراد کسب موقعیت می فراهم

 ارددآوردن آن به شرایط معینی بستگی  دست بهواگذاری نیست و  ای کار. این سرمایه قابل حرفه

 و اقتصاد انیم یپل مانند هک است نیا ة یادشدهیسرما بارز های ویژگی از (.۴۷: 1986بوردیو، )

 ،یرسم و معقولهای  روشبه  آن اربردک قیطر از را یفرهنگ ةیسرماتواند  می و کند می عمل فرهنگ

حاصل  شده دینهنها مقررات و نیقوان با ینهاد یفرهنگ سرمایة د.نک لیتبد یاقتصاد ةیسرما نوعی  به

 و یاجتماع ضوابط کمک به هیسرما نیا .کند می جادیا یاجتماع گاهیپا آن دارندة یبرا و شود می

 ایجاد تیموقع افراد یبرا ار،ک و حرفه قیتصد ،یلیتحص کمدار مانند هایی عنوان آوردن دست  به

 طیشرا به افراد یبرا آن آوردن دست به و ستین انتقال و واگذاری ه قابلیسرما نیا همچنین، کند. می

 (.1386نیازی و کارکنان، ) داردبستگی  ینیمع

 

 چارچوب نظری تحقیق
اجتماعی و فرهنگی بوردیو برای هدایت این پژوهش انتخاب و سایر نظریة سرمایة در این پژوهش، 
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اجتماعی و  ةسرمای ،مطالب نظریبراساس مراحل پژوهش براساس این رویکردها پی گرفته شد. 

ها  های افراد در روابط اجتماعی بین افراد جامعه است و این سرمایه گی حاصل روابط و داشتهفرهن

پردازان  نظریهبراساس اظهارات درنتیجه، موجب پیوند و حتی تمایز افراد جامعه شوند. ممکن است 

مواردی  بلکه در ندارند،همیشه برای جامعه کارکرد مطلوبی  ی یادشدهها سرمایه ،ها این نوع سرمایه

اجتماعی در یک جامعه تضعیف  ةاگر سرمای ،اساس . برایندارندکارکردهای نامطلوبی در سطح جامعه 

 .شود میبه جامعه کم  ها آنو تعهد و همبستگی  شوند میاعتماد  افراد نسبت به یکدیگر بی ،دشو

. استنگی فره ةاجتماعی در مدل تحلیلی این تحقیق تحت تأثیر سرمای ةسرمایشایان ذکر است 

روابط  ،فرهنگی باالتری دارندسرمایة افرادی که  شود میبوردیو استنباط نظریة براساس ترتیب،  این به

سرمایة افراد دارای  ،برای مثالاست؛ اجتماعی سرمایة بیشتری با دیگران دارند که این روابط نوعی 

پیوند اجتماعی بیشتری با دیگران  ،دگیرن میبیشتری قرار  های میدانبا توجه به اینکه در  ،فرهنگی باال

با توجه به اینکه  همچنین،اجتماعی است.  های سرمایهدارند و این پیوندهای اجتماعی خاستگاه 

به  ها آند و یاب میافزایش افراد  نفس اعتمادبه ،شود میفرهنگی موجب پرستیژ برای افراد سرمایة 

اجتماعی برای این  های سرمایهمحرک ایجاد مایه این سر نوعی بهد و شون میمشارکت در جامعه وادار 

در اختیار اجتماعی و فرهنگی  های سرمایهنگاه یک فرد به فرزندآوری متأثر از درنتیجه، . است افراد

فرزندآوری تأثیر مهمی بر درمورد افراد  های نگرشهرگونه تغییر در خانواده و عالوه،  به. وی است

ای مهم و اساسی  های دردسترس افراد مؤلفه سرمایه ،اساس د. براینگذار میابعاد نظام اجتماعی  ةهم

 فرزندآوری است.در زمینة در نگرش افراد 

 

 
 مدل نظری تحقیق. 1نمودار 

 

 پژوهش روش
 ها داده یگردآور نحوة از لحاظ و یاربردک قیهدف تحق براساس پژوهش نیا در قیتحق روش

 اریمع نظرگرفتندر با و است هنانگر، پییژرفا زانیم لحاظ ازاین پژوهش  ،نیاست. همچن یشیمایپ

 فرزندآوری درموردنگرش 

 فرهنگی ةسرمای

 اجتماعی ةسرمای
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 کننده مراجعهازدواج  ةدر آستان های زوجتمام آماری تحقیق حاضر شامل جامعة است.  یمقطع زمان،

که با شود  میزوج  35500ه به تعداد گذشت سال یکبه مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در 

 شدند.درنظر گرفته نمونه  برایشهر تهران در ازدواج  ةستانزوج در آ ۴00استفاده از فرمول کوکران 

آزمون و  یشپساخته استفاده شد و پرسشنامه بعد از  پرسشنامة محققاز  ها دادهگردآوری  یبرا

رای تعیین واحدهای نمونه از روش باصالحات در آن در اختیار پاسخگویان قرار گرفت.  دادن انجام

مشاورة در زمینة مراکز بهداشتی  ،اولمرحلة است. در  شده  استفاده یا طبقهی ا چندمرحله یریگ نمونه

ی مناطق با استفاده از افتگی توسعهبا توجه به سطح دوم مرحلة ازدواج شناسایی شدند و در 

سعی شد سوم مرحلة (. در 1جدول شدند )نمونه انتخاب برای ی تصادفی ساده چهار منطقه ریگ نمونه

پایین از  پایین مناطق باالی باال، باال، متوسط، پایین ومانند شهر تهران ة گان پنج یبند میتقسبا توجه به 

متوسط از منطقة ، 6منطقة باال منطقة شود که از درنظر گرفته تحقیق نمونة برای  1هر منطقه یک مرکز

برای  ،تیدرنها. شدانتخاب  19منطقة پایین پایین از منطقة و  1۷منطقة پایین از منطقة ، 11منطقة 

ها نیز از  گویه، اعتبار محتوایی مدنظر بوده و برای بررسی پایایی یریگ اندازهوسیلة بررسی اعتبار 

 بوده است. ۷/0متغیرها باالی همة که میزان پایایی برای استفاده شده است  ضریب آلفای کرونباخ
 

 نمونه در یانتخاب منطقة شمارة و یاجتماعو  یاقتصاد توسعة یها شاخص اساسمناطق شهر تهران بر یبند میتقس .1 جدول

 شده انتخابمناطق  مناطقشمارة  

____ 1-3 الباالی با
* 

 6 2-6-۷-22 باال
 11 ۴-5-8-11-12-13-1۴ متوسط
 1۷ 9-10-15-16-1۷-20-21 پایین

 19 18-19 پایین پایین

 کارهای مشاورة ازدواج. دادن نبود مرکز بهداشت برای انجام *

 

 اعملیاتی متغیرههومی و مفیف تعار

اجتماعی است.  ةهای سرمای مؤلفه بررسی، دلیل اینکه هدف بهحاضر، در تحقیق : 2اجتماعی یةسرما

