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 .1مقدمه و بیان مسئله

انسان یک کنشگر اجتماعی است که تصمیم و عمل او ریشه در شبکهای از تعامالت اجتماعی با
خویشاوندان و دوستان دارد و جمعیتشناسان این نقش تعامالت بین فردی در شکلگیری تصمیم
باروری را تصدیق میکنند (Bernardi, 2003 :5-6؛  .)Kohler, 2001داشتن فرزند پیامد چندین
تصمیم و رفتارهای مرتبط با یکدیگر است که دامنهای از تصمیمات و رفتارها دربارهی تشکیل
خانواده و ازدواج ،استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی ،قصد فرزندآوری و...را در بر میگیرد.
هریک از این تصمیمات ممکن است از اعضای شبکه مانند خویشاوندان یا دوستان تأثیر پذیرد.
بنابراین تبیین باروری باید یک کنش اجتماعی شود؛ یعنی رفتاری که در ارتباط با دیگران رخ
میدهد .پژوهشگران جمعیت معتقدند ،شبکههای اجتماعی ارزشهای مرتبط با فرزندان ،هنجارهای
والدین شدن ،حمایتهای در دسترس والدین و سایر عواملی که در تصمیمگیری برای زمانبندی
و تعداد فرزند دخیل هستند را ایجاد میکنند و انتقال میدهند (.)Rossier & Bernardi, 2009
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با این تفاسیر میتوان گفت شبکههای اجتماعی نقش مهمی در رفتارها و ایدئالهای فرزندآوری
افراد ایفا میکنند .اهمیت این مسئله زمانی افزایش مییابد که به تحوالت باروری در ایران توجه
شود .مطالعهی روند باروری در سالهای  1351تا  1397حاکی از تحوالت چشمگیر باروری در
سه دههی اخیر در کشور است .روند کاهشی باروری در تمام استانها از نیمهی دههی 1360
آغاز شد و عالوهبر نقاط شهری ،میزان باروری در نقاط روستایی نیز بهسوی باروری پایینتر از حد
جانشینی سوق پیدا کرد .در دورهی پنج ساله  1385تا  1390میزان باروری به حدود  1/7در
نقاط شهری و  2/3در نقاط روستایی رسید و میزان باروری برای کل کشور در این دورهی پنج
ساله حدود  1/8فرزند برآورد شد (عباسی شوارزی و همکاران .)1392 ،این تغییرات گسترده در روند
باروری در ایران به تغییر سیاستهای جمعیتی از سال  1392منجر شده و در سیاستهای کلی
جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری نمایان شد .با توجه به تغییرات سیاستی جمعیت و از سوی
دیگر تأثیرات ساختار سنی ،میزان باروری کل در سال  1395به حدود  2/01افزایش یافت (مرکز

آمار ایران ،)1395 ،ولی نگرانیها درخصوص روند کاهشی باروری در ایران همچنان باقی است.
محققان ایرانی برای تبیین دالیل کاهش باروری در ایران تحقیقات ارزشمندی انجام دادهاند.
این تحقیقات بیشتر توجه خود را به عواملی مانند مدرنیزاسیون و عوامل مرتبط با آن (معینی و

پایدارفر1376 ،؛  ،)Erfai, 2005نقش عوامل بالفصل مانند تغییرات سن ازدواج و وسایل پیشگیری
از حاملگی (Abbasi-Shavazi & etal, 2009؛  ،)McQuillan, 2008 & Erfaniقومیت ،مذهب
و برخی از ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی (عباسی شوازی و همکاران1384 ،؛ پرنده1372 ،؛ عباسی
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شوازی و صادقی1385 ،؛ عباسی شوازی و حسینی ،)1386 ،تحوالت خانواده و باروری (عباسی شوازی و
یماندگاری1389 ،؛ عباسی شوازی و همکاران،
عسکری ندوشن ،)1384 ،استقالل زنان (عباسی شوازی و عل 
1384؛ عباسی شوازی و خواجه صالحی1392 ،؛ حسینی و بگی ،)1391 ،تأثیر زمانبندی فرزندان( 1عینی

زیناب و شمش قهفرخی)1391 ،و ناامنی اقتصادی (عباسی شوازی و خانی )1393 ،متمرکز کردهاند.
نکتهی اساسی که در این مطالعات کمتر بهچشم میخورد ،توجه به نقش شبکههای اجتماعی
است؛ درحالیکه ادبیات رو به رشدی در جوامع پساصنعتی دربارهی تأثیر شبکههای اجتماعی در
باروری در حال شکلگیری است.
نکتهی تأمل برانگیز اینکه با توجه به تغییراتی که در جامعهی جدید در حال وقوع است،
شبکههای اجتماعی نیز دستخوش تغییرات اساسی میشوند .ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکههای
اجتماعی -که در این تحقیق بهعنوان ویژگیهای شبکههای اجتماعی شناخته میشوند-در این
ال
فرایند ویژگیهایی بهخود میگیرند که با ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکههای اجتماعی -که قب ً
وجود داشت -متفاوت است .تغییر ساختار شبکههای اجتماعی از ساختاری که مبتنیبر روابط با
خویشاوند نزدیک مانند پدر و مادر ،برادر یا خواهر است به ساختاری که مبتنی بر روابط با دوستان
قرار دارد ،یا تغییراتی که در جامعهی جدید در حال وقوع است ،مانند افزایش مهاجرتها باعث
افزایش فاصلهی اعضای شبکههای اجتماعی از یکدیگر میشود و ماهیت آن را تغییر میدهد و
تغییر در ترکیبات شبکه مانند تحصیالت ،تعداد فرزندان و  ...میتوانند در رفتار باروری افراد اعضای
شبکه تأثیرگذار باشند .تأثیر ویژگیهای شبکههای اجتماعی در رفتار باروری سوال اساسی این
پژوهش است .بعد از مروری نظاممند بر مبانی نظری شبکههای اجتماعی و چگونگی تأثیرگذاری
آن در رفتار و نیات باروری و همچنین تحقیقات انجام شده در این باره ،تأثیرات ساختار ،ماهیت
و ترکیب شبکههای اجتماعی در رفتار باروری زنان شهری استان بوشهر بررسی میشود.
ی پژوهش
.2پیشین ه 

