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 مقاله پژوهشی

سرمایه فرهنگی و باروری:
مطالعهای در میان زنان ازدواجکرده  51-94ساله شهر رشت
طوبی براتی ،1محمد امین کنعانی* ،2حمید عباداللهی چنذانق

چکیده
در چند دهه اخیر کاهش میزانهای باروری به زیر سطح جانشینی در کشور امری فراگیر بوود اسو ،
اما تجربه استان گیالن در این زمینه چشمگیر اس  .براساس آخرین برآوردهوا ،در سوا  1311میوزان
باروری کل این استان برابر با  1فرزند بود .پژوهش حاضر در پوی بررسوی دلیول یهنوی نوری پوایین
باروری اس  .رویکرد نظری مطالعه ،رویکرد سورمایهای پیور بوردیوو و موهوو «سورمایه فرهنگوی» و
مؤلوههای تشکیل دهند آن (تجسم یافته ،عینی

یافته و نهادین) اس  .روش پژوهش پیموایش ،ابوزار

گردآوری داد ها پرسشنامه ،جامعه آماری زنان متأهل  11-91ساله شوهر رشو  ،روش نمونوه گیوری
خوشهای اتواقی و حجم نمونه  311نور اس  .یافتهها نشان میدهند بیفرزندی و کمفرزنودی حالو
شایع در رفتار باروری اس

و اکثری

پاسخگویان (حدود  76درصد) تصومیمی بوه بواروری مجودد

ندارند .طبق یافتهها ،بین سرمایه فرهنگی و تمامی ابعاد آن (تجسمیافته ،عینی یافته و نهادی) و رفتوار
باروری (تعداد فرزند زند به دنیا آمد هر زن) رابطه معنوادار و معکووس حواکم اسو

و بوا افوزایش

سرمایه فرهنگی ،باروری کاهش مییابد .براین اساس ،امروز اگرچه عوامل ساختاری در باروری نقش
دارند ،نگرشها ،سالیق ،ارزشها و در نتیجه انتخابها نیز مهم هستند و نیاز بوه ایجواد همواهنگی در
انتظارات یهنی و موقعی

عینی خانواد ها وجود دارد.

واژگان کلیدی :باروری ،سرمایه فرهنگی ،تحصیالت ،زنان ،رش
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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مقدمه و بیان مسئله
در سه دهه گذشته در ایران تحولتی اساسی در رفتارهای باروری زنان ری داد اسو

و کشوور

شاهد کاهش میزانهای باروری به زیر سطح جایگزینی بود اسو  .ایون رونود از اواسود دهوه
 1372و  1362آغاز گشته و به سریعترین گذار میزان باروری در جهان تعبیر شد اس

(عباسی

شوازی .)11 :1311 ،اگرچه در تمامی نقاط کشور رفتارهای باروری خد سیر تقریباً مشوابهی را
طی میکنند ،اما گیالن در سا های اخیر کمترین میزان باروری زیر سطح جوایگزینی را در بوین
استانهای ایران داشته اس

(حمیدیفر و همکاران .)9 :1311 ،براساس داد هوای ببو

احووا ،

میزان باروری کل در استان گیالن در سا  1311برابر با  1/31فرزنود  ،در  1/31 1317فرزنود ،
در  1/27 1316فرزند  ،در  1/12 1311فرزند و در  1/27 ،1311فرزند بود اس .
برای بررسی و تبیین چنین تغییراتی ،تحقیقات تجربی و دیدگا های نظوری مختلووی مطور
هستند که آنها را در دو دسته کلی نظریات ساختاری و نظریات اید ای میتوان دستهبندی کورد
(حمیدیفر و همکاران  .)126-127 :1311نظریات ساختاری اگرچه در طو قرن بیسوتم نقوش
وافری در تبیین دگرگونیهای باروری داشتهاند اما در اواخر قرن بیستم و اوایول قورن بیسو

و

یکم با آشکار شدن بسیاری از جوانب فرهنگی مسئله باروری در ابر تغییرات اجتماعی معاصور،
رویکردهای اید ای اهمی

خاصی در این زمینه یافتهاند .رشد و گسترش نظریاتی ماننود نظریوه

انتقا جمعیتی دو ( 1لستهاق ،)2222 ،2212 ،2نظریه انتشار فرهنگی( 3واتکینوز ،)1112 ،9نظریوه
اید آلیسوم توسوعهای( 1تورنتوون )2221 ،2221 ،7و نظریوه تورجیح( 6حکویم2223 ،1؛ ویتوالی،1
 )2221نشاندهند اهمی

عوامل اید ای و فرهنگی در مقایسه با عوامول اقتصوادی و سواختاری

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Second demographic transition
2 Lesthaeghe
3 Cultural diffusion
4 Watkins
5 Developmental idealism
6 Thornton
7 Preference theory
8 Hakim
9 Vitali
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اس  .یکی از رویکردهایی که می توان آن را به مثابه پلی برای ایجاد ارتباط بین این دو دسوته از
نظریات در نظر گرف  ،رویکرد سرمایهای پیر بوردیو 1جامعهشناس فرانسووی اسو  .او ضومن
گسترش موهو سرمایه از سطح اقتصادی به سطح فرهنگی و اجتماعی و با طر موهو عوادت-
وار سعی کرد دلیل تغییرات در بسیاری از پدید هوای اجتمواعی از جملوه بواروری را تواموان
ساختاری – اید ای توضیح دهد .در چنین رویکردی ،باروری بهعنوان یک عمول ،پیامود رابطوه
دیالکتیکی میان ساختار و عاملی

قلمداد میشود؛ در این رابطه دیالکتیکی« ،سورمایه» جایگواهی

ویژ دارد .افراد با قرار گورفتن در میودانهوای مختلو  ،از میوزانهوای متوواوتی از سورمایههوا
(اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نمادین) و در نهای

عادتوار ها برخوردار میشووند کوه منبوع

اصلی نگرشها ،سالیق ،ارزشها ،انتخاب ها و در نهای
باروری به مثابه یک رفتار اجتماعی ،و نگرشها نسب

رفتارهای خودآگا و ناخودآگا اسو .
به تعداد و جنسی

فرزندان بشدت تح

تابیر سرمایهها و عادتوار های والدین قرار دارد.
موهو سرمایه از غنیترین و کاربردیترین چارچوبهای تبیینی در مالحظات جامعهشناختی
عصر حاضر میباشد (توسلی .)1 :1319 ،از نظر بوردیو سرمایه هر آن چیزی اس

که میتوانود

در حیطه خاصی ابر بگذارد و به اشخاص این امکوان را بدهود توا بوا اسوتواد از آن و از طریوق
مشارک

در رقاب

بر سر آن ،سود خاصی را نصیب خود کنند و به اهداف مورد نظرشان دس

یابند (استونز .)221 :1111 ،2سرمایههای فرهنگی و اقتصادی از مواهیم مهم در علوو اجتمواعی
به حساب میآیند که میتوانند بر همه جنبهها و تصمیمات بشری (مانند فرزندآوری) تأبیرگوذار
باشند .سرمایه فرهنگی یکی از اشکا سرمایه غیرمادی اس

کوه شوامل عوادتهوا و گرایشوات

تصویبشد در طو فرایندهای مداو اجتماعیشدن و جامعهپذیری و همچنوین صوالحی هوا،
لیاق ها و فرهیختگیهای آموزشی میشود (نوغانی .)16 :1313،از نظر بوردیو خانواد و طبقات
اجتماعی از پایگا های اصلی سرمایه فرهنگی به حسواب مویآینود (گیودنز .)61 :1361 ،3میوزان
دسترسی افراد به سرمایه فرهنگی موجب بروز نوع خاصی از سوبک زنودگی در آنوان مویشوود
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Bourdieu
2 Stones
3 Giddens
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(ربانی و همکاران .)17 :1317 ،تأبیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی افراد را مویتووان بوه ایون
صورت تصویر کرد که با افزایش سرمایه فرهنگی والدین ،تصومیم آنهوا بورای صورف تووان و
سرمایه بیشتر جه

تربی  ،آموزش و تحصیالت فرزندان و ارتقاء سرمایه فرهنگی آنها بیش-

تر میشود .دلیل چنین رفتاری از سوی والدین ،توسیری از وضعی

موجود در جامعه اس

کوه

بر مبنای آن تصور میشود .ممتازترین موقعی های اجتماعی نصیب افرادی مویشوود کوه دارای
بیشترین میزان تحصیالت ،دانایی ،شناخ  ،ادراک از مسائل گوناگون و بوه طوور کول سورمایه
فرهنگی بالتر هستند .این والدین ،زمانی که از سرمایه اقتصادی کمتر برخوردار باشند (والودینی
با سرمایه فرهنگی بال و سرمایه اقتصادی پایین) ناگزیر دس
فرزندان کاسته و به کیوی

به انتخاب خواهند زد و از کمیو

تربیتی ،تحصیلی و آموزشی آنان اضافه خواهنود کورد .در ایون بوین،

مادران جایگاهی کلیدی در تحلیل تأبیر «سرمایه» و «عادتوار » بر میزان فرزنودآوری خوانواد هوا
دارند؛ بهویژ آنکه جامعه ایران در دهههای اخیور در حووز زنوان از لحوات اجتمواعی فرهنگوی
تحولتی ژرف را از سر گذراند اس

(در زمینه تحولت اجتماعی-فرهنگی در حووز زنوان در

دهههای اخیر بهعنوان نمونه بنگریود بوه کالنتوری و دیگوران 1311 ،عباسویشووازی و خواجوه
صالحی1312 ،؛ پیلتن و رحمانیان ،1319 ،اسحاقی1313 ،؛ جهانگیری و دیگران 1313؛ حسوینی
و بگی.)1313 ،
تجربه مدرنیته ایرانی بهویژ در سا هوای پوا از انقوالب اسوالمی ،دللو هوایی بور ارتقوا
خودآگاهی زنان ایرانی دارد که خود ناشی از عوامل متعددی همچون موارد زیر اسو  :افوزایش
میزان تحصیالت زنان ،شکلگیری فرهنگ مقاوم