 .یده شدنداجتماعی سنج های شبکهچهار بعد اعتماد، مشارکت، حمایت اجتماعی و 

                                                                                                                                              
نژاد، مرکز بهداشتی فرمان فرمایان، مرکرز بهداشرتی شرهید     مرکز بهداشتی شهید هاشمی اند از: شده عبارت مراکز بهداشتی انتخاب. 1

 آیت و مرکز بهداشتی فاضل.
2. Social capital 
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 کند می ویجتر را داوطلبانه کارهای پذیرش زا باالتری سطوح اجتماعی اعتماد: اعتماد اجتماعی

پور و همکاران،   شارع) سازد می روان را یهمکار طریق بدین و دهد می کاهش را مبادالتهزینة  و

 بعد مجزا سنجیده شده است: سهاعتماد اجتماعی در (. 1389

دارای  افراد و آشنا افراد به اطمینان و اعتماد معنی بهاعتماد بین شخصی  1:اعتماد بین شخصی

این پرسش برای رای سنجش اعتماد بین شخصی ب (.1۴: 1380 امیرکافی،) تاس آنان با ارتباط

، اقوام، همکاران و دوستان ها هیهمساتا چه اندازه پدر، مادر، خواهر، برادر،  :شد مطرحپاسخگویان 

آمده  دست بهنمرة و درنهایت شد نمرات پاسخگویان در هر مورد جمع ؟ اعتمادند قابلبرای شما 

 درنظر گرفته شد. ن شخصی زوجینمیزان اعتماد بی

است که میزان تمایل به اعتماد به حسن نیت و  یافته تعمیمشکلی از اعتماد  :اعتماد نهادی

امیرکافی و زارع، ) گیرد مختلف جامعه را اندازه می های نظام خردهعملکرد( ) کار دادن حسن انجام

، دادگاه دانشگاه، ارتش، مدرسه، یی مانندها نسازما و نهادها به اعتماد انتزاعی حالت بنابراین،(؛ 1391

این پرسش سنجش اعتماد نهادی منظور  به .(1389پور و همکاران،  شارع) ... استو انتظامی ینیرو

 نهاد( 15) در پرسشنامهیادشده ها و ادارات  تا چه اندازه به ارگان :شدمطرح پاسخگویان برای 

آمده میزان اعتماد  دست بهنمرة و درنهایت شد د جمع اعتماد دارید؟ نمرات پاسخگویان در هر مور

 درنظر گرفته شد. نهادی زوجین

 الزاماً که افرادی به فرد اطمینان و اعتماد میزان با توجه به این نوع اعتماد :عام() بنیادیاعتماد 

ر تحقیق د .شود سنجیده می ،ندارد آنان دربارة کامل آشنایی همچنین و ندارد رودررو ارتباط آنان با

بوده  مدنظرو اعتماد نهادی  بنیادیاعتماد اجتماعی به سه شکل اعتماد بین شخصی، اعتماد  ،حاضر

 9 2بنیادیبرای سنجش اعتماد  .ه استرت استفاده شدطیف لیک کردن آن از عملیاتیکه برای است 

نمرة یت و درنهاشد قالب طیف لیکرت پرسیده شد. نمرات پاسخگویان در هر مورد جمع  در گویه

 .درنظر گرفته شد زوجین بنیادیآمده میزان اعتماد  دست به

ارادی داللت دارد که از  یها تیفعالمشارکت اجتماعی به آن دسته از مشارکت اجتماعی: 
                                                                                                                                              
1. Interpersonal Trust 

امروزه  .2ها درد و دل کرد و راز خود را گفت،  راحتی با غریبه توان به نمی .1 اند از: عبارت های سنجش اعتماد بنیادی گویه .2
. اگر ۴توان به همه اعتماد کرد،  . معتقدم امروزه می3توان بدون نگرانی و اعتماد به فروشندگان یک کاال و جنس خوب خرید،  می

. به برخی از افراد آشنا 5قوم من باشد تا غریبه،  همشهری یا هم قرار باشد با کسی شریک یا همکار شوم بهتر است آن فرد
در جامعة ما هرکس  .۷های اجتماعی و اقتصادی با افراد غریبه همکاری کنم،  مندم در زمینه عالقه .6توان اعتماد کرد،  وجه نمی هیچ به
د بهتر است این وصلت با یک فرد آشنا باشد تا . اگر قرار است وصلتی صورت بگیر8دنبال کار خودش است تا کمک به دیگران،  به

 دهد. اگر وسایلم را جا بگذارم اطمینان دارم درصورت مراجعه آن را به من پس می .9 یک غریبه،
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مستقیم یا  صورت بهو کنند  میاعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت  ها آنطریق 

نهادهای مشارکتی در اجتماعی مشارکت دارند. این مشارکت دادن به حیات  شکلدر  میرمستقیغ

در این  (.1393، زاده نبی) یابد نمود میی ردولتیغمحلی و  یها سازمان، ها گروه، ها انجمنچون 

بعد غیررسمی مشارکت همان . 1: مشارکت اجتماعی در دو سطح سنجش شده است ،تحقیق

دهی  خودجوش دارد و سازمانجنبة و است لتی است که غیردو هایی انجمنو  ها گروهمشارکت در 

ای،  های خیریه رسمی آن نیز مشارکت فعال در انجمن بعد. 2مردمی و غیررسمی است،  ها آن

 شد خواسته انیپاسخگو از یاجتماعکردن مشارکت  منظور عملیاتی به. استو...  ورزشی، بسیج

منظور  به .کنند مشخص پرسشنامه در کرتیل فیط قالب در یها هیگو با را خود مشارکت زانیم

درصورت  :شد مطرحپاسخگویان این پرسش برای سنجش بعد رسمی مشارکت اجتماعی 

 ،درنهایت 1؟میزان همکاری شما تا چه اندازه است ،در پرسشنامهیادشده  های انجمنهمکاری با 

عی زوجین آمده میزان مشارکت اجتما دست به ةو نمرشد نمرات پاسخگویان در هر دو بعد جمع 

 درنظر گرفته شد.

شود که فرد از خانواده، دوستان،  حمایت اجتماعی حمایتی تعریف میحمایت اجتماعی: 

(. در این تحقیق نیز 1392نیک،  و منصوری فر تمنائی) کند فراد دریافت میها و سایر ا سازمان

ر روابط بفی حمایت اجتماعی به سه سطح عاطفی، ابزاری و مالی تقسیم شده است. حمایت عاط

دادن،  و شامل روابط کالمی و مراقبتی مثل گوش کند میاجتماعی تأکید  ةهمدالنه با اعضای شبک

 دهد تا احساسات . این نوع حمایت به افراد اجازه میشود می کردن، ایجاد آسایش و راحتی همدلی

 دیاب میبهبود  ها آنو روابط یابد  می ها کاهش آن بین تنشاز این طریق را بیان کنند و  خود

میزان حمایت  است شده  از زوجین خواسته این شاخصکردن  عملیاتی(. برای 1388حیدری، )

مالی، عاطفی و ابزاری خود را طبق یک طیف لیکرت درمورد همسر، خواهر، برادر، پدر، مادر، 