در سالهای اخیر به تأثیرهای شبکههای اجتماعی در شکلدهی رفتار باروری و تشکیل
خانواده در جوامع پساصنعتی بسیار توجه شده است .تأکید بر نقش شبکههای اجتماعی در رفتار
باروری و تأثیر آن در تغییر زمانبندی فرزندآوری از جمله مواردی است که در این پژوهشها به
آنها توجه شده است.
1. Tempo effect
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لیفبریر و بیالری 1در سال 2010در مطالعهی خود بر روی زنان هلندی به این نتیجه رسیدند
که هرچه فشار اجتماعی وارد شده برای داشتن فرزند دیگر بیشتر باشد ،احتمال آنکه افراد قصد
داشتن فرزند دیگری داشته باشند ،بیشتر میشود ( .)Liefbroer & Billari, 2010مطالعات بالبو و
میلز 2در سال 2012در سه کشور آلمان ،فرانسه و بلغارستان نشان داد ،فشار اجتماعی و سرمایهی
اجتماعی در قصد داشتن فرزند دوم و سوم تأثیرگذاراست ( .)Mills, 2012 & Balboکیم 3در
سال 2011در مطالعهی کیفی بر روی جوانان غرب آلمان با توجه به مکانیزمهای شبکههای اجتماعی
و ویژگیهای آنها شش نوع سنخ متفاوت شبکههای اجتماعی شامل شبکههای خانوادهمحور، 4
قطبیشده ،5شبکههای حمایتی ،6شبکههای غیرحمایتی ،7دور از خانواده 8و گروههای بیفرزندی
داوطلبانه 9را شناسایی کرد .در این میان شبکههای اجتماعی خانوادهمحور بیشترین احتمال را
برای قصد رفتن به توالی باالتر فرزندآوری داشتند ( .)Keim, 2011برنادری و وایت در سال2010
دریافتند که ماهیت پیوندهای خویشاوندی آشکارا با باروری در ارتباط است .آنها تأثیرات تراکم
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تبادالت اجتماعی میان خویشاوندان و باروری تمام شده 10را برآورد کردند .آنها دریافتند که افزایش
نسبت تبادالت ممکن میان خویشاوندان با باروری تمام شده رابطهی مثبت دارد (White, 2010

 .)& Bernardiکیم در سال 2011در مطالعهی خود بر روی جوانان غرب آلمان دریافت که
چگونه مشاهدهی تجربیات سایر افراد میتواند در تصمیم دربارهی زمانبندی فرزندآوری تأثیر
گذارد( .)Keim, 2011لنگستید و پرکاوتز 11در سال 2010نیز با استفاده از دادههای طولی ثبت
اداری نروژ با مطالعه بر روی  582111برادر و خواهر دریافتند که همنیاها تأثیر به نسبت قویای
در تولد اولین فرزند داشتهاند (.) Lyngstad, 2010 &Prskawetz
نتایج تحقیق بالبو و باربن در سال  2014با استفاده از مطالعهی طولی سالمت جوانان در
ایالت متحده بر روی  1726زن همسردار ،نشاندهندهی تأثیرات غیرخطی تأثیر دوستان در باروری
1. E Lifberiyer and bilari
2. Balbo and mil
3. Kim.
4. family-centered network
5. polarized
6. supportive
7. non-supportive
8. family-remote
9. child free by choice
10. Completed fertility
11. langestid and porkavtaz
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یکدیگر بود .احتمال فرزندآوری بعد از فرزندآوری دوستان افزایش مییابد و تقریباً تا دو سال بعد
به اوج میرسد و سپس کاهش مییابد ( .)Barban, 2014 & Balboحمایت اجتماعی به شیوههای
گوناگون میتواند درزمانبندی فرزندآوری تأثیرگذار باشد .حمایتاجتماعی میتواند تصمیم به
داشتن فرزند را در مراحل اولیهی ازدواج یا در شرایطی که زوجین هنوز در حال تحصیل هستند
ولی دوست دارند فرزندی داشته باشند ،تسهیل کند .حمایت اجتماعی همچنین میتواند انتقال
به دومین فرزند یا فرزندان بعدی را نیز تسهیل کند ( .)Balbo & Mills, 2012لویس در سال
 2016در مطالعهی خود که با استفاده از دادههای پانل خانواده در آلمان انجام داده بو د چهار
نوع شبکهی اجتماعی را شناسایی کرد .این شبکهها شامل شبکههای خانواده محور ،1شبکههای
قطبی شده ،2شبکههای تکهتکه شده 3و شبکههای دور از خانواده 4بودند .نتایج این مطالعه نشان
داد که شبکههای خانوادهمحور بیشترین احتمال را برای آغاز تولد اولین فرزند داشتند .در مقابل
پاسخگویانی که در شبکههای اجتماعی دور از خانواده عضو بودند پایینترین میزان احتمال برای
آغاز تولد نخستین فرزند را داشتند (.)Lois, 2016
با وجود مطالعات ارزشمندی که در بارهی شبکههای اجتماعی در ایران انجام شده است ،به
نقش شبکههای اجتماعی در رابطه با باروری کمتر توجه شده است .از جمله مطالعاتی که در این
باره انجام شده میتوان به مطالعهی خدیوزاده و همکاران در سال ،2013محسن آبادی در سال
 1394و عباسی شوازی و دراهکی در سال  1396اشاره کرد .خدیوزاده و همکاران تأثیر شبکههای
اجتماعی در قصد داشتن نخستین فرزند در شهر مشهد را به روش کیفی بررسی کردند .نتایج
مطالعهی آنها نشانداد که شبکههای اجتماعی از طریق چهار مقوله ،ادراک از باروری در ارتباط
با شبکهی اجتماعی ،انواع مختلف تأثیر شبکهی اجتماعی ،قضاوتهای ذهنی نسبت به منافع
شبکهی اجتماعی و تناسب آن با زندگی فرد و تعامل زنان با شبکهی اجتماعی بر قصد داشتن
نخستین فرزند افراد مورد مطالعهی تأثیرگذار بودند ( .)Khadivzadeh & et al, 2013مطالعه
محسن آبادی بر روی زنان  18-35سالهی شهر تهران نشان داد که تعداد فرزندان مطلوب برادران
و خواهران و دوستان پاسخ گو در باروری ایدئال آنها تاثیرگذار است .همچنین تعداد فرزندان
موجود برادران و خواهران ،داشتن فرزند زیر یک سال برادران و خواهران ،باروری مطلوب دوستان،
1. Family-centered
2. Polarize
3. Disintergrated
4. Family-remote
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شاخص حمایت اجتماعی دوستان تأثیر معناداری در باروری واقعی افراد مورد مطالعه دارد (محسن
آبادی .)1394 ،عباسی شوازی و دراهکی در سال 1396در مطالعهی خود که بر روی زنان نقاط
شهری استان بوشهر انجام داده بودند ،چهار نوع متفاوت شبکههای اجتماعی (خانوادهمحور،
خویشاوندمحور ،دوستمحور و غیرحمایتی) را شناسایی کردند .نتایج مطالعهی آنها نشان داد که
شبکههای اجتماعی خانوادهمحور بیشترین احتمال برای رفتن به قصد باالتر فرزندآوری را دارند
(عباسی شوازی و دراهکی.)1396،

در یک جمعبندیکلی از مطالعات انجامشده دربارهی شبکههای اجتماعی و فرزندآوری میتوان
گفت ،مطالعات انجام شده بر دو حوزهی مهم تأثیرگذاری شبکههای اجتماعی در رفتار و نیات
فرزندآوری تأکید دارند که این دو حوزه شامل مکانیزمهای شبکههای اجتماعی و ویژگیهای
تاثیرگذار آنها در رابطه با فرزندآوری است.
 .3مبانی و چارچوب نظری

