نج جم
انهم ا من عیتشناسی اریان /سال دوازدهم ،شمارة ،23بهار و اتبستان 41-7 ،96
تاثیر سنخهای متفاوت شبکههای اجتماعی بر قصد باروری :مطالعه زنان
حداقل یکبار ازدواج کرده مناطق شهری استان بوشهر

*

محمد جالل عباسی شوازی

1

احمد دراهکی

2

چکیده
افراد در درون شبکههای اجتماعی قرار دارند و این شبکهها میتوانند بر تصمیمات
مهم آنها مانند قصد فرزندآوری تاثیرگذار باشند .سنخشناسی شبکههای اجتماعی در
مقاله حاضر با توجه به ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکه و مکانیزمهای تاثیرگذار در
آن شامل فشار اجتماعی ،واگیری اجتماعی ،یادگیری اجتماعی و حمایت اجتماعی
انجام گرفته است .با بهرهگیری از نمونهگیری خوشهایی چند مرحلهای  600زن  18تا
 44ساله واجد شرایط در نقاط شهری استان بوشهر انتخاب و مورد مطالعه قرار
گرفتند .نتایج تحلیل خوشهای بیانگر چهار سنخ متفاوت شبکههای اجتماعی در میان
زنان مورد مطالعه بود که مشخصات هر کدام از آنها به تفصیل در مقاله آمده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه دکتری نویسنده دوم میباشدکه با حمایت مالی و معنوی موسسه مطالعات جامع
و تخصصی جمعیت کشور انجام گرفته است.
 1استاد گروه جمعیتشناسی دانشگاه تهران و محقق در موسسه سیاستهای عمومی ،دانشگاه ملی استرالیا،
mabbasi@ut.ac.ir
 2دانشجوی دکتری جمعیتشناسی دانشگاه تهرانadorahaki@ut.ac.ir ،
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نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک دو وجهی نشان دهنده آن است که شبکههای
اجتماعی خانواده محور بیشترین احتمال را برای قصد رفتن به توالی باالتر
فرزندآوری دارا میباشند .این احتمال نسبت به شبکههای اجتماعی غیرحمایتی،
خویشاوند محور و دوست محور به ترتیب  2/80 ،5/18و  2/24برابر بیشتر است .با
توجه به آنکه به نظر میرسد اندازه شبکههای اجتماعی خانواده محور در طول
زندگی مدرن در حال کم شدن است ،اتخاذ سیاستهایی برای حفظ آنها و همچنین
یافتن راهحلهایی برای جبران نقش مهم شبکههای اجتماعی در رابطه با فرزندآوری
الزم و ضروری باشد.
واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی ،قصد باروری ،باروری ،توالی زندهزایی،
سنخشناسی شبکههای اجتماعی.

مقدمه و بیان مسئله
انسان به عنوان یک کنشگر اجتماعی ریشه در تعامالت اجتماعی با سایر افراد دارد .فرض
اساسی تئوری شبکه اجتماعی این است که تصمیمات اساسی که در چرخه زندگی افراد گرفته
میشوند مانند تصمیم به والدین شدن یا قصد باروری تنها به وسیله ویژگیهای شخصی آنها
تعیین نمیشود؛ بلکه تحت تاثیر رفتارهای سایر کنشگرانی که با آنها در تعامل است قرار
میگیرد (بونگارت و واتکینز1996 1؛ کهلر و بهلر2001 2؛ برنادری .)2003 3در نتیجه
پژوهشگران اجتماعی بر این نکته تاکید دارند که تبیین باروری باید با توجه به مدلهای رفتاری
که ریشه در شبکههای اجتماعی با ساختار خاص دارند و در ارتباط با محیط اجتماعیشان عمل
میکنند انجام شود .پیامد توجه به شبکههای اجتماعی بر رفتار و نیات باروری این بوده که در
پانزده سال اخیر ادبیات رو به رشدی از تاکید و اهمیت شبکههای اجتماعی در تبیین باروری
پایین در جوامع پساصنعتی شکل گرفته است .این دسته از تحقیقات معتقدند که شبکههای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bongaarts & Watkins
2 Kohler& Bühler
3 Bernardi
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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 و انتقال
میهند (روزیر و برناردی.)2009 1
با وجود ادبیات رو به رشدی که در جوامع پساصنعتی درباره تاثیر شبکههای اجتماعی بر
باروری در حال شکلگیری است؛ مروری بر مطالعات انجام گرفته در زمینه تبیین باروری در
ایران نشان دهنده توجه کمتر به نقش شبکههای اجتماعی بر باروری میباشد .توجه به نقش
شبکه های اجتماعی در تبیین تحوالت باروری به ویژه در تحقیقات ایران از سه جهت عمده
دارای اهمیت است:
نخست آنکه واقعیتهای اجتماعی پیچیده میباشند؛ همانند واقعیت بازی در شطرنج .نه
صرفاً از این بُعد که واقعیت اجتماعی شبیه بازی است بلکه بیشتر از این منظر که واقعیتها
اگرچه ممکن است قابل تبیین و پیشبینی باشند اما آنقدر پیچیدهاند که تغییر هر مهره بر روی
صفحه شطرنج جامعه ،واقعیتهای پیشرو را تغییر میدهد و آینده محتمل جدیدی را رقم
می زند .ما با آینده چندگانه و مستمر در حال تغییر رو برو هستیم که نیازمند آن است که
پژوهشگر اجتماعی متناوب وضعیتها را رصد کند و دائماً تبیینها و پیشبینیهای خود را به
روز کند .تبیین رفتار باروری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
دوم آنکه تاثیر شبکههای اجتماعی به لحاظ تئوریکی نیز حائز اهمیت است .تئوری شبکه
اجتماعی تبیینی دامنه میانه است که رفتار باروری افراد را به عنوان یک شکل از کنش اجتماعی
تفسیر میکنند .کنشهای اجتماعی به کنشهای انسانی گفته میشود که در رابطه با دیگران انجام
میپذیرند .تاکنون دیدگاه و نظریات گوناگونی برای تبیین تحوالت باروری مورد توجه بودهاند؛
از جمله این نظریات و دیدگاهها میتوان به نظریه گذار اول جمعیتی (نوتشتاین ،)1945 2تئوری
و دیدگاههای اقتصادی صاحبنظرانی مانند بکر ،)1991( 3ایسترلین )1975( 4و کالدول

5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Rossier & Bernardi
Notestein
Becker
Easterlin
Caldwell
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( ،)1982تئوری و دیدگاههای فرهنگی و تغییر ایدهها و آمال خانواده ( کللند و ویلسون