ر نمرات پاسخگویان در ه ،نند. درنهایتکدوستان مشخص  و همکاران، همسایگان، خویشاوندان

 آمده میزان حمایت اجتماعی زوجین درنظر گرفته شد. دست به ةد و نمرشدو بعد جمع 

 ارتباط یبرا که هستند یمجاز یایدن در ییفضاها یاجتماع های شبکهاجتماعی:  های شبکه

 انیو م یجمع ارتباطات جادیا. اند آمده وجود به یدسترس گوناگون سطوح با مختلف، ان افرادیم

 ترین شده ات شناختهینظر و اطالعات تبادل و رسانی اطالع ،یمجاز تماعاتاج لیتشک ،یفرد

ها،  (. در این پژوهش منظور از شبکه1391 السادات و قصابی، نقیب) هستند فضاها نیا یکارکردها

                                                                                                                                              
 .است نبوده عضو خاصی انجمن در پاسخگو که است معنی این به پرسشنامه در اصالً گزینة. 1



 131    ...فرزندآوری به نگرش بر فرهنگي و اجتماعي سرمایة های مؤلفه تأثير

روابط اجتماعی در دنیای واقعی مانند رابطه با خانواده، شبکة های اجتماعی مجازی است و  شبکه

که است شده   روابط اجتماعی از زوجین خواستهشبکة کردن بعد  عملیاتی. برای استدوستان و... 

ها و... در یک طیف لیکرت  وآمد خود را با افراد مختلف ازجمله پدر، مادر، همسایه میزان رفت

های  کردن بعد مجازی آن نیز عضویت و میزان استفاده در شبکه عملیاتیو برای کنند مشخص 

نمرات  ،. درنهایتکنندکه در یک طیف لیکرتی مشخص است ر بوده اجتماعی مجازی مدنظ

های اجتماعی زوجین  آمده میزان استفاده از شبکه دست بهنمرة و درنهایت شد پاسخگویان جمع 

 شد.  درنظر گرفته

 گیرد میشده در افراد شکل  ها و دانش کسب فرهنگی در مهارت ةسرمای 1:فرهنگیسرمایة 

 از استفاده قابلیت و شناخت قدرت فرهنگی راسرمایة بوردیو  (.138۷نوری و مقدس،  خواجه)

شدن در  اجتماعی خالل در که داند می فرد پایدار تمایالت دربرگیرندة و فرد هر در فرهنگی یکاالها

بندی بوردیو به  فرهنگی براساس تقسیمسرمایة (. 1391موحد و همکاران، ) شوند فرد انباشته می

  :است شده تقسیم بعد سه

شود  تالش، تجربه و استعداد فرد حاصل میواسطة  بهاین سرمایه  2:یافته فرهنگی تجسمسرمایة 

کردن بعد  عملیاتیبرای  توان آن را به دیگران انتقال داد. رود و نمی آن از بین میدارندة و با مرگ 

 ،نهایتها در یک طیف لیکرت مشخص شد. در فرد برای یادگیری مهارت ةعالق ه،یافت تجسم

 آنان را نشان داد. ةیافت تجسمفرهنگی سرمایة نمرات پاسخگویان میزان 
های فرهنگی مانند  میراثمجموعة عبارت است از این سرمایه  3:یافته عینیتفرهنگی سرمایة 

صورت کتب و اشیا در تملک اختصاصی افراد و  ماشینی و قوانین علمی که به فناوریآثار هنری، 

 هاست.  خانواده

داشتن مدارک رسمی مدنظر بوده  ،کردن بعد نهادی آن عملیاتیرای ب مایه فرهنگی نهادی:سر

کنند خیر( مشخص . 2بله . 1ای ) که از پاسخگویان خواسته شد در یک طیف دوگزینهاست 

الت فرهنگی درنظر آمده میزان استفاده از محصو دست بهنمرة  ،درنهایت .خیریا دارند مدارکی 

 شده است.  گرفته

 قرار آن در که یجهان از یمشخص دگاهید رشیپذ در افراد به ها نگرش: فرزندآوری بهنگرش 

صنایعی و شافعی، ) کنند می چه و هستند کجا دانند می جامعه و گروه فرد، و کند کمک می اند، گرفته
                                                                                                                                              

 .است شده عملیاتی بعد سه در و بوردیو نظریة براساس فرهنگی سرمایة ،پژوهش این در. 1
2. Embodied cultural capital 
3. Objectified cultural capital 
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با  رخوردب در افراد عمل تین کنندة تعیین منزلة به یمسائل اجتماع به جامعه یک افراد (. نگرش1391

ها  فرزندآوری از آن درمورد )مرد و زن( 1کردن نگرش زوجین عملیاتیبرای . است یاجتماع مسائل

ای مشخص  درجه در یک طیف لیکرتی پنج 2گویه 21با خواسته شد میزان موافقت یا مخالفت خود را 

یعنی هر دو ) زوجیننگرش  ،آمده دست بهنمرة و شد هم جمع  با نمرات پاسخگویان ،درنهایت .کنند

 فرزندآوری درنظر گرفته شد.درمورد  (اند بودهازدواج آستانة زوج که در 
 

 ها یافته

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

 ویژگی
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد

میزان 
 تحصیالت

 2/0 1 0/1 ۴ ابتدایی
 2/3 13 3/3 13 راهنمایی

 9/2۷ 110 ۴/3۴ 135 متوسطه و دیپلم
 2/52 206 1/۴5 1۷۷ و لیسانس دیپلم فوق
 5/16 65 5/15 61 و باالتر لیسانس فوق

 0 0 ۷/0 3 حوزوی
وضع 
 *فعالیت

 3/۴2 165 ۴/۷0 280 شاغل
 ۷/5۷ 225 6/29 118 غیرشاغل

 2ده شد. وضع فعالیت هر دو گروه در جدول صورت جداگانه در پرسشنامه پرسی وضع فعالیت هریک از زوجین به* 

 وجود دارد. همچنین، دو نفر از مردان و ده نفر از زنان وضع فعالیت خود را ذکر نکردند.