زنانه (در مقابل ایدیولوژی رسمی حاکمی )،

تلقی دانشگا ها از سوی خانواد های ایرانی بهعنوان یکی از مهمترین مکانهوای مشوروع حووز
عمومی برای حضور دختران جوان .در واقع ،جامعه سنتی محافظه کار ایران در دهههای بعود از
انقالب تغییراتی را در ارزشها و نگرشهای زنان نسب

به زندگی تجربه کرد اس

که تبعواتی

همچون بال رفتن سن ازدواج در بین زنان ،از میوان رفوتن قوبح طوالق بوهویوژ در بوین زنوان،
شکلگیری الگوهای جدید همسریابی و ازدواج ،افزایش میزان تحصیالت زنان و کواهش میوزان
فرزندآوری در بین زوجهای جوان را در پی داشته اس  .به زبانی دیگر ،مبارز زنان برای ارتقوا
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جایگا شان در میدانهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی منجر به تغییراتوی در وضوعی
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنها شد اس

سورمایه

که خود منبعی برای رفتارهوای زنوان ایرانوی و از

جمله تغییرات در میزان باروری در بین آنها شد اس .
پژوهش حاضر با اتکا به رویکرد بوردیو در پی بررسی تأبیر سورمایه فرهنگوی زنوان متأهول
ایرانی بر میزان باروری آنها در استان گیالن بهعنوان استانی بوا پوایینتورین میوزان بواروری در
کشور اس  .این مهم ،با توجه به لزو شناخ

دقیق عوامل مؤبر بر تغییورات جمعیتوی و رفتوار

باروری و فقدان پژوهشها بر روی تأبیر انواع سرمایه و بهویژ سرمایه فرهنگی و اقتصوادی بور
رفتار باروری زنان ،اهمیتی دو چندان مییابد .با عنای
حاضر ،بررسی سرمایه فرهنگی زنان شهر رش
سوا اصلی تحقیق عبارت اس

به مطالب پیشگوته ،هدف اصلی تحقیوق

و تأبیر آن بر رفتار باروری آنان اس  .از این رو

از اینکه «سرمایه فرهنگی زنان در شهر رش

تا چه انداز می-

تواند رفتار باروری آنان را پیشبینی کند»؟

پیشینه تحقیق
تاکنون پژوهشهای متعددی در ابعاد مختل

بر روی باروری انجا شد که در بسیاری از آنها

به برخی از مؤلوههای سرمایه فرهنگی بهویژ مؤلوه تحصیالت توجه شد  ،اما پژوهشهایی که
به موهو سرمایه فرهنگی مستقیما توجه کرد باشند اندک اس  .بهعنوان مثا  ،در پژوهشهای
انجا شد در خارج از کشور مولینز )2211( 1نشان داد که مؤلوههای سرمایه فرهنگی از جمله
ایدئولوژیهای جنسیتی بزرگترین پیشبینی کنند رفتار باروری هستند .طبق یافتههای ویکرا

2

( )2212سرمایه اجتماعی تابیر قابلتوجهی بر باروری دارد ،هر چند این تأبیر بر اساس نوع
سرمایه اجتماعی (توسعهای و سنتی) متواوت اس  .عالو بر این سرمایه فرهنگی زنان ،یعنی
تواناییهای ارتباطی بیشتر ،اعتماد به نوا و تحصیالت با باروری مرتبد اس  .اگرچه رابطه دو
متغیر او با باروری معنادار نیس

اما تحصیالت زنان رابطه منوی مورد انتظاری با خواستن

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Mullins
2 Vikram
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فرزند سو دارد .یافتههای دریب 1و همکاران ( ،)2219نشاندهند این امر اس

که طبقات نخبه

و متوسد رو به بال در اوایل دور گذار باروری خالص 2پایین قابلتوجهی داشتند .این الگوها
پا از کنتر طی

وسیعی از عوامل تعیینکنند باروری در سطح فردی و اجتماعی باقی ماندند.

ادهیکاری ،)2212( 3دریاف

که هرچه زنان از لحات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در وضعی

مطلوبتری باشند باروری کمتری در آنان مشاهد میشد .وضعی

سواد زنان ،مذهب،

رسانههای جمعی ،محل اقام  ،سن در اولین ازدواج ،بهکارگیری روشهای تنظیم خانواد و
مرگومیر فرزندان از مهمترین متغیرهای تعیینکنند واریانا باروری در این تحقیق بود .طبق
یافتههای بوهلر و فیلیپوی ،)2221( 9در دسترس بودن منابع سرمایه اجتماعی تأبیر مثبتی بر روی
داشتن فرزند دو یا سو و زمانبندی داشتن فرزند او یا دو دارد .اگرچه رابطه منوی بین
اشتغا زنان و میزان باروری در بسیاری از تحقیقات انجا شد قبل از دهه  1112تایید شد
اس  .اما مطالعات انجا شد بعد از این دهه در کشورهای اروپایی نشان دادند که بین این دو
متغیر همبستگی مثبتی وجود دارد (فطرس و همکاران  .)1317در این زمینه شواهد و داد های
بهرمن و گونالون-پونز )2222( 1نشان میدهند که رابطه منوی بین اشتغا زنان و باروری فقد
برای اشتغا غیرکشاورزی صادق اس  .همچنین هیلگمن و باتا )2221( 7ضمن نشان دادن
رابطه منوی بین اشتغا و باروری ،اشار میکنند اما در عین حا نتیجه میگیرند که استواد از
خدمات مراقب

کودک ممکن اس

این رابطه منوی را کاهش دهد .از نظر ماتیسیاک و ویگنولی

6

( )2213رابطه متقابل بین فرزندآوری و عرضه نیروی کار زنان به عوامل خاص هر جامعهای
بستگی دارد .برای این منظور ،آنها ایتالیا و لهستان را مقایسه میکنند و نشان میدهند که اشتغا
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Dribe

( net fertility 2باروری خالص عبارت اس

از باروری تعدیل یافته برای مرگومیر در پنج سا او زندگی و در

واقع همان میزان تجدید نسل خالص)
Adhikari
Buhler & Philipoy
Behrman & Gonalons-Pons
Hilgeman & Butts
Matysiak &Vignoli

3
4
5
6
7
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زنان به وضو با فرزندآوری در ایتالیا در تضاد اس  ،در حالی که در لهستان ،زنان تصمیم دارند
این دو فعالی

را با وجود مشکالت مشابهی که با آن مواجه هستند ترکیب کنند .از نظر آنها،
عوامل خاص هر

این نتایج تبیینهای استاندارد اقتصاد خرد را به چالش میکشند و به اهمی

کشوری ،در شکلدهی تصمیمهای اشتغا و باروری زنان ،مانند انگیز های اقتصادی یا الگوهای
رفتاری ریشهدار فرهنگی اشار میکنند .همچنین برناردی و کلنر )2219( 1به این نتیجه رسیدند
که همه مؤلوههای اجتماعی مانند یادگیری اجتماعی ،فشار اجتماعی بر هنجارها و باورهای افراد
دربار فرزندآوری و حمای

اجتماعی ،بر درک والدین و بالخص زنان درمورد باروری ابرگذار

میباشند .تأبیر حقیقی این مؤلوهها بر سرع

فرزندآوری و مقدار این مؤلوهها به ساختار متقابل

اجتماعی بستگی خواهد داش  .دریز و مارتی ،)2222( 2نشان دادند که شاخصهای کلی
مدرنیته از قبیل شهرنشینی و باسوادی مردان رابطه معناداری با باروری نداشتهاند.
در پژوهشهای داخلی اگرچه توجه مستقیم به رابطه متغیر سرمایه فرهنگی با باروری کمتر
بود اما ،در بسیاری از تحقیقات به مؤلوههای این نوع سرمایه توجه شد اس  .بهعنوان مثا ،
طبق پژوهش کاو و همکاران ( )1317متغیر مشارک

اجتماعی و مصرف فرهنگی به ترتیب

بیشترین ابر را بر باروری داشته اس  ،یعنی زوجینی که مشارک

اجتماعی بالتری داشتند

بیشتر خواهان پذیرش فرزند و باروری بود اند ،همچنین هرچه سرمایه فرهنگی تجسمیافته و
نهادی بیشتر باشد ،افراد تصمیم کمتری به فرزندآوری داشتهاند .طبق پژوهش فیروزبخ

و

همکاران ( )1317بین رفتارهای باروری زنان و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
زنانی که سرمایه اجتماعی بالتری داشتند زمان بارداری آنان پا از ازدواج نسبتا  32درصد
کوتا تر از زنانی بود که سرمایه اجتماعی پایینتری داشتند .جمشیدیها و همکاران (،)1312
تواوتهای معناداری در باروری زنان از جه

میزان درآمد خانوار ،وضعی

تحصیالت و

اشتغا زنان مشاهد کردند .طبق یافتههای حمیدی گنجه ( ،)1312افزایش میزان تحصیالت و
اشتغا زنان سبب کاهش تصمیم آنان به داشتن فرزند دو میشد اما پایگا اجتماعی و اقتصادی
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Bernardi & Klarner
2 Dreze & Murthi,
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نمونهها تأبیر معناداری بر تصمیم زنان در به دنیا آوردن فرزند دو نداش  .طبق یافتههای قدرتی
و همکاران ( ،)1312متغیر تحصیالت ابر منوی بر روی باروری داش