56

براساس تئوری شبکهی اجتماعی ،1افراد در ساختارها یا شبکههای اجتماعی قرار دارند که
میتواند بهعنوان سیستمهای پایدار روابط اجتماعی مشاهده شود ( .)Granovetter,1985این
شبکهها میتوانند در رفتارها و ایدههای افراد خود تأثیرگذار باشند .در تحقیقات شبکههای
اجتماعی و باروری هیچ تئوری یا توافق عملی در مورد اینکه چند مکانیزم یا کدام مکانیزمها در
این امر دخیل هستند وجود ندارد ،اما در تحلیل شبکهی اجتماعی و باروری چهار مکانیزم بیشتر
بررسی و تأکید شدهاند .نخستین مکانیزم ،یادگیری اجتماعی 2است .یادگیری اجتماعی فرایند فرا
گرفتن ،تبادل و ارزیابی اطالعات درون شبکه است ( Miller & Dollard, 1941؛ .)Bandura,1962
یادگیری اجتماعی بر این نکته تأکید دارد که مشاهدهی کنشها و رفتار سایر افراد و یادگیری از
تجربیات آنها ،ممکن است الگویی برای دیگران باشد .جملهی معروف بندورا آن است که تقریباً
هر پدیدهای که بهوسیلهی تجربهی مستقیم اتفاق میافتد ،میتواند با مشاهده کردن دیگران و
پیامدها برای آنها بهصورت جانشینی (غیرمستقیم) نیز روی دهد (شولتز و شولتز.)523 :1392 ،3

یادگیری اجتماعی بر پایهی این فرض استوار است که رفتارهای جدید اغلب از طریق مشاهدهی
مدلها کسب میشوند ( .)Bandura, 1977در خصوص انتقال به والدینشدن ،یادگیری اجتماعی
1. Social Network Theory
2. Social learning
3. Schultz

تأثیر ویژگیهای شبکههای اجتماعی در رفتار باروری زنان

باعث میشود که لذتهای ناشناختهی قبلی و چالشهای داشتن فرزند ،هنگامی که سایر زوجین
در شبکهی اجتماعی والدین میشوند ،نمایان شود و بهعنوان مدلهای رفتاری بالقوه عملکند
( .)Friedman & etal, 1994دومین مکانیزم ،فشار اجتماعی  1است .این مکانیزم بر نیروهایی
تأکید دارد که افراد را هدایت به همراه شدن با هنجارهای اجتماعی بهمنظور بهدست آوردن تأیید
یا اجتناب از درگیری و تضاد بین همساالن میکنند (Festinger & et al 1950؛ .)Asch, 1955
آنچه در رفتار فرزندآوری اهمیت ویژه دارد ،این است که شبکههای اجتماعی هنجارهای سنی

2

که برای انتقال به والدینشدن تعریف شده است را تقویت و تأیید میکنند؛ به همین دلیل از این
چنین هنجارهایی به عنوان ساعت اجتماعی 3یاد میشود ( .)Neugarten, 1979سومین مکانیزم،
واگیری اجتماعی 4است که میتواند بهعنوان گرفتن خودجوش حاالت عاطفی تعریفشود (Lois,

 .)2016در جامعهشناسی ،واگیری اجتماعی فرایندی است که افراد یک ایده یا رفتار را از دیگران
میگیرند ( .)Burt & Janicik, 1996روان شناسان اجتماعی معتقدند که حاالت عاطفی افراد
میتواند از طریق ارتباط با دیگر افراد تغییر یابد ( .)Bernardi & Klarner, 2014درحالیکه این
مکانیزم بیشتر در رفتارهای کوتاهمدت مانند اجتماعات بهکار برده میشود .شواهدی از تأثیر حاالت
عاطفی مانند شادی یا تنهایی وجود دارد که شبکههای اجتماعی آنها را گسترش میدهند .شواهد
ن میدهد آن است که مکانیزم واگیری اجتماعی در نگرش به فرزندآوری تأثیرگذار
کیفی نشا 
است؛ -برای مثال زنانی که احساسات هیجانی مثبت نظیر شادی هنگامی که وقت خود را با نوزادان
میگذرانند -نشان میدهند ،تمایل بیشتری برای شروع فرزندآوری دارند ( .)Ibid 2014 ,مکانیزم
چهارم ،حمایت اجتماعی 5یا فرایند تبادل کاال و خدمات میان افراد خویشاوند است .ایدهی حمایت
اجتماعی ریشه در تئوری سرمایهی اجتماعی دارد ( .)Coleman, 1988مفهوم سرمایهی اجتماعی
به مفهوم شبکهی اجتماعی نزدیک است ،زیرا افراد خانواده ،دوستان ،همسایگان ،همکاران و سایر
نزدیکان به افراد ،منابع اولیهی حمایت اجتماعی هستند .میتوان بین سه حمایت مادی( 6مانند
پول) ،حمایت ابزاری( 7مانند کمک در خانهداری ،مراقبت از کودک) و حمایت عاطفی( 8مانند
1. Social pressure
2. Age norms
3. Social clock
4. Social contagion
5. Social support
6. Material support
7. Instrumental support
8. Emotional support
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سازگاری) تمایز قائل شد ( .)Bernardi & Klarner, 2014مکانیزمهای یاد شده در تعامل بین
افراد رخ میدهند ،بنابراین برای ارزیابی عملکرد این مکانیزمهای اجتماعی مطالعهی ماهیت روابط
بین افراد ،شیوههای ساختاری روابط و ترکیب خاص افراد درگیر در این شبکهها ضرروری است.
ساختار شبکهها میتواند بهوسیلهی اندازه ،تراکم و همچنین الگوهای خاص خوشهبندی میان
اعضا مشخص شود .ترکیب شبکههای اجتماعی به ویژگیهایی مانند سن ،تحصیالت ،وضعیت
اشتغال و تعداد فرزندان اعضای شبکه اشاره دارد (Bernardi & Klarner, 2014؛ Wasserman