                                                                                                                                              
 .استیعنی مردان و زنان( ) نگرش زوجین حاصل جمع نگرش هر دو زوج ،در این پژوهش. 1
داشتن فرزند . 2کند،  خانواده کمک میداشتن فرزند به پایداری و قوام . 1 ند از:ا های سنجش نگرش به فرزندآوری عبارت گویه .2

داشتن فرزند مانع مشارکت زنان در کارهای بیرون از خانه . 3، گونه اوقات فراغتی نداشته باشند هیچشود والدین  میموجب بیشتر 
زند زندگی بدون فر. 6، هدف از ازدواج، فرزندآوری نیست. 5، معتقدم هر زوجی باید بیش از دو فرزند داشته باشند. ۴، شود می
دهم کار کنم و به اهدافم  ترجیح می. 8، شود زن زیبایی جسمی خود را از دست بدهد میموجب فرزندآوری . ۷، شود معنا می بی

با . 10، لد دست ما نیستوبرخی اعتقاد دارند اختیار زاد و . 9، کردن بچه کنم بزرگوقتم را صرف بارداری و اینکه بیندیشم تا 
 ،«هر آن کس که دندان دهد نان دهد»برخی بر این باورند که . 11، کند بعد از مرگش زنده است دم احساس میداشتن فرزند زیاد آ

احساس بیشتر شود والدین  میموجب داشتن فرزند کمتر . 13، ها ها مهم است نه تعداد آن کیفیت زندگی فرزندان و پیشرفت آن. 12
برایم مهم نیست که بعد از ازدواج حتماً  .15 ،«فرزند عصای دست پیری است»ند ها معتقد برخی خانواده. 1۴داشته باشند، آرامش 

شود فضای خانه  میسبب داشتن فرزند . 1۷، شود نام من در بین آیندگان باشد میموجب داشتن فرزند زیاد . 16، فرزند داشته باشم
کردن از حرف مردم  جلوگیریمعتقدم برای  .19، بردشود نتوان از زندگی لذت  میموجب داشتن فرزند . 18، تر باشد شادتر و گرم

معتقدم وقتی . 21، معتقدم زنانی که شاغل هستند نباید وقت خود را صرف بارداری و فرزندآوری کند. 20، دار شویم بچهباید 
 دار شد. شرایط مناسب نیست، نباید بچه



 133    ...فرزندآوری به نگرش بر فرهنگي و اجتماعي سرمایة های مؤلفه تأثير

تحصیالت درصد  1/0، در زمینة تحصیالت مردان مورد مطالعهنمونة ، در 2طبق نتایج جدول 

درصد  1/۴5 توسطه و دیپلم،متحصیالت درصد  ۴/3۴راهنمایی، تحصیالت درصد  3/3ابتدایی، 

درصد  ۷/0و باالتر و  لیسانس فوق تحصیالت درصد 5/15و لیسانس،  دیپلم فوقتحصیالت 

 2/3ابتدایی، تحصیالت درصد  2/0 ،در زمینة تحصیالت زنان . همچنینداشتندتحصیالت حوزوی 

ت تحصیالدرصد  2/52متوسطه و دیپلم، تحصیالت درصد  9/2۷راهنمایی، تحصیالت درصد 

 وضعیت نظر. از داشتندو باالتر  لیسانس فوقدرصد تحصیالت  5/16و  لیسانس و دیپلم فوق

درصد زنان  3/۴2غیرشاغل و ها  آندرصد  6/29درصد مردان مورد بررسی شاغل و  ۴/۷0 ،فعالیت

 1/۴5) مردنیمی از پاسخگویان  تقریباً، همچنین. اند بودهنیز غیرشاغل  ها آن درصد ۷/5۷شاغل و 

درصد(  2/52و لیسانس و بیش از نیمی از پاسخگویان زن ) دیپلم فوقرصد( تحصیالت د

 پاسخگواز بین مردان  ،شود میکه مالحظه طور همان. اند داشتهو لیسانس  دیپلم فوقتحصیالت 

 .اند بودهشاغل درصد  3/۴2 نیززنان تحقیق  بین از ودرصد شاغل  ۴/۷0
 

 فرزندآوری به نگرش و فرهنگی و اجتماعی سرمایة سطوح اساسبر تحقیق نمونة توزیع. ۳ جدول

 درصد تعداد متغیر

 2/16 65 باال 

 0/۷2 288 متوسط اجتماعیسرمایة 
 8/11 ۴5 پایین 
 8/16 6۷ باال 

 2/69 2۷۷ متوسط فرهنگیسرمایة 
 0/1۴ 56 پایین 
 5/32 130 قوی 

 2/۴6 185 متوسط نگرش به فرزندآوری
 3/21 85 ضعیف 

 

ها  آندرصد  ۷2اجتماعی در سطح باال، سرمایة درصد زوجین  2/16 ،3 براساس نتایج جدول

نتایج این  ،. همچنیناند داشتهاجتماعی پایینی  ةسرمایها  آندرصد  8/11اجتماعی متوسط و  ةسرمای

 ةسرمایها  آندرصد  2/69فرهنگی در سطح باال،  ةدرصد زوجین سرمای 8/16 دهد میجدول نشان 

 دهد مینشان  ها یافته عالوه، به. اند داشتهفرهنگی پایینی ها سرمایة  آندرصد  1۴گی متوسط و فرهن

و  متوسطزوجین نگرش درصد  2/۴6به فرزندآوری دارند،  ضعیفدرصد زوجین نگرش  5/32

 .به فرزندآوری دارند تعداد فرزندان زیاد(داشتن یعنی ) قوینگرش نیز ها  آندرصد  3/21
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متغیرهای اثرگذار بر نگرش زوجین نسبت به  ةمنزل بهمتغیر مستقل  8، در این بررسی

روابط شبکة از: اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی،  اند عبارتفرزندآوری درنظر گرفته شد که 

سرمایة اجتماعی مجازی، مصرف محصوالت فرهنگی،  های شبکهاجتماعی، مشارکت اجتماعی، 

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون  3. جدول یافته سمتجفرهنگی سرمایة فرهنگی نهادی و 

 .دهد مینگرش نسبت به فرزندآوری( نشان ) وابستهبین متغیرهای مستقل را با متغیر رابطة 

منعکس شده است، رابطة آماری مثبت  ۴ها که در جدول  با استناد به نتایج تجزیه و تحلیل داده

اجتماعی و حمایت اجتماعی وجود دارد؛  ی، اعتمادو معناداری بین متغیرهای مشارکت اجتماع

که بین  شود، درحالی تر می یعنی با افزایش این متغیرها، نگرش زوجین به فرزندآوری سنتی

یافته رابطة  های اجتماعی مجازی، سرمایة فرهنگی نهادی و سرمایة فرهنگی تجسم متغیرهای شبکه

وجود دارد به این معنا که با افزایش این متغیرها منفی و معناداری با نگرش زوجین به فرزندآوری 

نشان داد شبکة روابط  ۴شود. همچنین، نتایج جدول  تر می نگرش زوجین به فرزندآوری ضعیف

اجتماعی و مصرف محصوالت فرهنگی ارتباط معناداری با متغیر وابستة نگرش به فرزندآوری 

 ندارند.
 