1

 ،)1987تبیین نهادی باروری توسط صاحبنظرانی مانند مک نیکل )1980( 2و گرین
هال ،)1988(3تئوری برابری جنسیتی مکدونالد )2000( 4و تئوری گذار دوم جمعیتی (لستهاق

5

 )2010اشاره کرد .هر کدام از این تئوریهای یا در سطح خرد یا در سطح کالن به تبیین
تحوالت باروری پرداختهاند و توجه کمتری به سطوح میانه (که در اینجا شبکههای اجتماعی
میباشند) داشتهاند.
سوم مطالعات باروری در ایران برای تبیین باروری تاکنون توجه خود را به عوامل مانند مانند
مدرنیزاسون (معینی و پایدارفر 1376؛ عرفانی  ،)2005نقش عوامل بالفصل مانند تغییرات سن
ازدواج و وسایل پیشگیری از حاملگی (عباسی شوازی و همکاران 2009؛ عرفانی و مککوییالن
 ،) 2008قومیت ،مذهب و برخی از ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی (عباسی شوازی و همکاران
1384؛ پرنده 1372؛ عباسی شوازی و صادقی 1385؛ عباسی شوازی و حسینی  ،)1386تحوالت
خانواده و باروری (عباسی شوازی و عسکری ندوشن  ،)1384استقالل زنان (عباسی شوازی و
علیماندگاری 1389؛ عباسی شوازی و همکاران 1384؛ عباسی شوازی و خواجه صالحی 1392؛
حسینی و بگی  ،)1391تاثیر ثمپو (عینی زیناب و شمش قهفرخی  ،)1391ناامنی اقتصادی
(عباسی شوازی و خانی  )1393متمرکز شدهاند .نکته اساسی که در این مطالعات کمتر به چشم
میخورد و به صورت یک مطالعه منسجم و مستقل وجود ندارد توجه به گروههای اجتماعی و
نقشی که آنها به عنوان یک میانجی ایفا میکنند میباشد .بنابراین خالء تحقیقی که به صورت
منسجم به بررسی تاثیر شبکههای اجتماعی بر رفتار و نیات باروری بپردازد در مطالعات باروری
ایران احساس میشود.
با توجه به مطالب بیان شده تحقیق حاضر در صدد بررسی تاثیر انواع شبکههای اجتماعی بر
قصد باروری (قصد رفتن به توالی باالتر فرزندآوری) در میان زنان شهری استان بوشهر است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Cleland &Wilson
McNicoll
Greenhalgh
McDonald
Lesthaeghe
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در این راستا خوشهبندی افراد در شبکههای اجتماعی با توجه به ساختار ،ماهیت و ترکیب
شبکههای اجتماعی و مکانیزمهای تاثیرگذار شبکه اجتماعی شامل فشار اجتماعی ،واگیری
اجتماعی ،یادگیری اجتماعی ،یادگیری اجتماعی منفی و حمایت اجتماعی انجام میپذیرید و
سپس تاثیر هر کدام از خوشههای شناسایی شده یا همان سنخهای شبکه اجتماعی بر قصد رفتن
به توالی باالتر فرزندآوری مورد بررسی و کنکاش قرار میگیرد.

مبانی نظری تئوری شبکه اجتماعی
بر اساس تئوری شبکه اجتماعی ،1افراد در ساختارها یا شبکههای اجتماعی قرار دارند که
میتواند به عنوان سیستمهای پایدار روابط اجتماعی مشاهده گردد ( گریناویتر .)1985 2این
شبکهها میتوانند بر رفتار و ایدههای افراد خود تاثیرگذار 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 شبکه اجتماعی و باروری چهار مکانیزم بیشتر
مورد بررسی و تاکید قرار گرفتهاند .نخستین مکانیزم ،یادگیری اجتماعی 3میباشد .یادگیری
اجتماعی فرایند فرا گرفتن ،تبادل و ارزیابی اطالعات درون شبکه میباشد .مفهومی که به طور
گسترده در روانشناسی اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است (میلر و دوالرد1941 4؛ بندورا

5

 .)1962یادگیری اجتماعی بر این نکته تاکید دارد که مشاهده کنشها و رفتار سایر افراد و
یادگیری از تجربیات آنها ،ممکن است الگویی برای دیگران باشد .جمله معروف بندورا آن است
که تقریباً هر پدیدهای که به وسیله تجربه مستقیم روی میدهد میتواند با مشاهده کردن دیگران
و پیامدها برای آنها به صورت جانشینی (غیر مستقیم) نیز روی دهد (شولتز و شولتز:1395 6
 .)523یادگیری اجتماعی بر پایه این فرض استوار است که رفتارهای جدید اغلب از طریق
مشاهده مدلها کسب میشوند ( بندورا  .)1977یادگیری مشاهدهای به فرد کمک میکند تا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Social Network Theory
Granovetter
Social learning
Miller& Dollard
Bandura
Schultz
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انجام یک رفتار تازه را بودن تحمل هیچگونه ریسکی از پیامدهای منفی مانند شکست یا عدم
تائید اجتماعی ارزیابی کند (برت .)1987 1در زمینه انتقال به والدین شدن یادگیری اجتماعی
باعث میگردد که لذتهای ناشناخته قبلی و چالشهای داشتن فرزند ،هنگامی که سایر زوجین
در شبکه اجتماعی والدین میشوند ،نمایان شود و به عنوان مدلهای رفتاری بالقوه عمل کنند
(فریدمن 2و همکاران .)1994
دومین مکانیزم ،فشار اجتماعی 3میباشد که تاکید بر نیروهایی دارد که افراد را هدایت به
همراه شدن با هنجارهای اجتماعی به منظور به دست آوردن تائید یا اجتناب از درگیری و تضاد
بین هماالن میکنند (فستینگر 4و همکاران 1950؛ اش  .)1955آنچه که به طور خاص برای رفتار
فرزندآوری اهمیت دارد این است که شبکههای اجتماعی هنجارهای سنی 5که برای انتقال به
والدین شدن تعریف شده است را تقویت و تائید میکند؛ به همین دلیل از اینچنین هنجارهایی
به عنوان ساعت اجتماعی 6یاد میشود (نوگرتن .)1979 7سومین مکانیزم ،واگیری اجتماعی