یعنی هر چه میزان

تحصیالت زنان بیشتر باشد تصمیم به باروری در آنها کمتر اس  ،رابطه متغیر عضوی
گرو های رسمی با باروری مثب

بود .همچنین ارتباط معنادار منوی میان محل سکون

در

افراد و

میزان باروری در آنها مشاهد شد .براساس یافتههای عباسی شوازی و خواجه صالحی (،)1312
رابطه بین تأبیر استقال زنان و تصمیم به فرزندآوری معنادار نبود .اما با افزایش تحصیالت زنان
و همچنین مشارک

اجتماعی آنان گرایش به داشتن فرزند در آنان کاهش مییابد .کنعانی و

سعادتبخشی ( ،)1313به این نتیجه رسیدند که شاخصهای فردی شدن در کاهش باروری
افراد ابرگذار اس  .بر طبق نتایج تحلیل رگرسیون این تحقیق متغیرهای آشنایی اولیه زوجین،
الگوهای همسرگزینی ،تحصیالت و اشتغا زنان نقش مهمی در تبیین متغیر وابسته تحقیق
داشتهاند .طبق یافتههای قاسمی اردهایی و همکاران ( )1313سطح تحصیالت زنان مهمترین
عامل در سن ازدواج ،به کارگیری نوع وسایل پیشگیری از بارداری ،تعداد فرزند ،تعداد فرزندان
اید آ و ترجیح جنسی فرزند بود اس  .همچنین میزان درآمد و هزینه خانواد  ،مرتبه شغلی زن
و همسرش و پایگا اجتماعی-اقتصادی زوجین ،در تغییر نگرش به نوگرایی و رفتار باروری
زنان مؤبر بود اس  .پژهان و کمالیها ( )1319مشاهد کردند که بین فشار فرهنگی ،مذهب،
قومی  ،هنجارها ،وسایل پیشگیری ،ترجیح جنسی ،باروری و تحصیالت رابطه معناداری وجود
دارد .طبق یافتههای حمیدیفر و همکاران ( )1311متغیرهای آزادی انتخاب ،تحصیالت ،افو
ارزشهای سنتی ،سن ازدواج و فردی شدن روند فرزندآوری را کاهش داد اس  .بنابراین زنان
در دو راهی مخاطرات فرزندآوری و عالقه به داشتن فرزند ،کمفرزندآوری را بر میگزینند.
حمیدیفر و همکاران ( )1317در تحقیق دیگری اساسیترین دلیل اشخاص برای بیفرزندی را
به پنج بخش تقسیم کردند :مسئولی های فراوان پدر و مادری ،محدودی های زناشویی فرزند
برای والدین خود ،هزینههای بالی داشتن و پروراندن فرزند ،محدودی های اجتماعی فرزند
برای والدین و مخاطر های بارداری برای بانوان .براساس یافتههای رضایی نسب و فتوحی
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( )1317رضای

از زندگی زناشویی ،نگرش در مورد استواد از وسایل پیشگیری از بارداری،

سن ازدواج و طو مدت ازدواج بر میزان باروری زنان تأبیرگذار بود اند ،اما تحصیالت ،درآمد
خانواد  ،ترجیح جنسیتی و تقدیرگرایی تأبیر معناداری بر باروری نداشتند .یافتههای ایدر و
تقوائیفرد ( )1316نشان دادند که اشتغا زنان ،نوع مشاغل ،درآمد خانواد ها ،سطح تحصیالت
همسر و سطح تحصیالت زنان بر تغییرات باروری تأبیرگذار بود اس  .در برخی از مطالعات به
غیر از رابطه عوامل فرهنگی با باروری به رابطه این عوامل با متغیرهای نگرشی و بهویژ ارزش
فرزندان توجه شد اس  .بهعنوان نمونه هاشمینیا و همکاران ( )1317نشان دادند که حداقل
یکی از مقولههای ارزش فرزندان با توجه به متغیرهای تحصیالت ،سن ازدواج ،درآمد خانواد ،
محل تولد ،وضعی

اشتغا و سن زنان متواوت اس .

در مجموع در ارتباط با تحقیقات پیشین میتوان گو

که در باب موضوع مورد مطالعه

(رابطه سرمایه فرهنگی و رفتار و تصمیم باروری زنان) ،به جز یک مورد (کاو و همکاران
 )1317در داخل کشور و چند مورد در خارج کشور مولینز ( ،)2211ویکرا ( )2212و
ادهیکاری ( ،)2212مطالعات چندانی که مستقیما با سنجش موهو سرمایه فرهنگی به بررسی
رابطه آن با باروری بپردازد چندان یاف

نشد .عالو بر خالء تحقیقاتی ضرورت پژوهش در این

زمینه بیشتر به لحات تغییرات فرهنگی گسترد ای اس

که در جامعه ایران در دهههای اخیر

صورت گرفته و این تغییرات با توجه به خالء تحقیقاتی ضرورت انجا تحقیق در زمینه رابطه
این دو متغیر را بیشتر نمود اس  .اغلب تحقیقات انجا شد این تغییرات فرهنگی را بر اساس
تحصیالت مورد سنجش قرار داد اند و به موهو سرمایه فرهنگی و مؤلوهها و ابعاد تشکیل
دهند آن پرداخته نشد اس  .بر طبق نتایج اکثر تحقیقات انجا شد در این موضوع ،هرچه
افراد از لحات سطح تحصیالت و مدرک تحصیلی به درجات بالتری رسید باشند میزان تصمیم
آنان به داشتن فرزند کاهش مییابد و در بین افرادی که سطح تحصیالت پایینتری دارند ،میزان
باروری بیشتری مشاهد شد اس .
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چارچوب نظری
همانطور که در بیان مسئله مطر گردید تحولت باروری در ایران طی دهههای اخیر بهعنوان
سریعترین گذار باروری در جهان تعبیر شد اس  .از آنجایی که هیچ تحولی در یک پدید
اجتماعی مانند باروری نمیتواند خارج از تحولت عمومی جامعه مورد مطالعه باشد لز اس
که این تحولت در چارچوب کلی تحولت اجتماعی دهههای اخیر مورد بازبینی قرار گیرد تا
بتوان دیدگا روشنتری در مورد این تحولت حاصل نمود.
اگرچه رشد سریع جمعی
دور سیاس

در دهههای  1332و  1392موجب شکلگیری و اجرای اولین

جمعیتی از سا  1397گردید اما اجرای آنها بر روی تحولت جمعیتی نسبتاً

محدود بود .در عوض با رویداد انقالب اسالمی و امیدی که برای بهبود وضعی

جامعه در مرد

ایجاد گردید موجب شد تا روند نزولی اندک باروری در دور 1391-11 -به روند صعوی
شتابان آن در دور  1311-71تبدیل گردد .اما از همان اواسد دهه  1372و حتی پیش از آغاز
سیاس های جمعیتی بعد از انقالب ،نشانههای کاهش باروری مشاهد شد و با آغاز
سیاس های جمعیتی و آغاز اجرای سیاس های نئولیبرالی در ایران در اواخر این دهه و آغاز
دهه  1362این روند شدت پیدا کرد .طبق این فرایند میزان باروری کل که در سا  1371برابر با
 7/3فرزند بود در سا های  1361و  1311و  1311به ترتیب به ارقا  1/1 ،2/7و  2/21فرزند
برای هر زن رسید .این میزان در سا  1311به عدد  1/1فرزند رسید اس
کشور .)13 :1311 ،در واقع ،در طو

(سازمان بب

احوا

این سا ها ،کشور شاهد تحولت عمیقی در

سیاس گذاریهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بود اس  .از یک سو آغاز سیاس های
جمعیتی برابر بود با آغاز سیاس
سیاس

تعدیل اقتصادی نیمه دو دهه  1372و همچنین اجرای

گسترش آموزش و پرورش و آموزش عالی بهویژ برای زنان.

تحولت اجتماعی ،فرهنگی بهویژ از زاویه مباحث جنسیتی بهگونهای بود که شمار زنان
باسواد از اوایل دهه  1362به شدت افزایش یاف  .با نگاهی کلنگرانه ،روند تغییرات در میزان
باسوادی زنان در قرن حاضر بهگونهای بود که گرچه سهم زنان دانشجو از کل جمعی
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دانشجویی در ابتدای قرن حاضر شمسی بسیار اندک بود ،اما در طی سا های بعد سهم آنها
روند افزایشی به خود گرف

بهطوریکه در سرشماری  1391از کل محصلین دانشگاهی 22/6

درصد و در سرشماری  1311نیز  31/1درصد را زنان تشکیل میدادند .در دور پا از انقالب
افزایش جمعی

دانشجویان دختر سرع

بیشتری گرف

بهگونهای که در سرشماری 1311

سهم دانشجویان دختر از کل دانشجویان به رقم  11/2درصد و در سرشماری  1311به 97/3
درصد رسید .لز به یکر اس

که تعداد دانشجویان زن دانشگا ها و موسسات آموزش عالی از

سرشماری  1311تا  1311بیش از  36برابر شد اس ( .در مورد روند افزایش دانشجویان زن در
دهههای گذشته عالو بر سرشماریها بنگرید به آمار موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش
عالی  .)https://irphe.ac.irعلیرغم چنین افزایشی در زمینه تحصیالت زنان ،میزان به کارگیری
زنان در فعالی های اقتصادی از رشد چندانی برخوردار نبود اس  .در سا  1331میزان
اقتصادی زنان  1/22درصد بود که در سا  1311به  13/2درصد افزایش یافته اس