 تحقیق مستقل متغیرهای و فرزندآوری به زوجین نگرش میان رابطة درمورد پیرسون آزمون نتایج. 4 جدول

 داری معنیسطح  کمیت پیرسون تعداد مشاهدات فرضیات

 000/0 298/0 ۴00 نگرش زوجین و مشارکت اجتماعی
 009/0 130/0 ۴00 نگرش زوجین و اعتماد اجتماعی

 003/0 1۴۷/0 ۴00 گرش زوجین و حمایت اجتماعین
 ۴23/0 0۴0/0 ۴00 بط اجتماعیرواشبکة نگرش زوجین و 
 000/0 -18۴/0 ۴00 اجتماعی مجازی های شبکهنگرش زوجین و 

 5۴8/0 030/0 ۴00 نگرش زوجین و مصرف محصوالت فرهنگی
 006/0 -136/0 ۴00 فرهنگی نهادیسرمایة نگرش زوجین و 
 032/0 -10۷/0 ۴00 یافته تجسمفرهنگی سرمایة نگرش زوجین و 

 
 چندمتغیره رگرسیون ینتعی ضریب. 5 جدول

 اشتباه استاندارد شده یحتصحضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

393/0 155/0 1۴/0 1۴۴5۷/۷ 
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( بدین 393/0) چندگانهیا ضریب همبستگی  R، دهد مینشان  5که نتایج جدول طور همان

متغیر نگرش زوجین به با  39/0 زمان هم طور بهمعناست که متغیرهای مستقل داخل معادله 

Rمتغیر وابسته( ارتباط دارند. ) فرزندآوری
 5/15 دهد مینشان  آمده دست بهیا ضریب تعیین  2

 متغیرهای مستقل موجود در معادله تبییناز طریق از واریانس متغیر نگرش به فرزندآوری  درصد

که خارج از این بررسی  کنند میدرصد باقیمانده را متغیرهای دیگری تبیین  5/8۴و حدود  شود می

و معناداری تی برای متغیرهای داخل مدل ارائه  تأثیرتعیین مقدار منظور  به 5قرار دارند. جدول 

 شده است.

 
 رگرسیون ةمعادل در واردشده متغیرهای .6 جدول

 سطح معناداری مقدار تی ضریب بتا خطای استاندارد بتا متغیرها
 000/0 523/12 - 602/3 1۴5/۴5 مقدار ثابت

 000/0 ۷01/5 32۴/0 0۷1/0 -095/0 مشارکت اجتماعی
 005/0 ۷01/5 -136/0 03۴/0 156/0 اجتماعی مجازیشبکة 

 03۷/0 093/2 -102/0 0۷۷/0 161/0 فرهنگی نهادیسرمایة 
 0۴5/0 -009/2 -108/0 065/0 -131/0 یافته تجسمفرهنگی سرمایة 

 

معادلة وارد  زمان همکه  شده بررسیمتغیر  8بین  از دهد می شانن 6در جدول  شده منعکسنتایج 

معنادار داشتند و متغیرهایی که با متغیر رابطة رگرسیونی شدند، چهار متغیر با نگرش به فرزندآوری 

که با متغیر  در معادله واردشده معنادار نداشتند، از مدل حذف شدند. در بین متغیرهای ةرابطوابسته 

 32۴/0، متغیر مشارکت اجتماعی با ضریب بتای اند داشتهعنادار مرابطة نگرش به فرزندآوری 

اجتماعی  های شبکهو متغیرهای است بیشترین سهم را در نگرش زوجین به فرزندآوری داشته 

، -136/0ترتیب با ضرایب بتای  بهفرهنگی نهادی سرمایة و  یافته تجسمفرهنگی سرمایة مجازی، 

 2 نمودار. اند بوده  کننده تعیینتحقیق نمونة وری زوجین در نگرش به فرزندآ -102/0و  -108/0

 .دهد میمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نشان مستقیم و غیر آثارتحلیل مسیر 

( مشاهده ۷جدول ) ( و نتایج تحلیل رگرسیون2 نمودار) طورکه در مدل تحلیل مسیر همان

های اجتماعی مجازی و  یافته، شبکه هنگی تجسمشود، متغیرهای مشارکت اجتماعی، سرمایة فر می

سرمایة فرهنگی نهادی بر نگرش به فرزندآوری تأثیر مستقیم دارند. شایان ذکر است در بین 

بیشترین تأثیر  183/0 متغیرهای واردشده در مدل تحلیل مسیر، متغیر اعتماد اجتماعی با تأثیر بتای

 غیرمستقیم را بر نگرش به فرزندآوری دارد.
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نگرش زوجین 
نسبت به 
فرزندآوری

مشارکت 
اجتماعی

سرمایه نهادی

شبکه روابط 
اجتماعی

سرمایه فرهنگی 
تجسم یافته

اعتماد اجتماعی

حمایت اجتماعی

P=0/324

مصر  
محصو ت 
فرهنگی

شبکه های 
مجازی

P=0/116

 

 . تحلیل مسیر آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر نگرش به فرزندآوری2 نمودار

 
 (فرزندآوری به نسبت نگرش) وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای کل و غیرمستقیم و مستقیم تأثیر. 7 جدول

 لکاثر  میرمستقیاثر غ میاثر مستق ریمتغ

 32۴/0 - 32۴/0 یمشارکت اجتماع

 -015/0 0۴2/0 -108/0 یافته تجسمفرهنگی سرمایة 

 -101/0 0008/0 -102/0 فرهنگی نهادیسرمایة 
 -136/0 - -136/0 های اجتماعی مجازی شبکه

 010/0 010/0 - روابط اجتماعیشبکة 

 060/0 060/0 - مصرف محصوالت فرهنگی
 183/0 183/0 - اعتماد اجتماعی
 020/0 020/0 - یحمایت اجتماع

 

و حمایت  اجتماعی اعتمادروابط اجتماعی، مصرف محصوالت فرهنگی، شبکة هرچند متغیر 

، 010/0ترتیب با ضرایب بتای  بهبر نگرش به فرزندآوری اثر مستقیم ندارند، این متغیرها  اجتماعی

 ذارند.گ می بر نگرش به فرزندآوری از طریق متغیرهای دیگر اثر 020/0و  183/0، 060/0

گفت  توان میاثر کل( هر متغیر اعم از اثر مستقیم و غیرمستقیم ) آثاربا درنظرگرفتن مجموع 

 ،را بر نگرش به فرزندآوری دارد تأثیربیشترین  32۴/0اجتماعی با اثر کل  مشارکت متغیر

 ،ت دیگرعبار به ؛را دارد تأثیرکمترین  010/0اجتماعی با ضریب بتای  روابط ةشبک متغیر که درحالی
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اجتماعی کمترین سهم را در تبیین روابط  ةشبکاجتماعی بیشترین سهم و متغیر مشارکت متغیر 

 .اند داشتهمتغیر نگرش به فرزندآوری 

در بین متغیرهای اثرگذار بر متغیر وابسته، متغیرهای مصرف محصوالت فرهنگی و  ،همچنین

 .اند پذیرفتهرا از متغیرهای دیگر  تأثیرمجازی در بین متغیرهای میانی بیشترین  های شبکه
 

 گیری نتیجهبحث و 
ایران تحوالت اقتصادی و اجتماعی چشمگیری را تجربه کرده است. در  ةجامع ،اخیر های در سال

های باروری و همچنین برخی از الگوهای تاریخی حاکم بر  بستر این تحوالت رفتارها و نگرش

بر نوعی ارتباط قوی میان  ،میزان باروری دربارةتفاسیر رایج بیشتر در است.  افتهی رییخانواده نیز تغ

ها و رفتارهای باروری  آل تفاوت ایده ،. همچنینشده است تأکیدعناصر خانواده و الگوهای باروری 

و در تبیین تحوالت باروری بر نقش شده های ساختاری خانواده تحلیل  در ارتباط با تفاوت ویژگی

افراد و  نیدر بی زندگی متفاوت ها سبکرواج  عالوه، به. شده استأکید کلیدی تغییرات خانواده ت

داده  را کاهش ها آن، گرایش به فرزندآوری در بین یفرزندآوربه ازدواج و  ها آنة انیگرا لذتنگاه 

ی باالی ها نهیهزشدن جامعه و حتی مدرنیزاسیون و  با توجه به صنعتیاساس،  برایناست. 