 & Faust, 2009؛ .)Prell, 2012
تأثیر یادگیری اجتماعی ،فشار اجتماعی ،واگیری اجتماعی و حمایت اجتماعی در زمانبندی
و سطح باروری بهواسطهی ماهیت ،ساختار و ترکیب شبکههای اجتماعی تعدیل میشود .بنابراین
مطالعهی ویژگیهای شبکه (ماهیت ،ساختار و ترکیب) در مطالعهی تأثیرات آن در باروری اهمیت
دارد .یادگیری اجتماعی وابسته به ماهیت و ساختار شبکههای اجتماعی است .مطالعات متعدد
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دربارهی اشاعهی اطالعات و ایدهها حاکی از آن است که پیوندهای ضعیف و شبکههای متفرق
نقش ضعیفی در گسترش اطالعات دارند ( .)Granovetter, 1985پیوندهای قوی که به روابط
عاطفی نزدیکتری منجر میشوند ،نسبت به پیوندهای ضعیف ،اغلب قدرت مجازات مؤثرتری
دارند .ازآنجاکه واگیری عاطفی به مقدار زیادی به تعامل افراد با یکدیگر وابسته است ،فراوانی
تماس احتمال واگیری را افزایش میدهد (.)Bernardi & Klarner, 2014
با توجه به مباحث مطرح شده میتوان گفت ،ساختار شبکههای اجتماعی (شامل تراکم شبکه
و الگوی روابط درون آن) ،ماهیت شبکه (شامل فاصلهی زمانی و میزان ارتباطات بین اعضاء) و
ترکیب آن (شامل تحصیالت و تعداد فرزندان اعضای شبکه) در رفتار باروری تأثیرگذارند .بر این
اساس فرضیات تحقیق عبارتند از:
 به نظر میرسد ،زنان متعلق به شبکههای اجتماعی که نسبت خانوادهی هستهای در آنهابیشتر است ،باروری باالتری داشته باشند.
 به نظر میرسد ،زنان متعلق به شبکههای اجتماعی که نسبت دوستان و همکاران در آنهابیشتر است ،باروری پایینتری داشتهباشند.
 به نظر میرسد ،زنان متعلق به شبکههای اجتماعی ،که تراکم باالتری دارند ،باروری باالتریداشته باشند.
 به نظر میرسد زنان متعلق به شبکههای اجتماعی که با هم تعامالت بیشتری دارند ،باروریباالتری داشتهباشند.

تأثیر ویژگیهای شبکههای اجتماعی در رفتار باروری زنان

 به نظر میرسد ،زنان متعلق به شبکههای اجتماعی که فاصلهی کمتری از لحاظ زمانی(مسافت)با یکدیگر دارند ،باروری باالتری داشته باشند.
 به نظر میرسد ،زنانی که اعضای شبکهی اجتماعی آنها تحصیالت باالتری دارند ،باروریپایینتری داشته باشند.
 به نظر میرسد ،زنانی که اعضای شبکهی اجتماعی آنها تعداد فرزند بیشتری دارند ،باروریباالتری را داشته باشند.
البته تحصیالت و تعداد فرزندان اعضای شبکهی اجتماعی با تحصیالت و تعداد فرزندان زنان
پاسخگو متفاوت است .در این تحقیق تحصیالت زنان پاسخگو در کنترل آماری قرار گرفته است
و تعداد فرزندان زنان پاسخگو متغیر تابع است .ترکیبات شبکهی اجتماعی -که شامل میانگین
تحصیالت اعضای شبکه و میانگین فرزندان اعضای شبکه است -از جمله مواردی بوده که در
پیشینهی پژوهشی و مبانی نظری بر اهمیت آنها در رفتار باروری تأکید شده است.
 .4روش پژوهش

پژوهش حاضر با روش پیمایش انجام شده است .برای نمونهگیری ابتدا سه شهرستان استان
بوشهر با میزان باروری کل متفاوت انتخاب شد .این سه شهرستان شامل شهرستانهای بوشهر،
جم و عسلویه هستند .میزان باروری کل این سه شهرستان در سال  1394به ترتیب 2/4 ،1/9
و  2/8بوده است (مرکز بهداشت و درمان استان بوشهر )1395 ،و مرکز این سه شهرستان برای
مطالعه انتخاب شد .برای نمونهگیری ابتدا حوزههای آماری برای شهرهای مورد مطالعه بر اساس
تقسیمبندی مرکز آمار ایران در سال  1390تهیه شد (در زمان نمونهگیری دادههای مرکز آمار
ایران به تفکیک حوزه آماری سرشماری  1395موجود نبوده است) .در مرحلهی بعد ،مشخصههای
اجتماعی و جمعیتی هریک از حوزههای آماری مورد مطالعه از مرکز آمار ایران تهیه شد تا مبنای
خوشهبندی حوزههای مورد مطالعه قرار گیرد .دو متغیری که برای خوشهبندی از آنها استفاده
شده است ،شامل متغیرهای جمعیت زنان  10سال و بیشتر که حداقل یکبار ازدواج کرده و
تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده زنان بودند که از تقسیم آنها شاخص متوسط زندهزایی زنان هر
حوزهی آماری بهدست آمد .در مرحلهی بعد ،با توجه به این شاخص ،حوزههای آماری به سه
خوشه تقسیم شد .با توجه به آنکه حجم نمونهی حاضر  600نفر تعیین شده بود ،سهم خوشهی
اول با توجه به حجم آن 252نفر و سهم خوشهی دوم 185نفر و سهم خوشهی سوم 163نفر
تعیین شد .برای تهیهی نقشهی حوزههای آماری و در مرحلهی بعد تهیهی نقشههای بلوکهای
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آماری از «برنامه سامانه اطالعات جغرافیایی» 1استفاده شد .در کل  15حوزهی آماری بهصورت
تصادفی انتخاب و در هر حوزهی آماری  4بلوک آماری و در هر بلوک 10نفر بهصورت نمونهگیری
تصادفی سیستماتیک مطالعه شدند .در انتخاب بلوکهای مورد نظر ابتدا بلوکهای غیرمسکونی
و بلوکهایی که تعداد خانوارهای آن کمتر از ده نفر بوده است حذف شد .جمعآوری داده از اوایل
فروردین تا اواخر تیرماه  1396طول کشید.
متغیر وابسته در این پژوهش ،رفتار باروری است که از طریق تاریخچهی باروری بهدست آمد
و شامل تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان مورد مطالعه است .در این پژوهش برای اندازهگیری
ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکه از تلفیق رویکرد مبادله با رویکرد «مولدنام» 2استفاده شده است.
مجموعه سؤاالتی که بهوسیلهی یک سؤال «مولدنام» ایجاد شدهاند مشخصهها یا ویژگیهای
شبکهی اجتماعی -که شامل ماهیت شبکه (فاصله ،ارتباطات بین اعضا) ،ساختار شبکه (اندازه،
تراکم و الگوی روابط) و ترکیب شبکه (تحصیالت و تعداد فرزندان اعضای شبکه) هستند؛ را
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اندازهگیری کرده و سنجیدهاند؛ به این صورت که ابتدا با یک سؤال از افراد خواسته شد نام پنج
نفر از کسانی که بیشترین تعامل با آنها را دارند بنویسند و سپس با توجه به این نامها سؤاالت
دیگر ویژگیهای شبکه را بررسی کردهاند .سؤاالت این پژوهش برای سنجش ویژگیهای شبکه
با توجه به سؤال «مولدنام» عبارت است از:
 --هریک از افراد نام برده شده چه نسبتی با شما دارند؟ (الگوی روابط)

 --هریک از افراد نام برده درحال حاضر چند فرزند دارند؟ (تعداد فرزندان)

-هریک از افراد نام برده در محلی که زندگی میکنید ،از لحاظ زمانی و مسافت چقدر با شمافاصله دارند؟ ( منظور با پای پیاده است)

-بهطور متوسط شما هرچند وقت یک بار افراد نام برده را مالقات میکنید؟ (فاصلهی بینارتباطات)

--باالترین سطح تحصیالت هریک از افراد نام برده شده چیست؟ (میزان تحصیالت)