8

میباشد که میتواند به عنوان گرفتن خودجوش حاالت عاطفی تعریف شود (لویس .)2016 9در
جامعه شناسی واگیری اجتماعی به عنوان فرایندی که افراد یک ایده یا رفتار را از دیگران می-
گیرند تعریف میشود (برت و جینیک  .)1996روانشناسان اجتماعی معتقدند که حاالت عاطفی
افراد میتوانند از طریق ارتباط با دیگر افراد تغییر یابند (برناردری و کلهنر  .)2014در حالی که
این مکانیزم بیشتر بر رفتارهای کوتاه مدت مانند اجتماعات به کار برده میشود ،شواهدی از
تاثیرات وضعیتهای عاطفی طوالنی مدت نیز مانند شادی یا تنهایی وجود دارد که از طریق
شبکههای اجتماعی گسترش مییابند .شواهد کیفی نشان دهنده آن است که مکانیزم واگیری
اجتماعی بر نگرش به فرزندآوری تاثیرگذار است یعنی زنانی که انگیزش هیجانی هنگامی که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Burt
Friedman
Social pressure
Festinger
Age norms
Social clock
Neugarten
Social contagion
Lois

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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وقت خود را با نوزاد در شبکهیشان صرف میکنند نشان میدهند و احساس شادی به آنها دست
میدهد ،تمایل بیشتری به فرزندآوری دارند (برناردی و کلهنر .)2014
مکانیزم چهارم ،حمایت اجتماعی 1یا فرایند تبادل کاال و خدمات میان افراد خویشاوند می-
باشد .ایده حمایت اجتماعی اساساً ریشه در تئوری سرمایه اجتماعی دارد .این بدان معناست که
افراد در روابط اجتماعی به منظور بهرهبرداری از این منابع در زمان نیاز ،سرمایهگذاری میکنند.
سرمایه اجتماعی در روابط بین افراد وجود دارد و میتوان به عنوان یک دارائی که کنشها را
تسهیل میکند دیده شود (کلمن .)1988 2مفهوم سرمایه اجتماعی به مفهوم شبکه اجتماعی
نزدیک است زیرا که افراد خانواده ،دوستان ،همسایگان ،همکاران و سایر نزدیکان به افراد منابع
اولیه حمایت اجتماعی میباشند .میتوان بین سه حمایت مادی( 3مانند پول) ،حمایت ابزاری

4

(مانند کمک در خانه داری ،مراقبت از کودک) و حمایت عاطفی( 5مانند سازگاری) تمایز قائل
شد (برنادری و کلهنر .)2014
مکانیزمهای یاد شده در تعامالت اجتماعی بین افراد رخ میدهند .به همین دلیل برای
ارزیابی عملکرد مکانیزمهای اجتماعی این امر ضروری است که ماهیت پیوند روابط بین افراد،
همچنین شیوههایی که روابط ساختار مییابند و ترکیب ویژه افراد درگیر در این روابط مورد
بررسی قرار بگیرند .مهمترین ویژگیهای ماهیت پیوندها شامل :شدت ،فاصلهیشان ،ماهیت
پیچیدهیشان و متقابل بودنشان میباشد .ساختار شبکههای اجتماعی میتواند به وسیله اندازه و
تراکم آن و همچنین به وسیله الگوهای ویژه خوشهبندی بین افراد که ممکن است موجب ایجاد
گره و اتصال درون شبکه باشد مشخص میشود .سرانجام ترکیب شبکه اشاره به ویژگیهای
شخصییشان مانند سن ،تحصیالت ،اشتغال و تعداد فرزندان دارد (برنادری و کلهنر  2014به
نقل از دیگنی و فورس1999 6؛ واسرمن و فوست2009 7؛ پرل.)2012 8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Social support
Coleman
Material support
Instrumental support
Emotional support
Degenne and Forsé
Wasserman
Prell

1
2
3
4
5
6
7
8
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سوابق پژوهشی در زمینه مطالعات شبکه اجتماعی و باروری
با مروری بر مطالعات انجام گرفته در زمینه شبکههای اجتماعی و باروری میتوان مطالعات
انجام گرفته را در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد :نخستین دسته پژوهشهایی میباشند که به
مطالعه تاثیرات شبکه اجتماعی بر باروری کل و قصد فرزندآوری پرداختهاند مانند تحقیقات
کهلر 2001؛ آبما و مارتینز2006 1؛ هارا2008 2؛ ؛ تنتری و منکرینی2008 3؛ برناردی ،کله نر و
ون در لوپ 2007؛ کرینفلد2010 4؛ کرینفلد ،اندرسون و پیاله 20125؛ لیفبریر و بیالری 2010؛
بالبو و میلز 2011؛ لینگ استد و پرسکاویز2010 6؛ بالبو و باربن 2012؛ بالبو ،باربن و میلز
2013؛ برنادری و وایت  .2010دومین دسته مطالعاتی هستند که به مطالعه تاثیر شبکههای
اجتماعی بر زمانبندی فرزندآوری پرداختهاند مانند تحقیقات برناری و کلهنر 2014؛ لنگستید و
پرسکاویتز 2010؛ بالبو و باربن 2014؛ لویس و آرنزبیکر 2014؛ بالبو و میلز 2011؛ بهلر و
فزیچزک2007 7؛ آرنز بیکر ،لویس و نوک.2010
دسته سوم تالش برای سنخشناسی شبکههای اجتماعی و بررسی تاثیر آنها بر باروری می-
باشد .در این زمینه دو مطالعه کیم )2011( 8به شیوه کیفی و مطالعه لویس ( )2016به شیوه کمی
را میتوان نام برد .کیم ( )2011در مطالعهای کیفی بر روی جوانان غرب آلمان شش نوع شبکه
اجتماعی را شناسایی کرد .نخست شبکههای خانواده محور 9که به وسیله میزان قابل توجهای از
حمایت اجتماعی (به ویژه مراقبت از نوزاد)  ،تراکم شبکه خیلی باال که منتج از اشتراک باالی
خویشاوندان و نیز نسبت باالیی از پیوندهای طوالنی مدت و اشتراک باالی از اعضای شبکه با
فرزندان جوان مشخص میشد .دومین نوع شبکههای قطبی شده 10بودند ،که توسط وجود دو
گروه متفاوت مشخص میشود :یک گروه خویشاوندان (بیشتر کسانی که در حال حاضر والدین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Abma & Martinez
2 Hara
3 Tanturri & Mencarini
4 Kreyenfeld
5 Andersson & Pailhé
6 Lyngstad & Prskawetz
7 Bühler & Fratczak
8 Keim
9 family-centered’ network
10 polarized
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هستند) و دیگر گروه دوستان که اکثراً شامل افراد بی فرزند بودند .هر دو گروه بر فرد برای
همراهی با رفتارهای مخصوص خود فشار میآورند .نوع سوم و چهارم یعنی شبکههای
حمایتی 1و غیر حمایتی 2نسبتاً پراکنده و شامل تعداد کمی افراد خویشاوند بودند؛ اما میزان
حمایت اجتماعی در دسترس به طور قابل مالحظهای در شبکههای حمایتی بیشتر بود.
پنچمین نوع شبکه دور از خانواده 3بود که پراکنده و شامل تعداد خیلی کمی خویشاوند
است .اکثریت اعضای این شبکه (اکثراً دوستان و همکارانی که با گروههای متفاوتی در تعامل
هستند) بیفرزند و ازدواج نکرده بودند .افراد درگیر در این نوع شبکهها هیچ توانایی برای
حمایت اجتماعی در رابطه با باروری در محیط اجتماعیشان و نیز از واگیری اجتماعی برخوردار
نبودند .سرانجام گروههای نادری که بی فرزندی 4را انتخاب کردهاند که توسط این واقعیت که
والدین و سایر خویشاوندان بر آنها فشار زیادی را برای شروع والدین شدن میآورند اما آنها در
تالش برای فرار از این فشار روابطی را با اعضای شبکه (که عمدتاً همکار یا دوستانی هستند
که بیفرزندی داوطلبانه را انتخاب کردهاند) آغاز نمودهاند .شش نوع شبکه مطرح شده به طور
قوی با قصد و رفتار باروری در ارتباط بودند.
لویس ( )2016تالش نمود به شیوه مطالعه کمی به نوعشناسی شبکههای اجتماعی و بررسی
تاثیر هر کدام از انواع شبکه بر شکلگیری رفتار باروری افراد بپردازد .این مطالعه بر اساس
دادههای پانل خانواده در آلمان شامل  3104پاسخگوی  20تا  42ساله انجام پذیرفت .برای
طبقهبندی افراد درون شبکههای اجتماعی از تکنیک تحلیل خوشهای استفاده گردید .و سپس به
بررسی تاثیر هر یک از انواع شبکههای اجتماعی شناسایی شده به وسیله تحلیل خوشهای بر
زمان انتقال به والدین شدن با استفاده از تکنیک تحلیل بقا پرداخته شد .لویس در مطالعه خود
چهار نوع شبکه اجتماعی را شناسایی کرد .این شبکهها شامل شبکههای خانواده محور،5
شبکههای قطبی شده ،6شبکههای تکه تکه شده 1و شبکههای دور از خانواده 2بودند .نتایج این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
supportive
non-supportive
family-remote
child free by choice
Family-centered
Polarize