 ن به فرزندآوری تغییر اساسی کرده است.فرزندآوری، نگرش زوجی

با ضریب ترتیب  بهو مصرف فرهنگی مشارکت اجتماعی  هایمتغیر ،تحقیق یها افتهیبراساس 

نمونة ر نگرش به فرزندآوری زوجین ب رگذاریتأثعنوان متغیرهای بالفصل  به -136/0و  32۴/0بتای 

زوجینی که ی اجتماعی، ها گروهو همچنین، با توجه به اهمیت ارتباطات انسانی تحقیق است. 

با ها  آن درنتیجه،. هستندمشارکت اجتماعی باالتری دارند، خواهان پذیرش فرد دیگری در بین خود 

ند. داربه فرزندآوری  یتر یقونگرش  ،ی بیشتر در جامعهریپذ تیمسئولداشتن احساس توجه به 

توان گفت در  می ،کت نیز مطرح شده استبعد مذهبی مشار قیتحقبا توجه به اینکه در این  عالوه، به

و  ها مشارکتاین نوع . درنتیجه، شود یمحس همبستگی گروهی تقویت  ها مشارکت گونه نیا

که در آن اعضای گروه خود را با نیروهای متعالی  کند یمتشریفات افراد را به قلمروهایی معنوی وارد 

کسانی که  کند می دییتأبوردیو نیز نظریة تحقیق با توجه به چهارچوب نظری  ترتیب، این . بهنندیب یم

وی ازدواج موفق  ،بنابراین؛ شوند های مختلف عضو می کنند بیشتر از سایر افراد در گروه ازدواج می

دونالد  همچنین، .داند میهای اجتماعی  های افزایش فعالیت همراه با داشتن فرزند را یکی از راه
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که  دهند می خالق ارائه های آرمانو  گذارند میبیشتر از خود مایه  زمانی ها انسانمعتقد است  1مایکل

موجب مشارکت اجتماعی  ،بنابراین ؛مشارکت پیدا کنند زندگی خودزمینة در  گیری تصمیمدر فرایند 

تفاوت ة دهند نشان( نیز 1390همکاران )شود. نتایج تحقیق قدرتی و  مینگرش مثبت به فرزندآوری 

 .استباروری زنان  زانیو می اجتماعی ها گروهدر  بین عضویت دار یمعن

در دنیای  ،بنابراین ؛استگذاشته  ریتأثنگرش زوجین بر وجود دنیای جدید ارتباطات  ،همچنین

که نتایج تحقیق نشان داد، طور همانی اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. ها شبکهجدید اهمیت 

ی دیگر از متغیرهای مهم اثرگذار بر نگرش یک -136/0اجتماعی مجازی با ضریب بتای  یها شبکه

وقت  ها شبکهی اجتماعی با توجه به طراحی خاص این ها شبکه ،بنابراین؛ به فرزندآوری است

برخالف  همچنین،. شود یمو جایگزینی برای خروج از تنهایی زوجین  ردیگ یمزیادی را از افراد 

را وارد یک ارتباط خیالی  ها انسان شان یاصل با توجه به رسالت ها شبکهروابط در دنیای واقعی این 

بر کارکردهای  عالوه ها شبکه. این کند یمفردگرایی را در افراد تقویت روحیة که بیشتر  کنند یم

 ةروحی ینوع بهبرخالف روابط اجتماعی واقعی  زیرا ،دزیادی دارنکارکردهای منفی  ،مثبت

بر زندگی بهتر و  ی مجازی مبنیها شبکهتبلیغات  ،؛ بنابراینکند یمرا در افراد تقویت  ییگرا لذت

 ریتأثافکار و روحیات زوجین بر  ها شبکهاین درنتیجه، ی فرزندآوری هستند. ها نهیهزکردن  پررنگ

و معکوس بین  دار یمعنة رابطة دهند نشان( نیز 1392) انیپرن. نتایج تحقیق عنایت و گذارد می

 .استآوری وسایل ارتباطی نوین و گرایش به فرزند

بر نگرش زوجین به  رگذاریتأثنیز یکی دیگر از متغیرهای احتمالی  افتهی تجسمفرهنگی سرمایة 

زوجین نگرش  ،باالتر باشد افتهی تجسمفرهنگی  ةهرچقدر سرمای؛ یعنی فرزندآوری بوده است

یب بتای با ضر افتهی تجسمفرهنگی  ةنتایج تحقیق نشان داد سرمای .به فرزندآوری دارند یتر فیضع

هرچقدر  ،اساس براینبر نگرش به فرزندآوری زوجین است.  اثرگذاریکی از متغیرهای  -108/0

 با که یدرحال، کند یمنیز تغییر  ها آنباشند، نگرش داشته  ها مهارتبه یادگیری بیشتری  ةعالقافراد 

دنبال پیشرفت  بهافراد هرچه بیشتر  ،دنیای مدرن و وجود امکانات مناسب نسبت به گذشته وجود

 براساس درنتیجه،. شود ها مهارتبه این  ها آن دسترسی مانعوجود فرزند ممکن است هستند و 

و باورهای  ها نگرشجدید،  یها ارزش ةشدن و شهرنشینی و اشاع صنعتی موازات  به ،تئوری اشاعه

 .کند یمافراد به فرزندآوری نیز تغییر 

بر نگرش به  رگذاریتأث از دیگر متغیرهای -102/0فرهنگی نهادی با ضریب بتای سرمایة 

                                                                                                                                              
1. Mykel 
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و عقاید  ها نگرشغیرمستقیم از طریق  طور به ترباال تتحصیالسطح  ،اساس براینفرزندآوری است. 

شود؛ بنابراین،  می (مانند فرزند کمتر زندگی بهتر)به باروری  یتر فیضعی ها نگرشموجب  فردی

ی اطالعات، ورافندر عصر همچنین، . کند یمدا شدن گرایش پی مدرننگرش به فرزندآوری به سمت 

که با داشتن  کند یمیی را عاید زوجین ها پاداشو  ها فرصتمدارک تحصیلی  جمله ازتحصیالت و 

 یصالحو خواجه  عباسی شوازینتایج تحقیقات مختلف  درضمن،فرزند زیاد سازگاری ندارد. 