 .5یافتههای پژوهش

جدول شمارهی ( )1تحلیل تکمتغیره را برای متغیرهای ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکه
نشان میدهد .میانگین اندازه یا تراکم شبکهی زنان پاسخگو  3/5بوده است که حداقل اندازه صفر
و حداکثر اندازه پنج بوده است.
1. GIS
2. Name generator approach

تأثیر ویژگیهای شبکههای اجتماعی در رفتار باروری زنان

جدول  .1تحلیل تکمتغیره برای متغیرهای ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکههای اجتماعی زنان مورد مطالعه
متغیرهای ویژگیهای شبکه اجتماعی

متغیرهای مربوط
به ساختار ،و
ماهیت شبکه

ترکیب

ماهیت

حداقل

حداکثر

درصد حداقل

درصد حداکثر

میانگین

انحراف معیار

اندازه شبکه

3/5

1/5

0

5

4/5

42/3

سهم حضور خانواده هستهای

0/73

0/30

0

1

4/8

41/7

سهم حضور سایر خویشاوندان

0/12

0/21

0

1

67/4

1/2

سهم حضور دوستان و همکاران

0/14

0/26

0

1

65/1

4/9

میانگین تحصیالت اعضای شبکه

3/3

1/0

1/3

6

4/2

0/7

میانگین تعداد فرزندان اعضای شبکه

2/9

1/7

0

9

7/5

0/7

فاصله بین ارتباطات

2/0

0/79

1

4

16/2

6/1

فاصله زمانی (به ساعت)

1/3

1/8

0/2

4/52

4/9

0/7

در رابطه با نسبت افراد شبکه با زنان پاسخگو بیشترین سهم مرتبط به خانوادهی هستهای (یعنی
پدر ،مادر ،برادر و خواهر زنان پاسخگو یا پدر ،مادر ،خواهر و بردار همسر او) است .میانگین سهم
حضور خانوادهی هستهای در شبکهی اجتماعی افراد  0/73بهدست آمده است .این به آن معناست
که بهطور متوسط 73درصد از افراد شبکه زنان پاسخگو را خانوادهی هستهای او تشکیل میدهند.
در رابطه با سایر خویشاوندان میانگین سهم حضور آنها در شبکهی اجتماعی زنان پاسخگو 0/12
و برای دوستان و خویشاوندان  0/14محاسبه شده است .یعنی بهطور متوسط حدود 12درصد
و  14درصد از اعضای شبکهی اجتماعی زنان پاسخگو را به ترتیب سایر خویشاوندان ،دوستان و
همکاران او تشکیل دادهاند .میانگین تحصیالت اعضای شبکهی اجتماعی زنان پاسخگو تحصیالت
راهنمایی است .در این پژوهش حداقل نمره « »1یعنی بیسواد و حداکثر نمره « »6یعنی فوق
لیسانس و باالتر است .همچنین میانگین تعداد فرزندان اعضای شبکهی اجتماعی زنان پاسخگو
 2/9با انحراف معیار  1/7محاسبه شده است.
در رابطه با متغیرهای ماهیت شبکه نتایج حاکی از آن است که میانگین فاصلهی ارتباطات
میان افراد پاسخگو با اعضای شبکه« »2یعنی هفتگی است .حداقل نمره برای متغیر فاصله میان
ارتباطات « »1یعنی روزانه و حداکثر نمره « »4یعنی هرچند ماه یکبار است .میانگین فاصلهی
زمانی (منظور با پای پیاده) زنان پاسخگو با اعضای شبکه نیز یک ساعت و سه دقیقه محاسبه شده
است که حداقل نمره « »2دقیقه و حداکثر نمره « »4ساعت و « »9دقیقه است.
برای آزمون فرضیههای بین ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکه و تعداد «فرزندان زنده بهدنیا آورده
زنان» 1که نشاندهندهی باروری کنونی زنان است از همبستگی اسپیرمن استفاده شد .باوجود
آنکه متغیرهای ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکه در سطح سنجش فاصلهای قرار دارند ،اما یکی از
1. CEB

61

مطالعات راهبردی زنان  /دوره بیست و دوم /شماره  / 85پاییز 1398

شرایط مهم برای استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وجود رابطهی خطی بین دو متغیر است.
ضریب همبستگی پیرسون یک شاخص آماری است که برای یافتن رابطه بین دو مجموعه داده،
فاصلهای که بهصورت خطی توزیع شده باشد به کار میرود (سعدیپور .)403 :1393 ،همچنین
ضریب همبستگی پیرسون از آزمونهای آماری پارامتریک است که یکی از شرایط آن توزیع نرمال
دادههاست .نتایج نمودار پراکنش میان متغیرهای ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکه و تعداد فرزندان
زنده به دنیا آورده زنان مورد مطالعه (باروری کنونی) نشان از رابطهی غیرخطی میان این متغیرها
دارد .بنابراین نمیتوان از همبستگی پیرسون برای آزمون روابط میان این متغیرها استفاده کرد.
برای آزمون رابطه میان متغیرهای ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکه با باروری کنونی زنان مورد
مطالعه ابتدا این متغیرها هرکدام به یک متغیر رتبهای تبدیل شدهاند و برای بررسی رابطه آنها از
معادل ناپارامتریک آزمون پیرسون یعنی همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
جدول  .2آزمون دو متغیره برای متغیرهای ساختار ،ترکیب و ماهیت شبکههای اجتماعی با باروری
کنونی زنان مورد مطالعه
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متغیرهای مربوط به ساختار ،ترکیب و ماهیت شبکه
ساختار

ترکیب

ماهیت

ضریب اسپیرمن

معناداری

اندازهی شبکه

0/08

0/03

سهم حضور خانوادهی هستهای

0/28

0/00

سهم حضور دوستان و همکاران

-0/31

0/00

میانگین تحصیالت

-0/31

0/00

میانگین تعداد فرزندان اعضای شبکه

0/40

0/00

فاصلهی بین ارتباطات

-0/27

0/00

فاصلهی زمانی

-0/09

0/01

مطابق جدول شمارهی ( )2میان تعداد اعضای شبکه و باروری کنونی زنان مورد مطالعه رابطهی
معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی بهدست آمده برای این دو متغیر  0/08است ،که
نشاندهندهی همبستگی مثبت بین دو متغیر اندازهی شبکه و باروری کنونی زنان مورد مطالعه
است ،اما این همبستگی ضعیف است .بین سهم حضور خانوادهی هستهای در شبکهی اجتماعی
زنان مورد مطالعه و باروری کنونی آنها نیز همبستگی معناداری وجود دارد .منظور از خانوادهی
هستهای ،والدین همسر و شوهر و برادران و خواهران همسر یا شوهر است .ضریب همبستگی
برای این دو متغیر  0/28به دست آمده است ،یعنی هر چقدر میزان حضور خانوادهی هستهای
در شبکهی اجتماعی زنان مورد مطالعه افزوده شده ،میزان باروری کنونی آنها نیز افزایش یافته
است .میان سهم حضور دوستان و همکاران در شبکهی اجتماعی زنان مورد مطالعه و باروری