مشارک

(سرشماری عمومی نووس و مسکن  .)1311 ،1331مجموعه سیاس ها و روندهای اقتصادی،
فرهنگی و جمعیتی فوقالذکر موجب تحولت عمیقی در خانواد  ،قشربندی اجتماعی ،پایگا
اجتماعی زنان به واسطه افزایش سرمایه فرهنگی زنان گردید.
بوردیو در توضیح موهو سرمایه فرهنگی آن را یکی از چهار نوع سرمایه اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و نمادین موجود در جامعه میداند 1.در عملیاتیسازی موهو سرمایه
فرهنگی ،این موهو بهعنوان نشانههای فرهنگی نهادینه شد  ،شامل نگرشها ،ترجیحات ،دانش
رسمی ،رفتارها ،کالها و مدارک مورد استواد تعری

شد اس

(لمون

و لرو ،1111 ،به نقل

از ویکرا  .)7 :2212 ،این سرمایه در زنان میتوانند در کنش ،رفتار ،دانش و سبکهای ارتباطی
منعکا شود (لرو ،2223 ،نقل از ویکرا  .)7 :2212 ،به نظر میرسد سرمایه فرهنگی مولد
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 1به باور بوردیو سرمایه اقتصادی شامل تمامی درآمدها ،داراییها و منابعی میشود که ارزش پولی دارند و مستقیما
قابلی

تبدیل شدن به پو هستند .سرمایهای که شخص از طریق پیوندها و شبکههای ارتباطی با گروهی از افراد به

دس

میآورد سرمایه اجتماعی اس  .بنابراین سرمایه اجتماعی به شبکه اجتماعی و افرادی که فرد میشناسد

وابسته اس

و توزیع این سرمایه با طبقهای که فرد در آن قرار دارد مرتبد اس

(گرنول.)333 :1311 ،
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ارزشهایی اس

که میتوانند به زندگی معنا بخشند و به آن شکل دهند (کلمر ،976 :2222 ،به

نقل از دالزیل و همکاران .)12 :2211 ،افزایش این سرمایه نحو موجهه زنان با جهان اجتماعی
را تغییر داد و بر تصمیمات مهمی نظیر فرزندآوری نقش بسزایی دارد.
طبق نظریه بوردیو سه نوع سرمایه فرهنگی وجود دارد:
الف -سرمایه فرهنگی تجسمیافته (سرمایه بدنی و فردی) :که از طریق جامعهپذیری از والدین
به فرزندان منتقل میشود و بهعنوان تصمیمات پایدار و طولنیمدت یهن و جسم تجسم
مییابد و از بدو تولد در وجود فرد شکل میگیرد (بوردیو .)333 :1313 ،این سرمایه به
شکل پرورش ،تیمار ،فرهنگ و تربی

در افراد انباشته میشود و به صورت آمادگیهای

مداو جسم و یهن تجلی پیدا میکند و در سطح فردی شامل نگرش ،مهارت ،آگاهی و
دانش میشود (تاج.)192 :1319 ،
ب -سرمایه فرهنگی عینی یافته :این سرمایه بیشتر از طریق تملک و یا مصرف کالها و اشیای
فرهنگی نظیر کتاب ،تابلوی نقاشی ،فرهنگ لغات ،وسایل سخ افزاری مانند ماهوار ،
لپتاپ ،کامپیوتر به صورت دارایی فرد نمود مییابد و قابل انتقا به غیر اس

(نیازی و

کارکنان.)71 :1317 ،
ج -سرمایه فرهنگی نهادینه شد  :این نوع سرمایه فرهنگی در قالب آموزش در افراد نهادینه می-
شود و از طریق انواع مدارک تحصیلی در ارتقاء جایگا اجتماعی اشخاص مؤبر اس ؛
مواردی چون داشتن مدارک تحصیلی و گواهینامههای معتبر فنی و حرفهای شامل این نوع
از سرمایه میشود (نیازی و کارکنان.)71 :1317 ،
همانطور که مالحظه میشود سرمایه فرهنگی اشکا گوناگونی چون نهادینهشد (مدارک
تحصیلی آموزشی ،غیرقابل انتقا ) ،تجسمیافته ( مشارک های فرهنگی) و عینی یافته ( مالکی
کالهای فرهنگی بهعنوان نوعی از سرمایه اقتصادی) به خود میگیرد (بوردیو ،1117 ،نقل قو
از کارلیز و همکاران .)21 :2221 ،سرمایه فرهنگی ،بهویژ در شکل مجسم و نهادینهشد آن،
میتواند زنان را قادر سازد تا از آگاهی بالتر ،اطالعات مویدتر و انتخابهای بیشتری در
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زنان را قادر سازد

تصمیمات زندگی و بالخص باروری بهر مند باشند .این توانایی ممکن اس

تا تصمیمات آگاهانهتر و کنتر بیشتری در مورد ابعاد خانواد  ،استواد از روشهای جلوگیری
از بارداری ،ترجیحات باروری و میزان آن داشته باشند.
با افزایش سرمایه فرهنگی خانواد ها والدین مایلند سرمایه بیشتری را صرف تربی ،
آموزش و پرورش فرزندان خود کنند؛ به همین دلیل خانواد هایی با سرمایه فرهنگی بالتر
ازمیزان باروری پایینتر ،ترجیحات جنسیتی کمتر در فرزندآوری و تبدیل سرمایههای اقتصادی
خانواد به سرمایههای فرهنگی فرزندان اهمی

میدهند (بوردیو.)11 :1311،

همراستا با تغییرات پیشگوته ،از سا های  1371در پی اتما جنگ ،رحل
سیاس

اما و اتخای

تعدیل ساختاری (اجرای سیاس های بانک جهانی) از سوی نظا  ،تغییرات جدی در

سیاس های اجتماعی و رفاهی آغاز شد .این دور مصادف بود با ریاس
رفسنجانی که کاهش تصدیگری دول

جمهوری آقای

بر اقتصاد و خصوصیسازی آن ،کنار رفتن سیاس های

رفاهی حمایتی برای کاهش هزینههای عمومی دول  ،کاهش دخال های دول
بازار و آزادسازی نری ارز (افزایش قیم

در فرایندهای

کالها و خدمات و کاهش سطح زندگی عمو مرد )

را در پی داش  .محققین ،این تحولت ساختاری در سیاس  ،اقتصاد و کلی

جامعه را آغاز

ورود ایران به دور نولیبرالیسم میدانند (بهداد و نعمانی .)1316 ،از آن دور تاکنون ،دول های
مختل

با تواوتهایی در چارچوب همین سیاس ها عمل کرد اند .خصوصیسازی دولتی

کارخانجات ،مدارس ،دانشگا ها ،خدمات عمومی و خدمات انتظامی ،همرا با ظهور اشکا
ناپایدار کار و قراردادهای کوتا مدتِ کاری در چارچوب سازمان کار نئولیبرالی ،از آن زمان
تاکنون رابطه شاغلین با کار را تغییر داد اس  .در چنین وضعیتی ،کاهش جذب نیرو ،تعدیل
نیرو و اولوی

نیروی کار مردان بر زنان (به دلیل سیاس های حاکمی

و همچنین ساختار

پدر/مردسالر جامعه) عمالً میزان اشتغا زنان را با وجود افزایش میزان تحصیالت آنها بهبود
نبخشید اس  .در حقیق  ،با وجود تغییرات در جایگا اجتماعی زنان و افزایش سرمایه
فرهنگی آنها ،در نتیجه اجرای سیاس های نولیبرا از سا های  ،1371موقعی

اقتصادی زنان
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همچنان تغییر چندانی نکرد اس  .نتیجه این امر ،عد افزایش حضور زنان تحصیلکرد در
بازار کار و محدود شدن فعالی

آنها به نقش همسری و مادری اس  .این امر ،در موصلبندی

با روند رو به کاهش سطح زندگی عمومی مرد بهویژ از دول

دو آقای احمدی نژاد به بعد،

منجر به واکنش رادیکا در امر فرزندآوری در سطح خانواد های ایرانی شد اس .
در مجموع میتوان گو

که زنان ایرانی با میزان بالیی از سرمایه آموزشی و فرهنگی کوه آن

را میتوان در نگرشهای مدرن به زندگی ،خانواد و فرزنودان و بوهویوژ در سوه بعود سورمایه
فرهنگی (تجسم یافته ،عینی
موقعی

یافته ،نهادینه شد ) مالحظه کرد با پیشبینی روند آتوی زنودگی در

نولیبرالی ،ریسک فرزندآوری را بسیار بال برآورد کورد و عموال بوا رویکوردی «خورد

بورژوامآبانه »1سعی در حوظ سوطح زنودگی از طریوق کواهش هزینوههوای زنودگی بوه واسوطه
فرزندآوری کمتر و یا با بیفرزندی نمود اند .در واقع ،در واکنش به اجرای مستمر سیاس هوای
نولیبرا از سوی حاکمی  ،خانواد های ایرانی– با محوری

زنان -در سطح خانواد هوای خوود

عمالً سیاس های نئولیبرا (کاهش هزینههای زندگی با کاهش تعداد فرزندان) را اتخای کرد اند.
به همین دلیل در این تحقیق فرضیه او و اصلی وجود رابطوه بوین سورمایه فرهنگوی بوا رفتوار
باروری اس

و برای تبیین دقیقتر این رابطه وجود رابطه بین باروری و ابعواد مختلو

فرهنگی (تجسم یافته ،عینی

سورمایه

یافته و نهادینه شد ) بهعنوان فرضیات فرعی نیوز موورد آزموون و

سنجش قرار گرف  .عالو بر اینها ،فرضیه دو ایون تحقیوق در ارتبواط بوا وجوود توواوت در
تصمیم زنان به باروری در آیند با توجه به سرمایه فرهنگی آنها مورد بررسی قرار گرفته اس .
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 1بوردیو ( )1313در توصی

منش فرزندآوری خرد بورژوازی ،آن را به مثابه تالش برای کاهش هزینههای

زندگی تعبیر می کند :یکی از ویژگیهای متناقض خرد بورژواها تظاهر به داشتن شاناهایی برای صعود و افزودن
نوعی تقوی