1
2
3
4
5
6
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مطالعه نشان دهنده آن بود که شبکههای خانواده محور (که باالترین سهم نوزدان ،باالترین
میزان حمایت از شبکه در رابطه با والدین شدن و باالترین سهم از پیوندهای خانواده هستهای را
دارا بود) بیشترین احتمال را برای آغاز تولد اولین فرزند دارا بودند .در مقابل پاسخگویانی که در
شبکههای اجتماعی دور از خانواده (که سهم باالی آن را دوستان و همکاران ،پیوندهای ضعیف
میان اعضا و میزان کم حمایت و فشار اجتماعی تشکیل میدادند) عضو بودند پایینترین میزان
احتمال برای آغاز تولد نخستین فرزند را دارا بودند.
با وجود مطالعات ارزشمندی که در زمینه شبکههای اجتماعی در ایران انجام شده است کمتر
به نقش شبکههای اجتماعی و باروری توجه شده است .از جمله مطالعاتی که در این زمینه انجام
گرفته است میتوان به مطالعه خدیوزاده و همکاران ( )2013و محسن آبادی ( )1394اشاره
نمود .خدیوزاده و همکاران به بررسی تاثیر شبکههای اجتماعی بر قصد داشتن نخستین فرزند
در شهر مشهد به روش کیفی پرداختهاند .نتایج مطالعه آنها نشان دهنده آن بود که شبکههای
اجتماعی از طریق چهار مقولهی ،ادراک از باروری در ارتباط با شبکه اجتماعی ،انواع مختلف
تاثیر شبکه اجتماعی ،قضاوتهای ذهنی نسبت به منافع شبکه اجتماعی و تناسب آن با زندگی
فرد و تعامل زنان با شبکه اجتماعی بر قصد داشتن نخستین فرزند افراد مورد مطالعه تاثیرگذار
بودند .مطالعه محسن آبادی بر روی زنان  35-18ساله شهر تهران نشان داد که تعداد فرزندان
مطلوب برادان و خواهران و دوستان پاسخگو بر باروری ایدهآل آنها تاثیرگذار است .همچنین
تعداد فرزندان موجود برادان و خواهران ،داشتن فرزند زیر یکسال برداران و خواهران ،باروری
مطلوب دوستان ،شاخص حمایت اجتماعی دوستان تاثیر معناداری بر باروری واقعی افراد مورد
مطالعه دارد.
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهشی میتوان گفت شبکههای اجتماعی با توجه به دو
عامل اساسی بر قصد فرزندآوری افراد تاثیرگذارند .این عوامل شامل مشخصهها شبکههای
اجتماعی (شامل ماهیت ،ساختار و ترکیب) و مکانیزمهای شبکه اجتماعی (شامل فشار اجتماعی،
واگیری اجتماعی ،یادگیری اجتماعی و حمایت اجتماعی) میباشند .ماهیت ،ساختار و ترکیب
1 Disintergrated
2 Family-remote
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شبکههای اجتماعی به طور قوی با مکانیزمهای شبکههای اجتماعی در ارتباط هستند .برای مثال
تاثیر فشار اجتماعی بر باروری در شبکههای اجتماعی با تراکم و همگنی بیشتر کارآمدتر است.
همچنین به دلیل آنکه واگیری اجتماعی و عاطفی وابسته به تعامل با افراد است ،فراوانی تماس
بر واگیری تاثیرگذار است (برنادری و کلهنر  .)2014اگر تاثیرات واگیری اجتماعی را به عنوان
یک جریان از حوادث تفسیر کنیم ،این فرایند نمیتواند تمام توانش را در شبکههای اجتماعی با
تراکم کم نشان دهد زیرا اعضای شبکه بطور مکرر با یکدیگر در تماس نیستند (کیم  .)2011در
رابطه با حمایت اجتماعی ترکیب متجانس شبکه فرض میشود که برای دسترسی به انواع
حمایت اجتماعی مزیت بیشتری داشته باشد (گریناویتر  .)1973همچین شبکههایی با پیوند
قویتر احتماالً منبع بهتری از خدمات با ارزش هستند ( کهلر و بهلر  .)2001سنخشناسی
شبکههای اجتماعی در مقاله حاضر با توجه به دو عامل مهم در شبکههای اجتماعی شامل
مشخصهها (ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکههای اجتماعی) و مکانیزمهای تاثیرگذار شبکههای
اجتماعی (فشار اجتماعی ،واگیری اجتماعی ،یادگیری اجتماعی و حمایت اجتماعی) انجام
میپذیرد .با توجه به آنکه تحلیل خوشهای ماهیتاً اکتشافی بوده اگرچه قضاوت تئوریکی در
ورای آن وجود دارد به طور دقیق نمیتوان سنخهای شبکه اجتماعی را در این مرحله برای بیان
فرضیات مشخص کرد .اما با توجه به مطالعات پیشین و مبانی نظری میتوان فرض نمود که:
 افرادی که از تراکم شبکه باالتر ،سهم باالتر از خانواده هستهای (پدر ،مادر ،برادر وخواهر فرد پاسخگو و همسر وی) ،میزان ارتباطات بیشتر ،فاصله زمانی کمتر ،شبکههای
متجانستر ،شبکههایی با تعداد فرزندان باالتر ،فشار اجتماعی بیشتر ،واگیری اجتماعی باالتر،
یادگیری اجتماعی بیشتر و حمایت اجتماعی باالتری برخوردارند به شبکههای اجتماعی خانواده
محور تعلق دارند و این شبکهها از احتمال قصد فرزندآوری باالتری نسبت به سایر سنخهای
شبکههای اجتماعی برخوردارند .سایر سنخهای شبکههای اجتماعی شناسایی شده که می تواند
بر حسب مطالعات پیشین شبکههای اجتماعی قطبی شده ،دور از خانواده و  ...باشند از احتمال
کمتری برای رفتن به توالی باالتر فرزندآوری نسبت به شبکههای اجتماعی خانواده محور
برخوردارند.
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بنابراین به بیان کلی میتوان گفت در مقاله پیش رو ابتدا با استفاده از تحلیل خوشهای،
سنخشناسی شبکههای اجتماعی صورت میپذیرد و در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تحلیل
لوجستیک دو وجهی و با کنترل سایر متغیرها تاثیر سنخهای متفاوت شبکههای اجتماعی بر قصد
باروری (قصد رفتن به توالی باالتر فرزندآوری) زنان مورد مطالعه مورد بررسی و بحث قرار
میگیرد.