تأثیر ویژگیهای شبکههای اجتماعی در رفتار باروری زنان

کنونی آنها همبستگی معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی اسپیرمن بهدست آمده بین این دو
متغیر  -0/31است .این به آن معناست که هر چقدر میزان حضور دوستان و همکاران در شبکهی
اجتماعی زنان مورد مطالعه افزوده شده ،میزان باروری کنونی آنها کاسته شده است.
ی اجتماعی
در خصوص متغیرهای ترکیب شبکههای اجتماعی ،بین میانگین تحصیالت شبک ه 
زنان مورد مطالعه و باروری کنونی آنها همبستگی معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی
اسپیرمن برای این دو متغیر  -0/31به دست آمده است که هرچه میانگین تحصیالت اعضای
شبکهی اجتماعی زنان مورد مطالعه افزایش یافته ،میزان باروری کنونی آنها کاهش یافته است.
همچنین بین متغیر میانگین تعداد فرزندان شبکهی اجتماعی زنان مورد مطالعه و باروری کنونی
آنها همبستگی معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی بهدست آمده برای این دو متغیر  0/40و
بیانگر آن است که هرچه میانگین تعداد فرزندان شبکهی اجتماعی زنان مورد مطالعه بیشترشده،
باروری کنونی آنها نیز بیشترشده است .در خصوص متغیرهای ماهیت شبکههای اجتماعی ،بین
میانگین میزان ارتباط بین اعضای شبکه و باروری کنونی زنان مورد مطالعه همبستگی معناداری
ن میدهد هر
وجود دارد .ضریب همبستگی محاسبه شده برای این دو متغیر  -0/27است که نشا 
قدر ارتباط بین اعضای شبکه بیشتر باشد ،باروری کنونی آنها نیز افزوده خواهد شد .همچنین بین
فاصلهی زمانی با اعضای شبکه و باروری کنونی زنان مورد مطالعه رابطهی معناداری وجود دارد.
ضریب پیرسون محاسبه شده برای این دو متغیر  -0/09و بیانگر آن است که هر چقدر فاصلهی
زمانی با اعضای شبکه بیشترشود ،باروری کنونی زنان مورد مطالعه کمتر میشود .در مجموع ،از
میان متغیرهای ساختار ،ترکیب و ماهیت شبکه ،متغیرهای میانگین تعداد فرزندان اعضای شبکه
بهصورت مثبت و درصد حضور دوستان و همکاران در شبکهی زنان مورد مطالعه و میزان تحصیالت
اعضای شبکه بهصورت منفی بیشترین همبستگی را با باروری کنونی زنان مورد مطالعه داشتهاند.
در تحلیل چندمتغیره برای بررسی تأثیر ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکههای اجتماعی در
«تعداد فرزندان زنده بهدنیا آمده» زنان مورد مطالعه از رگرسیون پواسون استفاده شده است.
متغیرهای شمارشی مانند باروری تقریباً توزیعی پواسونی دارند ( .)Poston, 2002متغیرهای
شمارشی مانند باروری و میزان ارتکاب جرم بهوسیلهی افراد در طول زندگی معموالً چولگی یا
کشیدگیدارند و فرض نرمال بودن که یکی از پیشفرضهای اصلی استفاده از رگرسیون خطی
است ،در مورد آنها مصداق پیدا نمیکند .توزیع پواسونی در واقع توزیعی است که در آن میانگین
با واریانس بهدلیل چولگی متغیر تقریباً برابر است .در این مقاله میانگین تعداد فرزندان زنده بهدنیا
آمده برابر با  2/0و واریانس آن  1/8است که میتوان گفت تقریباً به هم نزدیک هستند .بنابراین
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با توجه به آنکه متغیر تعداد فرزندان زنده بهدنیا آمده -که بیانگر باروری کنونی زنان مورد مطالعه
است -شمارشی و بهصورت عدد صحیح مثبت است و توزیعی پواسونی دارای ،رگرسیون پواسون
برآوردهای دقیقتر بهدنبال خواهد داشت.
جدول شمارهی( )3نحوهی تأثیرگذاری متغیرهای ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکههای
اجتماعی در رفتار باروری کنونی زنان مورد مطالعه در سه مدل برازش داده شده را نشان میدهد.
در مدل اول متغیرهای ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکههای اجتماعی بدون متغیرهای کنترل وارد
شدهاند .در مدل دوم متغیر سن بهعنوان متغیر کنترل وارد شده است ،زیرا باروری تا حدود زیاد
تابع سن زنان قرار میگیرد و در مدل سوم عالوه بر متغیر کنترل سن  ،متغیرهای کنترل سن
ازدواج ،تحصیالت افراد و وضعیت اشتغال نیز وارد شده است« .شاخص نیکویی برازش پواسون»

1

نشان از برازش خوب دادهها برای رگرسیون پواسون است .در هر سه مدل نمرهی نیکویی برازش
پواسون معنادار نیست و بیانگر آن است که فرض صفر رد نمیشود و دادهها توزیعی پواسونی دارند
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و استفاده از رگرسیون پواسون برای دادهی باروری کنونی مناسب است« .شاخص 2برازش خوب
دادهها» برای مدلبندی در هر سه مدل است و وارد شدن متغیرها در هر مدل تفاوت چشمگیری
در برازش را نسبت به مدل قبل بهوجود آورده است.
در مدل اول متغیرهای ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکه بدون متغیرهای کنترل وارد مدل
پواسونی شده است .از میان متغیرهای ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکه در مدل اول متغیرهای
اندازهی شبکهی اجتماعی ،سهم حضور خانوادهی هستهای ،میانگین فرزندان اعضای شبکه و میزان
ارتباطات بین اعضای شبکه معنادار شده است .در مجموع متغیرهای ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکه
در مدل اول حدود  7درصد از تغییرات متغیر باروری کنونی زنان مورد مطالعه را تبیین کردهاند.
در مدل دوم سن افراد پاسخگو وارد مدل رگرسیون پواسون شده است .با ورود سن به معادلهی
رگرسیون پواسونی حدود 11درصد به ضریب تعیین پژودو افزوده شده است .نسبت بخت بهدست
آمده برای این متغیر نیز  1/156است که نشان میدهد با افزایش یک واحد در سن افراد مورد
مطالعه باروری کنونی آنها به نسبت  1/156افزایش مییابد .با ورود متغیر سن به معادلهی رگرسیون
پواسون تغییرات بسیاری در متغیرهای ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکه بهجود آمده است .با ورود
متغیر سن ،اندازهی شبکه معناداری خود را از دست داده است .از سوی دیگر ،متغیر سهم حضور
دوستان و همکاران معنادار شده است .نسبت بخت بهدست آمده برای این متغیر  0/993است
1. Poisson Goodness of Fit
2. .Likelihood Ratio