«عاطوی و روانی» به نیرو و سرمایه اقتصادی و فرهنگی خود اس  .آنها برای دس یابی به این

هدف ،باید منابعی برای جبران فقدان سرمایه بیابند .این منابع یا به شکل «پاانداز» – که به معنای صرفهجویی و
امتناع از خرج کردن اس

– یا به صورت کنتر موالید میتواند حاصل گردد (بنگرید به بوردیو .)911 :1313 ،در

چند دهه اخیر در ایران کاهش سطح زندگی مرد  ،خانواد ها را به جه گیری مشابه با جه گیری که بوردیو در
زمینه فرزندآوری «خرد بورژوامآبانه» مینامد سوق داد اس .
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روش و دادههای تحقیق
این پژوهش بر رهیاف

کمی و روش پیمایش استوار اس  .جامعه آماری شامل کلیه زنوان -11

 91ساله حداقل یک بار ازدواج کرد شوهر رشو

در سوا  1922اسو  .براسواس سرشوماری

عمومی نووس و مسکن سا  ،1311جامعه آماری تحقیق  211293زن اسو  .حجوم نمونوه بور
اساس فرمو کوکران و احتما خدشه در برخی از پرسشنامهها ،تعداد  922نمونه تعیین گردید.
برای انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم بر اساس نحو توزیع نسوبی
جمعی

در مناطق پنجگانه شهر رش

استواد گردید .پا از تعیین نسب

طبقات نمونوهگیوری،

تعداد نمونه در منطقه  ،)127( 1منطقه  ،)72( 2منطقه  ،)16( 3منطقه  )121( 9و منطقوه )37( 1
نور برآورد شد .سپا از هر منطقه تعدادی از محالت به صورت تصادفی ساد انتخاب و در هر
محله برحسب سهم از نمونه تعدادی خیابان و در هر خیابوان تعودادی کوچوه و در هور کوچوه
تعدادی خانوار انتخاب گردید .در هر خانوار منتخب یک زن ازدواج کرد به تکمیل پرسشنامهها
اقدا کرد .پا از بازبینی پرسشنامهها در نهای

 311پرسشنامه کامل به دس

مورد استواد از نوع محقق ساخته و دارای سؤالتی باز و بسته به صورت طی

آمد .پرسشناموه
لیکرت بود.

در این پژوهش دو موهو (متغیر) «رفتار بواروری» و «سورمایه فرهنگوی» متغیرهوای کلیودی
هستند .اولی بهعنوان متغیر مالک و دومی بهعنوان متغیر پیشبین مورد استواد قرار گرفته اسو .
رفتار باروری در تعداد فرزندان زند به دنیا آمد هور زن در طوو عمور تبلوور موییابود .بورای
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سنجش رفتار باروری زنان سؤالی در رابطه با تعداد فرزندان زند بوه دنیوا آمود آنوان توا زموان
تحقیق (صادقی و همکاران1316 ،؛ ملتو

و همکاران )1311 ،به صورت بازپاسوخ و فاصولهای

پرسید شد .سرمایه فرهنگی شکلی از سرمایه غیراقتصادی و غیرمادی اس

که شامل عادتها و

گرایشهوای تصوویبشود در طوو فراینودهای اجتمواعیشودن و جامعوهپوذیری و همچنوین
صالحی ها ،لیاق ها و فرهیختگیهای آموزشی میشود (بوردیو  .)1313،سورمایه فرهنگوی بوه
طرق گوناگون از جمله خانواد  ،آموزشهای رسمی در مدارس و دانشوگا هوا و شوغل بوه فورد
آموزش داد میشود ،قدرت تثبی

دارد و اشکا گونواگونی بوه خوود مویگیورد :نهادینوهشود

(مدارک تحصیلی آموزشی ،غیرقابل انتقا ) ،تجسمیافته ( مشارک های فرهنگی) و عینیو یافتوه
(مالکی

کالهای فرهنگی بهعنوان نوعی از سرمایه اقتصادی) (بوردیو ،1117 ،به نقل از کارلیز

و همکاران .)21 :2221 ،برای سنجش سرمایه فرهنگی گویهها و سؤالتی در قالب ابعاد سورمایه
فرهنگی تجسمیافته ،عینی یافته و نهادینهشد به صورت عملیاتی طراحی شود؛ سوؤالتی چوون
سطح تحصیالت ،آشنایی با زبان خارجه ،بازدید از آبار هنری ،تواریخی و مووز هوا ،آشونایی بوا
زندگینامه افراد مشهور ایرانی ،عالقه به تماشای فیلم ،سینما ،تئاتر و کنسرت ،میزان دارایی آبوار
هنری چون مجسمه ،انجا فعالی های ورزشی ،داشتن مدرک زبان ،ورزش و . ...
برای سنجش اعتبار و پایایی سؤالت پرسشنامه و گویههای به کار گرفتوه شود در سونجش
متغیرهای تحقیق تعداد  31پرسشنامه به طور تصادفی توزیع شد .اعتبار پرسشنامه بوه دو روش
صوری (تأیید چند متخصص علو اجتماعی) و ساز ای (تحلیول عواملی) سونجید شود .نتوایج
حاصل از تحلیل عاملی بر اسواس دو آزموون ( KMOبویش از  )2/6و بارتلو
نشاندهند این امر اس

(کمتور از )2/21

که گویه های پرسشنامه برای سنجش متغیرهای تحقیق از اعتبوار سواز

مناسبی برخوردارند .همچنین پایایی هر یک از ابعاد سرمایه فرهنگی بالتر از حود نصواب (آلووا
بالتر از  )2/6نشاندهند سطح مطلوب همگنی گویهها اس .
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جدول  .1متغیرهای تحقیق و سنجش اعتبار و پایایی آنها
نام متغیر

نوع

تعداد

متغیر

گویه

مقیاس

پایایی

مقدار

سطح معناداری

کرونباخ

kmo

بارتلت

پیشبین

8

ترتیبی

0/88

0/888

0/000

پیشبین

11

ترتیبی

0/81

0/888

0/000

پیشبین

8

ترتیبی

0/76

0/780

0/000

تحصیالت

پیشبین

1

فاصلهای

-

-

-

سن ازدواج

پیشبین

1

فاصلهای

-

-

-

رفتار باروری

مالک

1

فاصلهای

-

-

-

سرمایه فرهنگی تجسم
یافته
سرمایه فرهنگی
عینیت یافته
سرمایه فرهنگی
نهادینه شده

یافتهها
 )1سیمای نمونه تحقیق
در این بخش نخس
حاکی از آن اس

یافتههای توصیوی مورد بررسی قرار مویگیورد .داد هوای بوه دسو

آمود

که نزدیک به  33درصد از زنان مورد مطالعه فاقد فرزنود و بوالی  26درصود

تنها دارای یک فرزند هستند (جمعاً حدود  72درصد) .نمونوههوای دارای  9 ،3 ،2و  1فرزنود و
بیشتر به ترتیب  ،7/7 ،19/1 ،16/9و  1درصد از کل نمونهها را تشکیل میدهنود .بررسویهوای
بیشتر حاکی از ان اس

که تصمیم به باروری در آیند در نمونههای مورد مطالعه بسویار پوایین

اس  ،بهطوریکه نیمی ( 91/9درصد) از زنان بیفرزند 16/1 ،درصد از زنان دارای یوک فرزنود،
 61درصد از زنان دارای  2فرزند و تمامی زنان دارای  3فرزند و بیشتر تصمیمی به فرزندآوری
در آیند ندارند.
توصی
بهگونهای اس

داد های به دس

آمد در مورد تصمیم به فرزندآوری برحسوب گورو بنودی سونی

که در میان زنان  11-11ساله حدود  76درصد اظهار داشتهاند کوه تصومیمی بوه
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فرزندآوری در آیند ندارند .درصد عد تصمیم به فرزندآوری در گرو های سنی  22-29ساله و
 21-21ساله به ترتیب  19/1درصد و  97/1درصد اس

که نشواندهنود عود تصومیم نصو

زنان در سنین اوج باروری به فرزندآوری در آیند اس  .1در گرو های سنی بوالتر بوه

جمعی

دلیل نزدیک شدن به پایان دوران باروری عد تصمیم به فرزندآوری شودیداً افوزایش موییابود،
بهگونهای که در میان زنان  32-39ساله 31-31 ،ساله و  91-99سواله درصود عود تصومیم بوه
فرزندآوری در آیند  ،به ترتیب به  72/1درصد 61/1 ،درصد و  16/1درصد و در آخورین گورو
سنی به  122درصد میرسد.
کنکاش در داد ها حاکی از آن اس

که با بالتر رفتن میزان تحصیالت زنوان رفتوار بواروری

آنها تغییر کرد و تعداد فرزندان آنها به شدت کاهش مییابد .بهطوریکه این امر در زنوانی بوا
تحصیالت کارشناسی و بالتر به شکل قابل مالحظهای متواوت از زنان با تحصیالت دیپلم و زیر
دیپلم اس  .برای مثا  71درصد زنان با تحصیالت فوق لیسانا و دکترا 31/1 ،درصد زنوان بوا
تحصیالت کارشناسی و حدود  31درصد زنان با تحصیالت کاردانی فاقد فرزند هستند .ایون در
حالی اس

که  17/6درصد زنان با تحصیالت دیپلم ،و صور درصد زنان زیر دیپلم فاقود فرزنود

هستند .با دق

بیشتر در نتایج حاصل شد مشاهد گردید که سیر نزولوی سوهم فرزنودآوری از

بالترین سطو تحصیلی تا پایین ترین آن تقریبا چنین مسیری را نشان میدهود .عکوا چنوین
مسیری را نیز میتوان در مورد باروری بال با تحصیالت کمتر مشاهد کرد .بهطوریکوه نزدیوک
به  91درصد زنان با تحصیالت سیکل و زیر سیکل  26/1درصود زنوان زیور دیوپلم و بوالتر از
سیکل 7 ،درصد در میان زنان دیپلم 2 ،درصد در میان زنان فوق دیپلم و صوور درصود در میوان
زنان دارای تحصیالت کارشناسی و بالتر دارای  9فرزند و بیشتر هستند .یکر ایون نکتوه حوائز
اهمی

اس

که عموماً زنان دارای فرزندان بیشتر و تحصیالت کمتر در گورو هوای سونی بوال

قرار دارند و در توصی

وتحلیل داد های فوق باید به این نکته توجه داش .