روش تحقیق و فرایند نمونهگیری
استان بوشهر از جمله استانهای کشور میباشد که دارای باروری در سطح جانشینی است .میزان
باروری کل به دست آمده برای این استان با توجه به دادههای فرزندان خود برای دوره  1388تا
 2 /1 1390بوده است .این میزان در دادههای سرشماری  1390نیز  2/1به دست آمده است .با
وجود باروری در سطح جانشینی در کل استان ،شهرستانهای استان بوشهر دارای میزان باروری
متفاوت میباشند .بدین منظور برای نمونهگیری ابتدا سه شهرستان استان بوشهر با میزان باروری
کل متفاوت انتخاب شد .این سه شهرستان شامل شهرستانهای بوشهر ،جم و عسلویه میباشند.
میزان باروری کل این سه شهرستان در سال  1394به ترتیب  2/4 ،1/9و  2/8بوده است (مرکز
بهداشت و درمان استان بوشهر  .)1395مرکز این سه شهرستان برای مطالعه انتخاب گردید .بر
اساس اطالعات به دست آمده از حوزههای آماری سرشماری  ،1390برای سه شهر بوشهر ،جم
و عسلویه تعداد زنان  10ساله و باالتر حداقل یکبار ازدواج کرده این سه شهر به ترتیب ،52335
 4113و  2301نفر بوده است .مجموع زنان  10سال و بیشتر حداقل یکبار ازدواج کرده سه شهر
 58749نفر میباشد .با توجه به اینکه هدف مطالعه حاضر بررسی قصد باروری (قصد رفتن به
توالی باال تر فرزندآوری) بود برای اینکه بتوان به یک حجم نمونه قابل قبول با توجه به توالی
فرزندآوری دست یافت؛ حجم نمونه  600نفر در نظر گرفته شد تا زنانی با نسبت فرزندآوری
متفاوت در نمونه قرار گیرند .این امر زمینه تحلیل دقیقتر در صورت حذف برخی از توالی
فرزندآوری در زمان تحلیل را امکان پذیر میساخت.
برای نمونهگیری ابتدا حوزههای آماری برای شهرهای مورد مطالعه بر اساس تقسیمبندی
مرکز آمار ایران در سال  1390تهیه شد .در مرحله بعد مشخصههای اجتماعی و جمعیتی هر یک
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از حوزههای آماری مورد مطالعه از مرکز آمار ایران تهیه گردید 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 حداقل یکبار ازدواج کرده و تعداد فرزندان زنده به دنیا
آورده زنان بودند؛ که از تقسیم آنها شاخص متوسط زنده زایی زنان هر حوزه آماری به دست
آمد .در مرحله بعد با توجه به این شاخص حوزههای آماری به سه خوشه تقسیم گردید .با توجه
به آنکه حجم نمونه حاضر  600نفر تعیین گردیده بود ،سهم خوشه اول با توجه به حجم آن
 252نفر و سهم خوشه دوم  185نفر و سهم خوشه سوم  163نفر تعیین شد .برای تهیه نقشه
حوزههای آماری و در مرحله بعد تهیه نقشههای بلوکهای آماری از برنامه سامانه اطالعات
جغرافیایی ( )GISاستفاده گردید .در کل  15حوزه آماری به صورت تصادفی انتخاب و در هر
حوزه آماری  4بلوک آماری و در هر بلوک  10نفر به صورت نمونهگیری تصادفی سیتماتیک
مورد مطالعه قرار گرفتند .در انتخاب بلوک های مورد نظر ابتدا بلوکهای غیر مسکونی و
بلوک هایی که تعداد خانوارهای آن کمتر از ده نفر بوده است حذف گردید .جمعآوری داده از
اویل فروردین تا اواخر تیرماه  1396به طول انجامید .برای ارزیابی کیفیت دادههای جمعآوری
شده از دادههای ثانویه مرتبط به ویژه دادههای سرشماری  1390برای نقاط مورد مطالعه استفاده
گردید .این ارزیابیها بیانگر کیفیت خوب دادههای جمعاوری شده بود.
متغیر وابسته در تحقیق حاضر قصد رفتن به توالی باالتر فرزندآوری میباشد که از طریق
گویهی آیا شما قص د داشتن فرزند یا در صورت داشتن فرزند ،قصد داشتن فرزند دیگر غیر از
فرزندان موجود را دارید؟ سنجیده شده است .اگرچه قصدها مانند سایر برآوردهای دورهای
دارای نقایصی هستند ،اما اعتبار قصدها در مقایسه با سایر شاخصها قابل توجه میباشند و از
دقت باالتری برخوردارند (وستاف  .)1990بنابراین قصدها تا حدود زیاد منجر به رفتار
میگردند .متغیر مستقل در تحقیق حاضر سنخهای متفاوت شبکه اجتماعی میباشد .برای
اندازهگیری ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکه رویکردهای متفاوتی وجود دارد که در این تحقیق از
تلفیق رویکرد مبادله با رویکرد مولد نام 1استفاده گریده است .مشخصهها یا ویژگیهای شبکه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Name generator approach
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اجتماعی که شامل ماهیت شبکه (فاصله زمانی ،میزان ارتباطات بین اعضاء) ،ساختار شبکه
(اندازه و تراکم شبکه و الگوی روابط بین اعضا شامل خانواده هستهای ،سایر خویشاوندان و
دوستان و همکاران) و ترکیب شبکه (تعداد فرزندان و میزان همگنی شبکه) میباشند توسط
مجموعه سواالتی که به وسیله یک سوال مولد نام ایجاد میشوند مورد اندازهگیری و سنجش
قرار گرفته اند .به این صورت که ابتدا با یک سوال از افراد خواسته شد نام پنج نفر از کسانی که
بیشترین ارتباط را با آنها دارند را نام ببرند و سپس سواالت دیگر با توجه به این نامها به بررسی
ویژگیهای شبکه اجتماعی پرداختهاند .این رویکرد توسط برت ( )1984ایجاد و در ادامه بسط
یافته است .برای اندازهگیری مکانیزمهای شبکههای اجتماعی از گویههای مورد استفاده در
تحقیقات پیشین شبکههای اجتماعی و تحقیقات باروری و گویههای محقق ساخته گردیده است.