تأثیر ویژگیهای شبکههای اجتماعی در رفتار باروری زنان

که بیان می کند با افزایش میانگین حضور دوستان و همکاران در شبکهی اجتماعی زنان مورد
مطالعه باروری کنونی آنها کاهش مییابد .همچنین متغیر تعداد فرزندان شبکه نیز معناداری خود
را از دست داده است .میتوان گفت ،شبکههای اجتماعی مرتبط با سنین باالتر تعداد فرزند بیشتر
دارند  ،که با کنترل سن افراد معناداری این متغیر از میان رفته است.
جدول  .3آزمون چندمتغیره مربوط به بررسی تأثیر ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکههایاجتماعی بر
رفتار باروری زنان مورد مطالعه
متغیر

1

)EXP(B

Wald

B

2

)EXP (B

B

Wald

Wald

)EXP (B

3

B

متغیرهای ساختار شبکه
انداره شبکه

0/873

**11/827

-0/135

0/965

2/003

-0/036

0/992

0/181

-0/008

سهم خانواده هسته ای

1/006

**6/452

0/006

1/004

8/367

0/004

1/008

50/127

0/008

سهم دوستان و همکاران

0/998

0/448

0/993
-/002
متغیرهای ترکیب شبکه

**14/876

-0/007

0/997

**5/936

-0/003

1/387

0/046

1/008

0/043

0/008

**2/756

0/040

1/026

2/262

0/026

0/863

**5/621

-0/148

0/850

**19/251

-0/162

1/000

0/445

0/000

0/999

**7/374

-0/001

-

1/156

**847/483

0/145

1/128

**962/906

0/121

-

-

-

-

0/902

249/279

-0/1103

0/020

میانگین تحصیالت شبکه

1/020

0/108

میانگین فرزندان شبکه

1/265

**41/977

فاصله بین ارتباطات

0/732

**15/819

-0/313

فاصله زمانی

1/001

0/851

0/001

سن پاسخگو

-

-

سن ازدواج

-

-

زیر دیپلم

**

1/047

1/041
0/153
متغیرهای ماهیت شبکه

متغیرهای کنترل

**

**

تحصیالت پاسخگو
-

-

-

-

-

-

1/272

**6/336

0/242

دیپلم

-

-

-

-

-

-

1/152

2/378

0/142

وضعیت اشتغال (بیکار)

-

-

-

-

-

-

1/089

1/411

0/085

Goodness of Fit

1/41

Likelihood Ratio

)159/99 (sig:0/00

)673/2 (sig:0/00

)1046/14 (sig:0/00

Pseudo R2

0/07

0/18

0/22

0/29

0/57

** معنادار در سطح P >0/01

در مدل سوم عالوهبر متغیر سن افراد ،سن ازدواج ،تحصیالت پاسخگو و وضعیت اشتغال نیز
کنترل شده است .با ورود تمام متغیرها به مدل رگرسیون پواسون متغیرهای سهم حضور خانوادهی
هستهای ،درصد حضور دوستان و همکاران ،میزان ارتباطات و فاصلهی زمانی با اعضای شبکهی
اجتماعی با کنترل سایر متغیرها معنادار شدهاند .در خصوص سهم حضور خانوادهی هستهای
میتوان گفت با افزایش سهم حضور خانوادهی هستهای در شبکهی اجتماعی افراد باروری کنونی
ن میدهد
آنها افزایش مییابد .نسبت بخت بهدست آمده برای این متغیر  1/008است که نشا 
با افزایش سهم حضور خانوادهی هستهای در شبکهی اجتماعی زنان مورد مطالعه باروری کنونی
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آنها به نسبت  1/008افزایش مییابد .سهم حضور دوستان و همکاران در شبکهی افراد نیز تأثیر
منفی در باروری کنونی آنها داشته است .نسبت بخت بهدست آمده برای درصد حضور دوستان و
همکاران  0/997است و بیانگر آن است که با کاهش یک واحد در سهم دوستان و همکاران در
شبکهی اجتماعی افراد مورد مطالعه باروری کنونی آنها به نسبت  1/003افزایش مییابد.
فاصلهی بین ارتباطات با اعضای شبکه در باروری کنونی آنها تأثیر منفی دارد .چنان که بیشتر
بیان شد ،فاصلهی بین ارتباطات از روزانه تا چند ماه یکبار کدگذاری شده و هر چقدر فاصله بیشتر
میشود ،افراد همدیگر را کمتر مالقات میکنند .بنابراین هرچه فاصلهی بین ارتباطات کمتر شود
و افراد بیشتر با هم در ارتباط باشند ،باروری کنونی آنها افزایش مییابد .نسبت بخت به دست
ن میدهد هرچه افراد بیشتر همدیگر را مالقات کنند
آمده برای این متغیر  0/850است که نشا 
و فاصلهی ارتباط بین آنها کمتر باشد ،باروری کنونی آنها بهنسبت  1/17افزایش مییابد .فاصلهی
زمانی با اعضای شبکه در باروری کنونی آنها تاثیر منفی داشته است .نسبت بخت به دست آمده
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برای این متغیر  0/999است که بیان میکند هرچه فاصلهی زمانی با اعضای شبکه کاهشیابد،
باروری کنونی آنها به نسبت  1/001افزایش مییابد.
از میان متغیرهای کنترل سن افراد ،سن ازدواج و تحصیالت در متغیر باروری کنونی زنان
مورد مطالعه تأثیر معناداری داشته است .نسبت بخت بهدست آمده برای متغیر سن  1/128است
که نشان میدهد با افزایش یک واحد در سن افراد پاسخگو ،باروری کنونی آنها نیز بهنسبت
 1/128افزایش مییابد .سن ازدواج هم در متغیر باروری کنونی زنان تأثیر منفی داشته است.
نسبت بخت بهدست آمده برای این متغیر  0/902است که بیان میکند هرچه سن ازدواج افراد
باالتر میرود ،باروری کنونی آنها کاهش مییابد .تحصیالت افراد به صورت یک متغیر مقولهای
وارد معادلهی رگرسیون پواسون شده است .برای طبقهی زیردیپلم نسبت بخت  1/272به دست
آمده است و نشان میدهد زنانی که تحصیالت زیردیپلم دارند ،به نسبت زنان با تحصیالت عالی
 1/272برابر باروری کنونی باالتری دارند .در خصوص طبقهی دیپلم نسبت به طبقهی تحصیالت
عالی رابطهی معناداری بهدست نیامده است ،اما نسبت بخت ( )1/182بیانگر جهت مثبت تأثیر
است .با ورود تمام متغیرها و در مدل سوم ضریب تعیین پژودو  0/22بهدست آمده است که
میتوان گفت متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیون پواسون حدود  22درصد از تغییرات متغیر
باروری کنونی افراد را تبیین کردهاند.
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بحث و نتیجهگیری