داد ها نشان میدهند که  1221درصد از نمونههوای گورو سونی  91-91سواله و  12درصود
نمونههای  92-99ساله دیپلم و زیر دیپلم بودند.
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 1بنابر مطالعات جمعیتی سنین  22-21ساله سنین حداکثری باروری زنان اس .
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تحلیل داد ها بر اساس سن ازدواج نشان میدهد که بیش از  11درصد زنان فوق لیسوانا و
بالتر در سنین بالتر از  32سالگی ازدواج کرد اند .این سهم برای زنوان لیسوانا  11/7درصود،
برای زنان فوق دیپلم  122درصد ،برای زنان دیپلم  9/1درصد و برای زنان با تحصیالت پایینتور
از دیپلم صور درصد بود اس  .این در حالی اس

که ازدواج در سنین کمتور از  22سوالگی در

میان زنان با تحصیالت پایینتر شیوع بیشتری داشته و داد هوا نشوان مویدهنود کوه حودود 12
درصد از زنان با تحصیالت پایینتر از دیپلم ،نزدیک به  12درصد از زنان دیپلم 29/1 ،درصد از
زنان فوق دیپلم 1/1 ،درصد زنان لیسانا و  7/1درصد از زنان فوق لیسانا و بوالتر در سونین
زیر  22سالگی ازدواج کرد اند.

 )1توصیف سرمایه فرهنگی
توصی

مهمترین متغیر این پژوهش و ابعاد آن حاکی از آن اس

تجسم یافته ،عینی

که میانگین سرمایه فرهنگی و ابعاد

یافته و نهادی به ترتیب  2/13 ،2/12 ،2/29و  1/96اس  .همانطور که مالحظوه

می شود میانگین سرمایه فرهنگی نمونههای مورد مطالعه چندان بال نیس
نهادی آن قابل مشاهد اس  .برای دریاف

و این امر بهویوژ در بعود

تصویری دقیقتر از نحو توزیع جامعه آمواری برحسوب

متغیر سرمایه فرهنگی و ابعاد سه گانه آن شاخصهای گرایش به مرکز و همچنین شاخص پراکندگی
در جدو ییل ارائه شد اس  .جدو ییل توزیع نمونههای مورد مطالعوه برحسوب میوزان سورمایه
فرهنگی و ابعاد سه گانه تجسمی ،عینی

یافته و نهادی آن را به توصیل نشان میدهد:

جدول  . 1توزیع نمونههای مورد مطالعه برحسب میزان سرمایه فرهنگی و ابعاد سه گانه
تجسمی ،عینیت یافته و نهادی
پایین

متوسط

باال

میانگین

انحراف معیار

کشیدگی

چولگی

سرمایه فرهنگی

111

170

10

1/18

0/768

0/878

-0/860

تجسم یافته

180

176

88

1/80

0/881

0/107

-0/886

عینیت یافته

188

187

11

1/18

0/781

0/881

-0/877

نهادین

887

88

1

1/86

0/868

1/181

-0/711
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در کنار آمار های موجود در درون جدو فوق الذکر با بررسی رابطه همبستگی بوین میوزان
سرمایه فرهنگی و ابعاد سهگانه آن با سن ازدواج ،میزان تحصویالت و سون مویتووان توصویوی
دقیقتر از وضعی

جامعه آماری مورد مطالعه ارائه کرد .جدو ییل به شکلی دقیق این ارتباطها

را به نمایش گذاشته اس .
جدول  :8میزان همبستگی سرمایه فرهنگی و ابعاد ان با متغیرهای سن ،سن ازدواج و میزان
تحصیالت
سن ازدواج

سن

تحصیالت

سرمایه فرهنگی

**

0/188

تجسم یافته

**

0/178

**

0/880

عینیت یافته

**

0/171

**

0/881

**

0/868

نهادین

-0/168
-0/188
-0/177
0/118

**

0/188

**

**

0/877

**
**
**

همانطور که مشاهد میگردد ،میزان سرمایه فرهنگی و ابعاد سه گانوه آن بوا سون نمونوههوای
مورد مطالعه رابطهای معکوس دارد .به عبارتی با بال رفتن سن پاسخگویان ،میزان سرمایه فرهنگوی
در هر سه بعدش کاهش مییابد .این یافته با توصیواتی که پیشتر ارائه شد همخوان اس  .هموان-
طور که قبال یکر گردید ،زنانی که در این پژوهش در گرو های سنی  92سا بوه بوال قورار دارنود
عموماً زنانی با تحصیالت پایینتر بودند .از یافتههای جالب توجه موجود در جدو فوق مویتووان
به رابطه مستقیم بال بین میزان تحصیالت و میزان سرمایه فرهنگی (در هور سوه بعود) اشوار کورد.
بهطوریکه با بال رفتن میزان تحصیالت به میزان  2/96درصد میزان سرمایه فرهنگی آنها افوزایش
مییابد 1.این آمار برای سرمایه فرهنگی تجسوم یافتوه ،سورمایه فرهنگوی عینیو

یافتوه و سورمایه

فرهنگی نهادین به ترتیب  2/91 ،2/31و  2/31میباشد .عالو بر یافتوههوای فووق بایود بوه رابطوه
مستقیم بین سن ازدواج بهعنوان متغیری مهم در تأخیر در فرزندآوری و میزان سرمایه فرهنگوی (در
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 1باید یادآوری کرد که در سنجش سرمایه فرهنگی و ابعاد آن در این تحقیق از گویههایی با طی
شد و از تحصیالت به عنوان یکی از شاخصهای سرمایه فرهنگی استواد نشد اس .

لیکرت استواد
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هر سه بعد آن) اشار کرد .میزان همبستگی بین سن ازدواج و میوزان سورمایه فرهنگوی  2/23و بوا
ابعاد تجسم یافته ،عینی

یافته و نهادین به ترتیب  2/27 ،2/16و  2/11اشار کرد.

 )8آزمون دومتغیره روابط متغیرهای پیشبین با رفتار باروری
در این پژوهش رفتار باروری (تعداد فرزند زند به دنیا آمد هر زن) و تصمیم به فرزندآوری
در آیند به عنوان متغیر مال ک مطر اس  .در این بخش به بررسی فرضیات پژوهش و آزمون
آنها میپردازیم:
جدول  .8نتیجه آزمون فرض رابطه بین رفتار باروری و سرمایه فرهنگی زنان مورد مطالعه
متغیر
مالک
رفتار
باروری

متغیر پیش بین

سرمایه فرهنگی

رفتار

سرمایه فرهنگی

باروری

تجسم یافته

رفتار

سرمایه فرهنگی

باروری

عینی

یافته

رفتار

سرمایه فرهنگی

باروری

نهادینه شد

نوع

مقادیر

آزمون

همبستگی
**

پیرسون

-2/922

پیرسون

**-2/333

پیرسون

**-2/312

پیرسون

**-2/321

رابطه و سطح معناداری

نتیجه

وجود رابطه معنادار با  11درصد

تأیید

اطمینان و جه

رابطه معکوس یا منوی

وجود رابطه معنادار با  11درصد
اطمینان و جه

رابطه معکوس یا منوی

وجود رابطه معنادار با  11درصد
اطمینان و جه

رابطه معکوس یا منوی

وجود رابطه معنادار با  11درصد
اطمینان و جه

رابطه معکوس یا منوی

فرضیه
تأیید
فرضیه
تأیید
فرضیه
تأیید
فرضیه

همانطور که مالحظه میگردد ،آمار های موجود در جدو  9نشانگر رابطه معنادار معکوس
با  11درصد اطمینان ما بین دو متغیر سرمایه فرهنگی و رفتار باروری اس  .طبق این یافتوه ،هور
چه میزان سرمایه فرهنگی زنان مورد مطالعه افزایش موییابود ،از تعوداد فرزنودان آنهوا کاسوته
میشود .این یافته با توصیواتی که پیشتر به توصیل توضیح داد شد هماهنگ اس  .برای درکی
دقیق تر از ارتباط این ساز با متغیر رفتار باروری رابطه ابعاد سه گانه این ساز با متغیر مالک بوه
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طور جداگانه مورد آزمون قرار گرف  .آزمون ارتباط مابین بعد تجسم یافته سرمایه فرهنگی زنان
مورد مطالعه و رفتار باروری آنها نشان دهند رابطه معنادار و معکووس بوا  11درصود اطمینوان
مابین دو متغیر اس  .باید یادآور شد که گویههای سرمایه فرهنگی تجسوم یافتوه زنوان نشوانگر
سطح یائقه فرهنگی (ادبی ،هنری و  )...آنهاس  .هر قدر که این نوع یائقهها افوزایش موییابود
تعداد فرزندان این افراد کاهش موییابود .در حقیقو
نگرشهای آنها نسب