جدول  .1نتایج تحلیل عاملی تائیدی مرتبط با متغیرهای مکانیزم شبکههای اجتماعی
گویه

بار عاملی

والدین من فکر میکنند من باید فرزند یا فرزند دیگری داشته باشم.

0/92

فشار اجتماعی

برادران و خواهران من فکر میکنند من باید فرزند یا فرزند دیگری
داشته باشم.
برادران و خواهران شوهرم فکر میکنند من باید فرزند یا فرزند
دیگری داشته باشم.
خویشاوندان من فکر میکنند من باید فرزند یا فرزند دیگری داشته
باشم.
دوستان من فکر میکنند من باید فرزند یا فرزند دیگری داشته
باشم.

یادگیری اجتماعی

مثبت

KMO

0/88
دوستان یا خویشاوندان من که در سه سال گذشته صاحب فرزند
شدهاند رضایت و شادی آنها از زندگی افزایش یافته است.

احساس شادی و نشاط میکنم.

0/92
0/89
0/86

من دوست دارم با نوزادان دوستان یا بستگان نزدیکم بازی کنم.
من هنگامی که بازی و شادی کودکان را میبینم احساس لذت می-
کنم.
یکی از شیرینترین تفریحات من بازی کردن با نوزادان دوستان و
بستگان نزدیکم است.

0/89.
0/87
0/81
0/81

0/81
0/80
0/00

K
M
O

0/92

حمایت اجتماعی

داشته باشم.

من هنگامی که وقتم را با نوزاد بستگان یا دوستانم میگذرانم

واگیری اجتماعی

والدین خانواده شوهرم فکر میکنند من باید فرزند یا فرزند دیگری

گویه

بار عاملی

0/80

0/00

 ...شما از چه میزان حمایت برای مراقبت و نگهداری از نوزاد خود
از طرف خویشاوندان یا دوستان نزدیک برخوردار هستید؛ یا انتظار
دریافت آن را دارید.

0/83
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دوستان یا خویشاوندان من که در سه سال گذشته صاحب فرزند
شدهاند رابطه آنها با شوهرشان بهتر و مستحکمتر شدهاست.
دوستان یا خویشاوندان من که در سه سال گذشته صاحب فرزند
شدهاند رابطه آنها با والدینشان بیشتر و بهتر شده است.
Kmo

0/69

در صورتی که شما در ماههای آینده نیاز مالی پیدا کنید به چه
میزان میتوانید بر کمک خویشاوندان یا دوستان نزدیک خود

0/88

0/83

حساب باز کنید
 ...به چه میزان میتوانید بر همدلی یا کمک خویشاوندان یا

0/83

دوستان نزدیک خود در این رابطه حساب باز کنید

0/75

0/00

یادگیری اجتماعی منفی

دوستان یا خویشاوندان نزدیک من که در سه سال گذشته صاحب
فرزند شدهاند از لحاظ اقتصادی وضعیت اقتصادی آنها بدتر شده و
تحت فشار اقتصادی قرار گرفتهاند.
بیشتر دوستان و خویشاوندان نزدیک من که صاحب فرزند شدهاند
از مشکالت تربیت فرزند شکایت میکنند.
بیشتر دوستان و خویشاوندان نزدیک من که صاحب فرزند شدهاند
از توقعات باالی فرزند شکایت میکنند.
KMO

0/88

0/70

0/84
0/83
0/00

K
M
O

0/67

0/00
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از تحقیقات پیشین که گویههای آنها برای ساخت گویههای مکانیزمهای شبکههای اجتماعی
در پرسشنامه حاضر مورد استفاده قرار گرفته است میتواند به هلبگ و کوگوسک

1

( ،)2011،2012بالبو و باربن ( ،)2014دگسترا 2و همکاران ( ،)2016برنادری ( ،)2003بالبو و
میلز ( ،)2011برنادری و کلهنر ( ،)2014لویس ( )2016و پیمایش نسل و جنسیت اروپا توسط
ویکت و همکاران ( )2005اشاره نمود .همچنین برای طراحی سواالت واگیری اجتماعی به ویژه
از یافتههای مطالعات کیفی مانند برنادری ( )2003و مطالعه برنادری و کلهنر ( )2014استفاده
گردیده است .اعتبار گویههای مکانیزم شبکه اجتماعی نیز در ابتدا از طریق اعتبار صوری و
توسط نظر متخصصان این حوزه و در مرحله بعد از طریق پیش آزمون و تحلیل عاملی مورد
آزمون قرار گرفت .گویههای مورد استفاده برای مکانیزمهای شبکههای اجتماعی و میزان اعتبار
آنها در جدول  1آورده شده است .نتایج تحلیل عاملی نشان از اعتبار خوب گویههای مورد
استفاده برای سنجش متغیرهای مورد نظر دارد .الزم به ذکر است با توجه به طوالنی بودن برخی
از گویهها ،برخی از آنها به صورت خالصه در جدول مورد نظر آمدهاند.