در پی اقبال جوامع مختلف به باروری پایین ،محققان جمعیتی برای تبیین باروری بسیار تالش
کردهاند .نکتهی مهم اینکه پدیدههای اجتماعی پیچیده و مدام در حال تغییر هستند؛ بنابراین
محققان اجتماعی باید این تغییرات را رصد و تبیینهای خود را بهروز کنند .دالیل تبیین باروری
گومیر کودکان کاهش
پایین با زمانی که باروری باالست متفاوت است .در باروری پایین میزان مر 
چشمگیری یافته ،میزان شهرنشینی به شکل غالب زندگی انسانها تبدیل شده ،میزان تحصیالت
به ویژه برای زنان با تحوالت چشمگیر روبهرو شده است و حتی زنان گوی سبقت را از مردان
گرفتهاند ،وسایل پیشگیری از حاملگی در دسترس عموم قرار گرفته و آگاهی الزم دربارهی استفاده
از آنها در جامعه وجود دارد .در این راستا تبیین باروری باید با استفاده از رویکردهای جدید و
تحوالت درون جامعه بررسی شود .محققان جمعیتی از جمله رویکردهایی که در سالهای اخیر
برای تبیین باروری پایین بدان توجه کردهاند  ،رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی است که در
تحلیل باروری در ایران کمتر به آن توجه شده است؛ لذا هدف از مطالعهی حاضر بررسی تأثیر
ویژگیهای شبکههای اجتماعی در رفتار باروری بود.
نتایج تحلیل چندمتغیره با استفاده از رگرسیون پواسون با کنترل متغیرهای سن ،سن ازدواج،
تحصیالت و وضعیت اشتغال پاسخگویان نشانمیدهد که از میان ویژگیهای شبکههای اجتماعی
مورد مطالعه در این تحقیق ،متغیرهای سهم حضور خانوادهی هستهای ،سهم حضور دوستان و
همکاران ،میزان ارتباطات و فاصلهی زمانی با اعضای شبکهی اجتماعی در باروری کنونی زنان
مورد مطالعه تأثیر معناداری دارند.
با افزایش سهم حضور خانوادهی هستهای در شبکهی اجتماعی زنان ،باروری کنونی آنها
افزایش مییابد .سهم حضور دوستان و همکاران در شبکهی افراد بالعکس تأثیر منفی در باروری
ن میدهد
کنونی آنها دارد .نسبت بخت بهدست آمده برای سهم حضور دوستان و همکاران نشا 
که با کاهش سهم دوستان و همکاران در شبکهی اجتماعی افراد مورد مطالعه باروری کنونی آنها
افزایش مییابد .این یافتهها موافق و در جهت مبانی نظری و تحقیقات پیشین است .همانگونه
که در قسمت مبانی نظری گفته شد شبکههای اجتماعی با توجه به ساختاری که برپایهی آن
روابط شکل مییابد میتوانند تأثیرات متفاوتی در رفتار باروری افراد داشته باشند .آن دسته از
شبکههای اجتماعی که روابط آنها با محوریت خانوادهی هستهای قوام و شکل یافته است ،منبع
بهتری برای حمایت اجتماعی اعضای خود هستند .همچنین این شبکهها فشار اجتماعی بیشتری
بر اعضای خود برای همراه شدن با هنجارهای شبکه -که در راستای افزایش باروری است -وارد
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میکنند (Bernardi & Klarner, 2014؛ Marsden, 1987؛ Coleman, 1988؛  Lois, 2016؛

.)Bernardi & White, 2010
ن میدهد که در بین ویژگیهای مورد مطالعه در شبکههای
همچنین نتایج این تحقیق نشا 
اجتماعی ،میزان ارتباط بین اعضای شبکه بیشترین اثرگذاری را در متغیر باروری کنونی زنان
مورد مطالعه دارد .تماس بیشتر اعضای شبکه با یکدیگر رکن مهم واگیری اجتماعی است و بر
سایر مکانیزمهای شبکه مانند یادگیری اجتماعی ،حمایت اجتماعی و فشار اجتماعی تأثیرگذار
است .این یافته نیز همسو با تحقیقات پیشین است (Lois, 2016؛ Bernardi & Klarner, 2014؛

 Keim, 2011؛  .)Barban, 2013 & Balboیافتههای پژوهش دربارهی فاصله زمانی میان اعضای
شبکه نیز نشان میدهد که هرچه قدر فاصلهی زمانی میان اعضا بیشتر باشد ،باروری کنونی آنها
کاهش مییابد .از میان متغیرهای کنترل سن افراد ،سن ازدواج و تحصیالت در متغیر باروری
کنونی زنان مطالعه شده تأثیر معناداری داشت .نسبت بخت بهدست آمده برای متغیر سن نشان
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میدهد که با افزایش سن افراد پاسخ گو ،باروری کنونی آنها نیز افزایش مییابد .سن ازدواج در
متغیر باروری کنونی زنان مورد مطالعه تاثیر منفی دارد .نسبت بخت بهدست آمده برای این متغیر
بیانگر آن است که هرچه سن ازدواج افراد باالتر رود ،باروری کنونی آنها کاهش مییابد .همچنین
نتایج رگرسیون پواسون نشانمیدهد که زنان با تحصیالت زیردیپلم و دیپلم نسبت به زنانی که
تحصیالت عالی دارند باروری کنونی باالتری دارند.
بر اساس این تحقیق ،ویژگیهای شبکههای اجتماعی در رفتار باروری افراد تأثیر معناداری
دارد .بهدلیل روابط مستحکمی که این افرد با یکدیگر دارند ،ویژگیهایی مانند سهم حضور
خانوادهی هستهای ،تأثیر بهبسزایی در رفتار باروری سایر اعضای شبکه دارد .خانوادهی هستهای
فشار بیشتری برای والدینشدن به اعضای خود وارد میکند .نمونهی آن فشار پدربزرگها و
مادربزرگها به فرزندان خود برای والدینشدن است .میزان ارتباطات اعضای شبکه بهویژه فاصلهی
زمانی رکن مهمی درخصوص حمایتهای اجتماعی در دسترس مانند کمک در مراقبت از کودک
است .ولمن ( )1979در مطالعهی خود با عنوان «پیامدهای مدرنیته بر شبکههای اجتماعی» از
شبکههای اجتماعی گمشدهای صحبت میکند که به نسبت کمتراکم ،دارای پیوندهای ضعیف
و حمایت اجتماعی پایی 
ن هستند ( .)Wellman, 1979نتایج این پژوهش بیانگر است که تالش
برای حفظ و تقویت شبکههای اجتماعیای که بر پایهی تعامل و ارتباط بیشتر با یکدیگر باشند
و همچنین ساختار آنها بر پایهی روابط خانوادهی هستهای شکل گرفتهاند ،در راستای حرکت
به سمت باروری باالتر از سطح جانشینی در جامعه ،ایران تأثیرگذار و مهم است .فرهنگ ایرانی
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اسالمی همواره بر تعامل بین افراد خانواده و حفظ پیوندهای اجتماعی تاکید دارد؛ بنابراین تالش
برای آگاهی بخشی به منظور حفظ و تقویت این فرهنگ نیکو از یک سو و از طرف دیگر تالش
برای یافتن راهحلهایی مانند حمایت از خدمات مراقبت از کودک که میتواند جبرانی بر نقش
حمایتی شبکههای اجتماعی در حال از دست رفتن در جامعهی مدرن در رابطه با فرزندآوری
باشد ،زمینهی پویایی باروری و حرکت به سمت توالی باالتر را فراهم میکند.
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