یائقوههوای هنوری و ادبوی افوراد نشوانگر

به زندگی و نحو مواجهه آنها با جهان اجتماعی پیرامون آنهاس  .این

امر بر شکل زندگی آنها و همچنین تصوراتی که از زندگی آتوی فرزندانشوان دارنود تأبیرگوذار
اس  .به عبارت دقیقتر ،برای افرادی با سرمایه فرهنگی تجسم یافته کیوی
خانواد و بهویژ فرزندان از اولوی
فرزندی میتواند در این جه

و اهمی

بالیی برخوردار اس  .لذا فرزندان کمتور یوا بوی

استراتژی کارا در جامعهای با شراید ناپایدار و با آیند ای نامعلو

شمار آید .بعد دو سرمایه فرهنگی تح
در عینی

زندگی برای خود و

عنوان سرمایه فرهنگی عینی

یافته دلل

بر تواناییها

بخشی به یائقههای هنری و ادبی آنها دارد .اطالعوات منودرج در جودو  9نشوانگر

ارتباط معنادار معکوس بین این بعد از سرمایه فرهنگی و رفتار باروری زنان مورد مطالعه اسو .
در حقیق
عینی

هر چه میزان سرمایه فرهنگی عینی

یافته زنان افزایش موییابود کوه خوود گووا بور

یافتن شکل خاصی از نگرش به زندگی و مواجهه با جهوان اجتمواعی پیراموون اسو  ،از

تعداد فرزندان آنها کاسته میشود.
ارتباط سومین بعد از ابعاد ساز سرمایه فرهنگی با رفتار باروری پاسخگویان نیز در جدو 9
مورد آزمون قرار گرفته اس  .همانطور که پیشتر در بخشهای اولیه مقاله اشار شد گویههوای
سرمایه فرهنگی نهادی دلل

بر میزان آموزش مهارتهوای دریافو

دانشگاهی دارد .که عمدتاً با دریاف

شود در خوارج از محوید

مدارکی رسمی از سوی نهادهوا و موسسوات ارائوه دهنود

همرا اس  .بنابر یافتههای جدو  9رابطهای معنادار و معکوس بین سومین بعد سرمایه فرهنگی
– همانند دو بعد او و دو – و تعداد فرزندان زنان مورد مطالعه وجود دارد .به عبارتی دقیقتر
با افزایش میزان آموزشهای یکر شد از سوی زنان مورد مطالعه از تعداد فرزندان آنهوا کاسوته
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میشود .این یافته همانند یافتههای مندرج در سه جدو پیش گوا بر ارتباط بین شکل زندگی و
نگرشها نسب

به آن با میزان فرزندآوری اس .

پا از بررسی ارتباط ساز سرمایه فرهنگی و ابعاد سه گانه آن با رفتار باروری زنوان موورد
مطالعه حا به بررسی دومین فرضیه این پژوهش میپردازیم .همانطور که در بخوش فرضویات
یکر شد اس  .فرضیه دو به ارتباط مابین سرمایه فرهنگی زنان و تصمیم به بواروری آنهوا در
ایند اشار دارد .جدو شمار  1میانگین سرمایه فرهنگی زنان را در دو گورو دارای تصومیم و
فاقد تصمیم به باروری در آیند نشان میدهد.
جدول  :8جدول توصیفی تصمیم به باروری و سرمایه فرهنگی
سرمایه فرهنگی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای میانگین

تصمیم به باروری

118

1/88

0/778

0/088

عدم تصمیم به باروری

171

1/10

0/768

0/081

جدو  ،1مقایسه میانگین سرمایه فرهنگی در بین دو گروهی که در آیند تصمیم به باروری
دارند و یا ندارند؛ بر طبق جدو  1میانگین سرمایه فرهنگی این دو گرو تواوت چندانی با هوم
ندارد .در ادامه برای آزمودن این ادعا از آزمون پارامتریک دو نمونهای تواوت استواد میکنیم.
جدول  :7آزمون تفاوت تصمیم به باروری و سرمایه فرهنگی
تصمیم و عدم تصمیم به باروری  /سرمایه فرهنگی
 t-testآزمون
با فرض برابری
واریانس
با فرض نابرابری
واریانس

fمقدار
0/178

سطح

تفاوت

حد

حد

سطح
معناداری

t

معناداری

میانگین

پایین

باال

0/708

1/601

0/080

0/118

-0/018

0/178

1/610

0/088

0/118

-0/018

0/178

مقدار
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جدو  ،7با در نظر گرفتن سطح معناداری آزمون لوین ( ،)2/721واریاناها برابر میباشند،
از این رو در ادامه به میزان سطح معناداری واریاناها برابرند نگا مویکنویم ،)2/212( ،بور ایون
اساس واریاناها برابرند و فرض تحقیق رد میشوود و میوانگین سورمایه فرهنگوی در میوان دو
گروهی که در آیند تصمیم به باروری دارند و یا ندارند ،تواوت معناداری با هم ندارد.

 )8تحلیل چند متغیره
برای اینکه ابرات مستقیم و غیر مستقیم یا میانجی هرکودا از پویشبوینهوا بور متغیور موالک را
بسنجیم از رگرسیون چند متغیر تحلیل مسیر و از روش ورود 1استواد میکنیم .به این صوورت
که به ترتیب و طی چند مرحله هر متغیر پیشبینی که میزان بتای استاندارد بویشتوری داشو

را

بهعنوان متغیر مالک جدید در نظر گرفته و متغیر مالک قبلی حذف میشود و تابیر سوایر پویش-
بینها بر مالک جدید محاسبه میشود.
جدول  :6نتایﺞ تحلیل چند متغیره متغیرهای مستقل با متغیر وابسته
سطح معناداری آنوا

Beta

مدل  /متغیرهای پیشبین

ضریب تعیین

رفتار باروری /تحصیالت

0/88

0/000

-0/88

0/000

تحصیالت  /سن ازدواج

0/80

0/000

0/88

0/000

سن ازدواج  /سرمایه فرهنگی

0/08

0/000

0/18

0/000

R2

سطح معناداری

t

در جدو شمار  6با درنظر گرفتن معنادار بودن پیشبینها و همچنین ضورایب رگرسویونی
بتا که همگی بالی 2/21میباشند ،به این نتیجه میرسیم که هیچکدا از پیشبینها حذف نشود
و در معادله باقی میمانند و متغیر مناسبی برای پویشبینوی و تبیوین مویباشوند .طبوق مود بوال
تحصیالت به صورت مستقیم و سن ازدواج و سرمایه فرهنگی به صورت غیرمستقیم یا میوانجی
از طریق تأبیرگذاری بر تحصیالت و سن ازدواج بور رفتوار بواروری گبرگوذار هسوتند .بوه ایون
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 INTER
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صورت که سرمایه فرهنگی با تابیر مستقیم و مثبتی که بر سن ازدواج اشوخاص مویگوذارد و در
ادامه تآبیر مثبتی که سن ازدواج بر تحصیالت میگذارد و در آخر تابیر منوی کوه تحصویالت بور
رفتار باروری میگذارد ،عمل خواهد کرد.
بر طبق تأبیرات مستقیم متغیرها هرچه افراد تحصیالت بیشتری داشته باشند باروری کمتری
خواهند داش

و در رابطه با تأبیرات میانجی یا غیرمستقیم افرادی که سورمایه فرهنگوی بوالتری

داشتند سن ازدواج آنان بیشتر بود و کسانی که سن ازدواج بالتری داشتند تحصیالت بیشتری
نیز داشتند و به این طریق پیش بینها بر رفتار باروری بانوان تأبیرگذار اس .

بحث و نتیجهگیری
اگرچه در زمینه ارتباط سرمایه فرهنگی با رفتار باروری تحقیقات چندانی انجا نشد  ،اما همان
تحقیقات اندک نشانگر همسویی یافتههای تحقیق حاضر با بسیاری از تحقیقات پیشین اس .
طبق تحقیق کاو و همکاران ( ،)1317که در رابطه با تأبیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر نگرش
به فرزندآوری بود ،این نتیجه حاصل گش

که هرچه سرمایه فرهنگی اشخاص بیشتر باشد

تصمیم کمتری به فرزندآوری دارند .در زمینه نقش عوامل فرهنگی بر طبق یافتههای رشیدی
( ،)1316افراد با فرهنگ سنتی باروری بیشتر و با فرهنگ مدرن باروری کمتری داشتند ،بر طبق
پژوهش حمیدی گنجه ( ،)1312افزایش تحصیالت و اشتغا سبب کاهش تصمیم به آوردن
فرزند دو میشود .در تحقیقات خارجی نظیر آکین ( ،)2221تحصیالت و اشتغا عالی که از
مؤلوههای سرمایه فرهنگی اس  ،ابری معکوس بر باروری دارد .تحقیقات روبین لودن پیچ
( )2227نیز این نتایج را تایید میکند .طبق تحقیق ادهیکاری ( ،)2212وضعی

بهتر از جه

فرهنگی کاهش باروری را به دنبا دارد .در پژوهش حاضر نیز با توجه به یافتهها ،سرمایه
فرهنگی و سرمایه اقتصادی با رفتار باروری رابطهای کامال معکوس نشان دادند و با زیاد شدن
یکی دیگری کاهش مییابد .بنابراین تحقیق حاضر هم راستا با بسیاری از پژوهشهای دیگری
اس

که در این زمینه به انجا رسید اس .
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این پژوهش با تکیه بر نظریه پییر بوردیو در زمینه سرمایه فرهنگی انجا شد اس  .از نظر
بوردیو افراد در طبقات مختل

و بور حسوب برخوورداری از سوطو گونواگون انوواع سورمایه

اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،سالیق ،نگرشهوا و تصومیمات متوواوتی اتخوای خواهنود کورد.
طبقات بال و متوسد رو به بال که بیشترین میزان از انواع سرمایه را دارند ،طبق عادتوار هایی
که از دوران کودکی آموختهاند با تمرکز بر یائقههوای فرهنگوی متوواوت ،موواردی را کوه دیگور
ارزش اجتماعی و فرهنگی به شمار نمیآید و منوعتی هم ندارد (نظیر فرزندآوری و فرص هوا و
هزینههای از دس

رفتهای که دنبا خود دارد) از زندگی خود حذف میکننود .طبقوات متوسود

نیز در این زمینه دنبالهروی طبقه مسلد هستند ،اما طبقات پایین که کمترین میزان سورمایه را در
اختیار دارند به سبب فرهنگ و عادتوار های آموخته شد خود سبک زندگی خاصوی داشوته و
کماکان فرزندآوری را نوعی ارزش اجتماعی دانسته و در اولوی

قرار میدهند.