یافتههای پژوهشی
در این قسمت بعد از توصیف اجمالی از متغیر وابسته و مستقل تحقیق در نخستین مرحله
تحلیل ،شناسایی سنخهای شبکههای اجتماعی با استفاده از تحلیل خوشهای انجام میشود .در
نهایت با توجه به رگرسیون لوجستیک دو وجهی به بررسی تاثیر هر کدام از سنخهای شبکه
اجتماعی بر قصد رفتن به توالی باالتر فرزندآوری پرداخته میشود .جدول  2توزیع درصدی
قصد رفتن به توالی باالتر فرزندآوری را نشان میدهد .نتایج این جدول حاکی از آن است که
صد درصد از کسانی که هنوز فرزندی به دنیا نیاوردهاند قصد داشتن فرزند را بیان داشتهاند .این
درصد برای کسانی که یک فرزند داشتهاند حدود  89درصد بوده است؛ بدین معنا که حدود 89
درصد از کسانی که یک فرزند داشتهاند تمایل خود را به داشتن فرزند دوم و رفتن به توالی دو
اعالم کردهاند .برای کسانی که  2فرزند داشتهاند حدود  38درصد تمایل و قصد برای رفتن به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hlebec and Kogovsek
2 Dykstra
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فرزند سوم را بیان داشتهاند .برای کسانی که سه فرزند داشتهاند حدود  10درصد آنها تمایل و
قصد رفتن به فرزند چهارم را اظهار کردهاند .تمایل و قصد داشتن فرزند دیگر برای کسانی که
چهار فرزند و بیشتر داشتهاند به صفر رسیده است؛ یعنی آنها اظهار داشتهاند قصد به دنیا آوردن
فرزند دیگری را ندارند.
جدول  .2توزیع درصدی قصد داشتن فرزند دیگر با توجه به هر کدام از توالی فرزندآوری،
نقاط شهری مورد مطالعه در استان بوشهر 1396
تمایل به فرزند
دیگر

درصد

تعداد فرزندان

کل

0

1

2

3

 4و بیشتر

بلی

درصد

100

88/6

38/2

10/2

0

47/2

خیر

درصد

0

11/4

61/8

89/8

100

52/8

جدول 3آمارههای توصیفی برای متغیرهای شبکه اجتماعی که برای سنخشناسی انتخاب
شدهاند را نشان میدهد .میانگین اندازه یا تراکم شبکه زنان پاسخگو  3/5بوده است که حداقل
اندازه صفر و حداکثر اندازه در این پژوهش پنج بوده است .انحراف معیار اندازه شبکه نیز 1/5
به دست آمده است .در رابطه با نسبت افراد شبکههای اجتماعی با زنان پاسخگو بیشترین سهم
مرتبط به خانواده هستهای (یعنی پدر ،مادر ،برادر و خواهر زنان پاسخگو یا پدر ،مادر ،خواهر و
بردار همسر او) میباشد .میانگین سهم حضور خانواده هستهای در شبکه اجتماعی افراد  0/73به
دست آمده است .این بدان معناست که به طور متوسط  73درصد از افراد شبکه زنان پاسخگو را
خانواده هستهای آنها تشکیل میدهند .حداقل نمره صفر و حداکثر نمره یک میباشد .انحراف
معیار این متغیر نیز  0/30محاسبه گردیده است .در رابطه با سایر خویشاوندان میانگین سهم
حضور آنها در شبکه اجتماعی زنان پاسخگو  0/12و برای دوستان و خویشاوندان  0/14محاسبه
شده است.
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جدول  .3آمارههای توصیفی برای متغیرهای شبکههای اجتماعی زنان  44-18ساله حداقل یکبار

ترکیب

ماهیت

مکانیزمهای
شبکه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

درصد حداقل

میانگین
ساختار

درصد حداکثر

ازدواج کرده ،نقاط شهری مورد مطالعه در استان بوشهر 1396

اندازه شبکه

3/5

1/5

0

5

4/5

42/3

سهم حضور خانواده هسته ای

0/73

0/30

0

1

4/8

41/7

سهم حضور سایر خویشاوندان

0/12

0/21

0

1

67/4

½

سهم حضور دوستان و همکاران

0/14

0/26

0

1

65/1

4/9

IQV

0/21

0/23

0

0/80

45/7

1/4

میانگین تعداد فرزندان اعضای شبکه

2/9

1/7

0

9

7/5

0/7

فاصله بین اتباطات

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

فشار اجتماعی

16/2

6/9

6

30

17/3

5/3

واگیری اجتماعی

14/1

4/0

4

20

2/7

6/0

یادگیری اجتماعی مثبت

10/5

3/0

3

15

2/7

9/5

یادگیری اجتماعی منفی

8/3

3/0

3

15

5/8

5/2

حمایت اجتماعی

8/7

2/0

3

15

5/2

2/7

در رابطه با متغیرهای ترکیب شبکه میانگین متغیر  0/21 IQVبه دست آمده است .شاخص
تغییرپذیری کیفی ( )IQVبرای متغیرهای کیفی مانند قومیت ،جنسیت ،روابط خویشاوندی و ...
ساخته میشود و میزان تغییرپذیری در متغیرهای کیفی را نشان میدهد .مقدار این متغیر بین  0تا
 1در نوسان است و هر چقدر میزان آن به صفر نزدیکتر باشد نشان از همگنتر بودن متغیر می-
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باشد .بنابراین حدود  45درصد از افراد مورد مطالعه شبکه اجتماعی آنها کامال همگن بوده و
فقط از افرادی با یک نوع رابطه ( خانواده هستهای ،سایر خویشاوندان و دوستان و همکاران)
تشکیل شده است .میانگین متغیر تعداد فرزندان افراد شبکه اجتماعی نیز  2/9به دست آمده
است .در رابطه با متغیرهای ماهیت شبکه نتایج حاکی از آن است که میانگین فاصله ارتباطات
بین افراد پاسخگو با اعضای شبکه ( )2یعنی هفتگی میباشد .حداقل نمره برای متغیر فاصله بین
ارتباطات ( )1یعنی روزانه و حداکثر نمره ( )4یعنی هر چند ماه یکبار میباشد .بنابراین افراد
پاسخگو به طور متوسط هفتهای یکبار همدیگر را مالقات میکنند .میانگین فاصله 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 میباشد .در رابطه با متغیرهای
مکانیزمهای شبکه اجتماعی ،میانگین فشار اجتماعی  16/2به دست آمده است که حداقل نمره
زنان پاسخگو  6و حداکثر  30محاسبه شده است .میانگین متغیرهای واگیری اجتماعی ،یادگیری
اجتماعی مثبت ،یادگیری اجتماعی منفی و حمایت اجتماعی به ترتیب  8/3 ،10/5 ،14/1و 8/7
محاسبه گردیده است .شرح آمارههای توصیفی برای هر کدام از متغیرهای مذکور در جدول
( )3آمده است.