( 1389همکاران )( و علی محسنی و 1388) انیداریب(، شیری و 1390همکاران )(، قدرتی و 1392)

 .استتحصیالت( و تمایل زنان به فرزندآوری ) یلیتحصبین مدارک  دار یمعنتفاوت  ةدهند نشان

مدل نظری که براساس چهارچوب نظری تحقیق طراحی شده  دهد میتحقیق نشان این نتایج 

اجتماعی تحت سرمایة ظری در مدل ن ، زیرادارد خوانی همتحقیق های  یافتهبا مدل تجربی  ،است

اجتماعی مقدم بر سرمایة متغیرهای همة و در مدل تجربی بوده است فرهنگی سرمایة  تأثیر

سرمایة  های شاخصاجتماعی از سرمایة  های شاخص نوعی بهو  اند بودهفرهنگی سرمایة متغیرهای 

اس مدل مفهومی بر براسهرچند متغیر مشارکت اجتماعی  ،برای مثال ؛اند پذیرفته تأثیرفرهنگی 

مدل درنتیجه،  فرهنگی است. ةمتغیرهای سرمایاز  تأثرمخود نیز  ،گذارد می تأثیرنگرش زوجین 

اجتماعی و فرهنگی و  ةسرمای ،اساس واقع شده است. براین تأییدنظری تحقیق حاضر مورد 

 .است های اجتماعی فعالیت دیگر جانبی محصول ،ها های آن مؤلفه

کل بر و این مدرنیته و نوسازی  بودهنوسازی تجربة مدرنیته و  أثیرتایران تحت جامعة 

اجتماعی و فرهنگی  های سرمایه نوعی بهاست و گذاشته  تأثیراجتماعی و فرهنگی  های سرمایه

شدن و  صنعتی ،کند می تأکیدنوسازی نظریة که  گونه همان ،بنابراین؛ وجود آورده است بهجدیدی را 

تغییر  موجب ،ها جنبهبر دیگر  تأثیربر  عالوهایران جامعة ین با ورود به ارتباطی نو های فناوری

نگرش مدرنی ایجاد کرده و سبب کاهش گرایش به  نوعی بهنگرش به فرزندآوری شده است و 

تأثیر زن و شوهر در دنیای امروز از شرایط جدید جامعه  ،اساس براینفرزندآوری شده است. 

خود را ویژة و گویی هنجارهای  اند ری پدر و مادر خود فاصله گرفتهو از الگوی بارواند  پذیرفته

هنجارهایی که نگرش نسل جوان را درمورد فرزندآوری تغییر داده است و به نظر ؛ اند کردهتولید 

 در براساس این نظریات نوعی همگرایی درنتیجه،باشد.  مؤثرتردر آینده نیز این هنجارها  رسد می

 شبیه به هم فکر کنند. ای گونه بهاقشار و طبقات  ةتا هماست شده  ایجاد افراد فرزندآوری رفتارهای
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 منابع
 ( 1391ابراهیمی، قربانعلی و ضیاپور، آرش ،)«بر فرهنگی سرمایة تأثیر شناختی جامعه بررسی 

: 1، شمارة شناسی کاربردی مجلة جامعه ،«(غرب گیالن شهر جوانان تجربی مطالعة)بدن  مدیریت
125- 1۴8. 

 ( 1385اخترمحققی، مهدی ،)تهران: انتشارات اختر.اجتماعی ةسرمای ، 
 ( 1391ادریسی، افسانه؛ رحمانی خلیلی، احسان و حسینی امینی، سیده نرگس ،)«فرهنگی سرمایه 

، «تهران دانشگاه دانشجویان بوردیو موردمطالعه: نظری رویکرد با دانشجویان فراغتی ذائقه و خانواده
 .50-2۷: 5 شمارة ،جوانان مطالعات شناسی جامعه فصلنامة

 ( 1383اسمیت، فلیپ ،)ترجمه حسن پویان، تهران: انتشارات غزال.درآمدی بر نظریة فرهنگی ، 
  ( 1380امیرکافی، مهدی ،)«  )بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن )موردمطالعه: شرهر تهرران» ،

 .39-2۴: 1، شمارة تحقیقات علوم اجتماعی ایران
 موردی:  ةاجتماعی بر شادکامی )مطالع ةبررسی تأثیر سرمای»(، 1391رکافی، مهدی و زارع، بهنام )امی

 .۷۷ -۴1، شمارة: فصلنامة راهبرد اجتماعی و فرهنگی، «شهر کرمان(

 ( 1393اوجاقلو، سجاد و سرایی، بهنام ،)«فصلنامة ، «تغییرات زمانی ارزش فرزند در ایران ةمطالع
 .283-261: 2شمارة  اجتماعی در ایران،مطالعات و تحقیقات 

 ( 1389باینگانی، بهمن و کاظمی، علی ،)«برگ  مجلة، «فرهنگیةسرمایه مفهوم تئوریک مبانی بررسی
 .21-8: 21ة شمار ،فرهنگ

 ترجمة مرتضی مردیها، تهران: کنش د یل عملی و انتخاب عقالنی ةنظری(، 1381یر ) بوردیو، پی ،
 نگار. انتشارات نقش و

 ( 1385تاجبخش، کیان ،)ترجمة افشین خاکباز و  ،(اجتماعی )اعتماد، دموکراسی و توسعه ةسرمای
 شیرازه.حسن پویان، تهران: انتشارات 

 اساس  بینی رضایت از زندگی بر پیش»(، 1392فر، محمدرضا و منصوری نیک، اعظم ) تمنائی
، شناختی های نوین روان فصلنامة پژوهش، «های شخصیتی، حمایت اجتماعی و بهزیستی معنوی رگه

 .92 -۷2: 29شمارة 
 بر شناختی جامعه نگرش»(، 1392ها، غالمرضا؛ صادقی فسایی، سهیال و لوال آور، منصوره ) جمشیدی 

 ،هنر و فرهنگ در زن نشریة، «تهران در خانواده تحوالت جنسیتی بر منظر از مدرن فرهنگ تأثیر
 .198 -183: 2شمارة 

 همدان: انتشارات ی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانوادهشناس تیجمع(، 1392) حسینی حاتم ،
 دانشگاه بوعلی سینا.

 ( 1391حسینی، حاتم و بگی، بالل) ،« فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمایالت باروری زنان کرد
 .161 -121: 58شمارة  ،مطالعات راهبردی زنان، «شهرستان مهاباد
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 ( 1388حیدری، سعیده ،)«اجتماعی و منابع حمایت عاطفی و عوامل مرتبط با  ةشبک ةبررسی انداز
 .101 – 91: 13و  12، شمارة پژوهش پرستاری، «ها در بیماران مبتال به سرطان آن

 مجلة علوم ، «اجتماعی زنان ةشدن و سرمای جهانی»(، 138۷اصغر ) نوری، بیژن و مقدس، علی خواجه
 .15۴ -121: 2، شمارة اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

 ( 1393راسخ، محمد و خداپرست، امیرحسین ،)«یختار و اخالق ایرانی مجلة، «حق بر باروری 
 .35-2۷: 2شمارة  ،پزشکی

 ( 1386سیددوست، لیال،) ای سازمان تأمین  بررسی تأثیر میزان سرمایه اجتماعی در واحدهای بیمه
نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،  ، پایانشدگان اجتماعی بر میزان رضایت بیمه

 دانشگاه خوارزمی.
 ( 13۷۷سیدمیرزایی، سیدمحمد ،)«فصلنامة ، «جمعیتی، علل و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن انتقال

 .90 -69: 12، شمارة شناختی مطالعات جامعه
 رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان »(، 1381فر، غالمرضا ) پور، محمود و خوش شارع

 .1۴۷ -133: 20، شمارة نامة علوم اجتماعی، «موردی شهر تهران ةمطالع
 انواع اعتماد با اعتماد  ةبررسی رابط» (، 1389زاده، خلیل ) د؛ رازقی، نادر و غالمپور، محمو شارع

 .82 -63: 11، شمارة مجلة مطالعات اجتماعی ایران، «اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

 کتبری، تهرران: انتشرارات     ، ترجمة مرتضیواژگان بوردیو (،1385یستین و اولیویه، فونتن )شویره، کر
 نی.