نتایج یافتهها و آزمونهای دومتغیر و چند متغیور در پژوهش حاضر نشان مویدهد که ابعاد
مختل

سرمایه فرهنگی با فرزندآوری بوانوان شهر رش

رابطوه دارد و میوزان بواروری در بوین

اقشاری که از نظر سرمایه فرهنگی در رد های پایینتری قرار دارند بیشتر اس  .طبق نتایج بین
سرمایه فرهنگی و ابعاد آن (تجسمیافته ،عینی یافته و نهادی) با رفتار باروری رابطه معکووس و
منوی حاکم اس
یاف

و با افزایش سرمایه فرهنگی و ابعاد آن ،رفتوار بواروری زنوان کواهش خواهود

و با کاهش سرمایه فرهنگی و ابعاد آن ،رفتار باروری زنان افزایش خواهد یاف  .همچنوین

بین سا های تحصیلی و سن در زمان ازدواج با رفتار باروری نیز رابطه معکوسی حواکم اسو .
به این صورت زنانی که در سنین بالیی ازدواج کرد اند و زنانی کوه تحصویالت بوالتری دارنود
باروری کمتری در آنان دید میشد .این یافتههوا گویای این موضوع اسو
ری داد در شهر رش
فرزندآوری اس

که تغییرات فرهنگی

بازتوووواب تغییوووورات اساسووووی در الگوهای فرهنگآموزی سنتی در امر

و باعووث کاهش چشوومگیوور میزان فرزندآوری و روی آوردن به تصمیمووات و

عالیق فردی شد اس .
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همان طور که در بخش توصی

داد ها مشاهد شد زنان گرو های سنی پایین تر در مقایسه

با زنان گرو های سنی بالتر تصمیم بیش تری به فرزندآوری دارند .این امر احتمالً به این دلیل
که بسیاری از این زنان احساس می کنند که هنووز بواروری خوود را کامول نکورد انود و

اس
فرص

جبران آن را در سنین بال تر خواهند داش  .بوه عبوارت دیگور ،زنوان جووا ن تور مودا

تصمیمات خود به فرزندآوری را با توجه به شراید زیس
آیند جامعه به تأخیر می اندازند ،اموا در نهایو

نامساعد و نامعلو بودن وضوعی

هنگوامی کوه بوه پایوان دور بواروری خوود

نزدیک تر می شوند به دلیل عد تغییر در شراید زیس

آن ها تأخیر در فرزنداوری بوا قطعیو

بیش تری به فرزندناخواهی تبدیل میشود.
باید خاطر نشان ساخ

که اکثر نمونههای این تحقیق بهویژ با تحصیالت لیسانا و بوالتر

در گرو های سنی زیر  92سا قرار دارند .این نکته گوا بران اس

که زنان تحصیل کرد موورد

مطالعه با وجود سرمایه فرهنگی بال هنوز تا حدودی تصمیم به فرزندآوری دارند ،لیکن شوراید
سخ

زندگی و همچنین انتظارات بال برای زندگی فرزندان محدود کننود رفتوار بواروری آن-

هاس  .نکته ای که در اینجا باید خاطرنشان ساخ

این اسو

کوه فراینود مودرن شودن جامعوه

نمیتواند با تبعیض جنسیتی همرا شود و عمالً افزایش سرمایه فرهنگی زنوان بخوش مهموی از
فرایند مدرن شدن جامعه به شمار میرود .لذا با توجه به یافتههوای ایون تحقیوق افوزایش میوزان
باروری زنان تحصیل کرد تنها بوا تغییور شوراید عموومی زنودگی و ارتقوا سوطح معیشو

ایون

خانواد ها و بهبود کیوی سازمانها و موسساتی که میتوانند فراینود رشود و ارتقوا کودکوان ایون
خانواد ها را بر عهد بگیرند (مهد کودکها ،کودکستانها و مدارس با کیوی

بال) افزایش یابود.

بررسی تجربه کشورهایی که تا حدودی فرایندی مشابه با کشور ما را طوی کورد انود ( البتوه بوه
صورتی بطئی و آهسته و نه با شدتی که جامعه ما طی سه دهه اخیر طی کرد اس ) دللو

بور

ان دارد که این جوامع شراید اجتماعی – فرهنگی لز برای فرزندآوری زنان با تحصیالت بوال
را فراهم ساختهاند بهطوریکه در این کشورها سازمانها و مؤسساتی وجود دارد که عمال بخش
بزرگی از فرایند جامعه پذیری فرزندان و آموزش آنهوا را بور عهود گرفتوهانود (چکول 2221؛
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هیلگمن و باتا .)2221 ،در حقیق

با مودرن شودن جامعوه تعریو

از خوانواد و نقوشهوای

آموزشی و پرورشی آن تغییر کرد و بخش بزرگی از این نقشها به سازمانها و مؤسسات خارج
از خانواد واگذار شد اس  .در چنین شورایطی فرزنودآوری محودود کننود آزادیهوای زنوان
تحصیلکرد  ،اشتغا آنها ،و همچنین انتظارات آنها از زندگی نخواهد بود.
یکی از نکات مهم در تحلیل رفتار باروری زنان با سرمایه فرهنگی بال وجود ساختار یهنوی
مرد/پدرسالر اس

که مولد نوع خاصی از برداش

از خوانواد مسوئولی هوای همسور تعریو

مردانگی و زنانگی در آن اس  .در چنین جوامعی در کنار حضور ساختار عینی مرد/پدرسالر که
میتوان آن را در فرص های به مراتب کم تور اشوتغا زنوان مشواهد کورد ،سواختارهای یهنوی
مرد/پدرسالر مشاهد می شود که حتی در بین زنان با سرمایه فرهنگی بال نیز تا حودودی قابول
مشاهد اس  .برای نمونه یافتههای به دس

آمد از مصاحبههای حین جمعآوری داد های کمی

نشان میدهد که بخش زیادی از زنان با تحصیالت بال مسئولی

اقتصادی خانواد را کوامال بور

عهد مردان خانواد می دانند .با چنین ساختار یهنی/عینی مرد/پدرسالر بخوش قابولتووجهی از
زنان با تحصیالت بال عموما شراید متناسب بوا چنوان سواختاری را بورای ازدواج پویشفورض
می گیرند .همین امر در کنار افو جایگا اقتصادی مردان در برآورد سازی انتظارات فوق باعوث
تاخیر در ازدواج زنان با تحصیالت بالتر میشود چرا که چنین زنوانی هماننود سوایر زنوان ایون
جوامع ،انتظار همسرانی با تحصیالت بالتر از خود و همچنین با امکانات اقتصادی مورد انتظوار
دارد .نتیجه تمامی موارد فوقالذکر افزایش سن ازدواج بهویژ در زنان با سرمایه فرهنگی بوال و
متعاقب آن کاهش نری باروری و به تعویق افتادن باروری اس .
بنابراین ،چنانچه هدفگذاری سیاستی جلوگیری از تاخیر در فرزنودآوری و افوزایش میوزان
های باروری باشد (آنگونه که در حا حاضر اس ) دس یابی به چنین اهدافی از طریق ایجواد
هماهنگی در انتظارات یهنی و موقعی

عینی خانواد ها میتواند میسر باشد .این هماهنگی همان

طور که در بال اشار گردید میتواند با تغییر شراید عموومی زنودگی و ارتقواء سوطح معیشو
خانواد ها و بهبود کیوی سازمانها و موسساتی که میتوانند فرایند رشود و ارتقواء کودکوان ایون
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خانواد ها را بر عهد بگیرند (مهد کودکها ،کودکستانها و مدارس با کیوی

بال) افزایش یابود.

عالو بر این ،از آنجایی که بسیاری از ابعاد رابطه بین سرمایه فرهنگی و بواروری چنودان موورد
مطالعه قرار نگرفته اس

لز اس

که در این زمینه پژوهشهای بیشتری انجا گیرد.
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Cultural Capital and Fertility: A Study among Married
Women Aged 15-49 in the City of Rasht
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Abstract

During the last few decades, reducing fertility rates to the below
replacement level has been widespread in Iran but the experience
of Gilan province is significant in this regard. According to the
latest estimates in 2020, the total fertility rate of this province
was 1 child. The present study aims to investigate the subjective
reasons for low fertility rates. The theoretical approach of the
study is the approach of Pierre Bourdieu's capital and the concept
of "cultural capital" and its constituent components (embodied,
objectified and institutionalized). The research method is survey,
the data collection tool is questionnaire, the statistical population
is married women aged 15-49 in Rasht, the method is random
cluster sampling and the sample size is 391. The findings show
that childlessness and low childbearing are common reproductive
behaviors and the majority of respondents (about 67%) do not
decide to reproduce. According to the findings, there is a
significant and inverse relationship between cultural capital and
all its dimensions (embodied, objectified and institutional) and
reproductive behavior (the number of live births per woman) and
with increasing cultural capital, fertility decreases. Accordingly,
although structural factors play a role in fertility, attitudes, tastes,
values and consequently choices are also important and there is a
need to harmonize the mental expectations and objective position
of families.
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