 ( 1388شیری، طهمورث و بیداریان، سهیال ،)«زنان باروری بر مؤثر جمعیتی اقتصادی عوامل بررسی 
، سال سوم، نامة علوم اجتماعی پژوهش، «تهران 22 ةوپرورش منطق ساله شاغل در آموزش ۴9-15
 .10۷ -93: 3ارة شم

 ( 1391صنایعی، علی و شافعی، رضا ،)«ها بر مشتری خرید رفتار بینی پیش و تحلیل برای مدلی ارائه 
 ةپژوهشنام فصلنامة، «ایران( خودرو صنعت موردی ةنگرش )مطالع کردی کار تئوری اساس

 .192 -153: 62، شمارة بازرگانی
 پژوهشکدة ایران، آمار مرکز ،«ایران در روریبا تحوالت طرح» ،(1389) محمدجالل شوازی عباسی 

 .آمار
 آمار مرکز ،«اخیر ةده چهار در ایران در باروری تحوالت» ،(1392) رررررررررررررررررررررررررر 

 .آمار پژوهشکدة ایران،

  مشارکت استقالل، تأثیر سنجش»(، 1392و خواجه صالحی، زهره )رررررررررررررررررررررررررر 
 در زن نشریة، «سیرجان( شهر موردی )مطالعة فرزندآوری به بر تمایل زنان التتحصی و اجتماعی،
 .6۴ -۴5: 1 شمارة ،سیاست و توسعه

 ةهای سرمای اساس شاخص تدوین سناریوی مدیریت برای پرورش بر(، 1392) عباسی، جعفر 
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دانشکدة  نامة کارشناسی ارشد، ، پایانآموزان و تعیین آثار آموزشی و پرورشی آن فرهنگی دانش
 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی.

 ،تحلیل باروری زنان؛ »(، 1389آنیتا ) علی محسنی، رضا؛ نقیب السادات، سیدرضا و نامداری بیرگانی
 -123: 3۴، شمارة کتاب ماه علوم اجتماعی، «عوامل اجتماعی، اقتصادی و دموگرافی مؤثر بر آن

13۷. 
  شدن فرهنگی و گرایش به فرزندآوری جهانی ةرابط ةمطالع»(، 1392)عنایت، حلیمه و پرنیان، لیال» ،

 .136 -109: 2، سال چهارم، شمارة فصلنامة زن و جامعه
 ( 1388فخرایی، سیروس و کریمیان، انور ،)«مطالعه پذیری هویت با فرهنگی سرمایه رابطه بررسی 

مجلة ، «89-90 تحصیلی سال در بوکان شهرستان ةپسران دانشگاهی پیش آموزان بین دانش در موردی
 .1۴8-125: 3، شماره یرانا شناسی جامعه

 ( 1390قدرتی، حسین؛ یاراحمدی، علی؛ مختاری، مریم و افراسیابی، حسین ،)« ةسرمایتحلیل 
: ۴، شمارة مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، «اجتماعی و باروری زنان در مناطق شهری سبزوار

۷9- 9۴. 
 ( 138۷کروبی، مهدی،) «فصلنامة رفاه  ،«فرهنگی و صنعت گردشگری ةفرهنگ قومی، سرمای

 .32۴-309: 28، شمارة اجتماعی
 بررسی»(، 1389زاده، محمد؛ امین مظفری، فاروق و راکعی بناب، ندا ) کالنتری، صمد؛ عباس 

 متأهل جوانان آن موردمطالعه: با مرتبط عوامل برخی و فرزندآوری به گرایش شناختی جامعه
 .10۴ -83: 1 ، شمارةکاربردی شناسی مجلة جامعه ،«یزشهرتبر

 سرشماری و کار نیروی ،جمعیت آمارهای دفتر (،1390ایران ) آمار مرکز .www. Amar. org. ir 
 ( 1390مهدوی، محمدصادق و ظهیری، هوشنگ ،)«بر خانواده درون اجتماعی نقش سرمایه 

 .62 -۴9: 3 شمارة ،ایران اجتماعی ةتوسع مطالعات ةمجل، «فرزندان شدن  اجتماعی های سبک
 اعتماد با فرهنگی سرمایة رابطة ةمطالع»(، 1391اهلل و علیزاده، سمانه ) موحد، مجید، مظفری، روح 

 .9۷ -۷1: 3شمارة  ،فرهنگی -اجتماعی توسعة مطالعات فصلنامة، «نهادی
 ( 1393موسوی، سیده فاطمه و قافله باشی، مهدیه سادات ،)«نگرش به فرزندآوری  بررسی جایگاه و

 .13۴ -111: 2، شمارة فصلنامة مطالعات زن و خانواده، «های جوان شهر قزوین در خانواده

 ( 1390میرزایی، مسعود ،)اعتماد، انسجام ) اجتماعی ةهای سرمای بررسی تطبیقی رابطة مؤلفه
، زاده عبداهلل امام ةگیشا و محل ةموردی: محل ةاجتماعی و مشارکت سیاسی( در شهر تهران مطالع

ارشد، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  نامة کارشناسی پایان
 تحقیقات.

 ( 138۷نامدار، حسین؛ ارشدی، محمد؛ ابراهیمی، حسین و صاحبی حق، محمدحسن ،)«نگرش 
 .23 -1۷: 10شمارة  ،پرستاری پژوهش، «روان های بیماری به پرستاری دانشجویان
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 اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان  ةسرمای ةرابط ای مقایسهسی برر(، 1393زاده، محمدرضا ) نبی
نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة  ادبیات و علوم  پایان ،شهر تهران های آسایشگاهساکن منازل و 

 انسانی، دانشگاه خوارزمی.
 ( 1391نقیب السادات، سیدرضا، قصابی، فاطمه ،)«اجتماعی تحلیل های شبکه احیطر و ساختار 

 توسعة مطالعات فصلنامة، «ایرانی غیر و ایرانی اجتماعی های شبکه طراحی و ساختار محتوای
 .2۴6 -21۷: 3 شمارة ،فرهنگی -اجتماعی

 ( 1386نیازی، محسن و کارکنان، محمد ،)«با خانواده فرهنگی ةسرمای ةرابط شناختی جامعه تبیین 
 .81 -55: 3، سال هشتم، شمارة صلنامة مطالعات ملیف ،«جوانان هویت اجتماعی
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