تالش برای سنخشناسی شبکههای اجتماعی
در این مرحله با توجه به ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکه و مکانیزمهای تاثیرگذار آن سعی بر
خوشهبندی افراد در شبکههای اجتماعی میشود .هدف از سنخشناسی افراد ،مطالعه سنخشناسی
در ارتباط با قصد فرزندآوری دیگر ،یا به عبارت دیگر تمایل به رفتن به توالی باالتر فرزندآوری
میباشد .از آنجا که کسانی که هنوز فرزندی را ندارند همه آنها تمایل به رفتن به توالی یک را
گزارش کردهاند و همچنین تنها  12نفر از کسانی که  3فرزند و باالتر داشتهاند تمایل به رفتن به
توالی باالتر را گزارش کردهاند ،آنها در مطالعه سنخشناسی شبکه حذف شدهاند .بنابراین تنها
کسانی که یک و دو فرزند بودند (که شامل  339نفر میباشند) برای خوشهبندی انتخاب شدهاند.
در واقع با مطالعه پاسخگویان یک و دو فرزندی بهتر میتوان به مطالعه سنخشناسی و
خوشهبندی افراد در رابطه با قصد فرزندآوری و تمایل به رفتن به توالی باالتر پرداخت .رویکرد
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خوشهبندی تالشی برای شناسایی افراد گروههای همگن از واحدهای ناهمگن در ابتدا
(پاسخگویان اولیه) میباشد .تحلیل خوشهای از تکنیکهای است که موردها را درون گروههایی
که تقریباً در میان خودشان همگن هستند و تقریباً با سایر موارد ناهمگن هستند خوشهبندی
میکند (یم و رامدین .)2015 1از آنجا که تعداد خوشهها در ابتدا ثابت و مشخص نیست تحلیل
خوشه ایی ماهیتاً اکتشافی است؛ با این وجود قضاوت تئوریکی درباره اینکه کدام متغیرهای در
روند خوشهبندی انتخاب شوند وجود دارد.
با توجه به پیشنهاد بکهوس 2و همکاران ( )514-512 :2006تحلیل خوشهایی انجام شده در
این تحقیق شامل دو مرحله بود :در مرحله اول تحلیل خوشهایی سلسله مراتبی بر اساس روش
نزدیکترین همسایه ( )Nearest neighborانجام پذیرفت و در مرحله دوم سنخشناسی با استفاده
از روش الگوریتم میانگین  )K- means algorithm( Kارتقاع و انجام داده شده است .به عبارتی
دیگر ابتدا تعداد خوشهها با توجه به روش خوشهبندی سلسلهمراتبی مشخص میشوند و سپس
با استفاده از روش الگوریتم میانگین  kبه سنخشناسی خوشهها با توجه به مبانی نظری شبکه
اجتماعی و سوابق پژوهشی پرداخته شده است .از آنجا که متغیرهای مکانیزمهای شبکه
اجتماعی (شامل فشار اجتماعی ،واگیری اجتماعی ،یادگیری اجتماعی و حمایت اجتماعی) و
همچنین متغیرهای ساختار ،ماهیت و ترکیب شبکه در اندازه و نمرات متفاوت قرار دارند ابتدا
نمرات آنها به نمره استاندارد ( )Zتبدیل شده است تا قابلیت مقایسه بیشتری پیدا کنند و سپس
در تحلیل خوشهای مورد استفاده قرار گرفتهاند .تحلیل خوشهایی سلسلهمراتبی ترکیب موردها
را در خوشههای همگن با ادغام آنها در یکدیگر بر اساس مراحل متوالی انجام میدهد؛ در حالی
که روش  K meansابتدا میانگین خوشهها را محاسبه کرده و سپس هر مورد را در نزدیکترین
میانگین خوشه قرار میدهد (موریست و چارتیر.)2013 3
نتایج تحلیل خوشهای سلسله مراتبی بیانگر آن بود که خوشهبندی افراد در خوشههای بهتر
است در چهار خوشه انجام بپذیرد .که به دلیل طوالنی شدن مطلب از آوردن جداول و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Yim and Ramdeen
2 Backhaus
3 Morissette and Chartier
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توضیحات اجتناب می گردد .مرحله دوم تحلیل خوشه در تحقیق حاضر با اتمام تحلیل خوشهای
سلسله مراتبی آغاز میگردد .نتایج تحلیل خوشهای سلسله مراتبی نشان داد که بهترین خوشه-
بندی برای متغیرهای شبکه اجتماعی خوشهبندی آنها در چهار خوشه است .از این مرحله
خوشهبندی با استفاده از روش چند میانگینی یا همان  K-meansآغاز میگردد .برای این روش
مشخص بودن تعداد خوشههای انتخابی الزم و ضروری است که در مرحله قبل تعداد آنها چهار
خوشه انتخاب شد .نتایج این تحلیل خوشهای در جدول  4خالصه شده است.
نتایج خوشه دوم دقیقاً مطابق با مشخصههای شبکه اجتماعی خانواده محور است که توسط
کیم ( )2011و لویس ( )2016توصیف شده بودند .بنابراین در این تحقیق همان نام شبکههای
اجتماعی خانواده محور برای این خوشه انتخاب میشود .میزان عضویت خانوادهای هستهای
(والدین /برادر و خواهر) در این شبکه باالست ( ،)M=0/60میانگین حضور دوستان و همکاران
در آن پایین است ( ،)-0/55اندازه شبکه که نشان دهنده تراکم شبکه است در آن باالتر از
میانگین است ( ،)0/18میزان ارتباطات در میان آنها باالتر است ( )-0/29عالمت منفی نشان
دهنده نمره پایینتر از میانگین است و نشان میدهد که اعضای شبکه بیشتر همدیگر را مالقات
میکنند (این متغیر از روزانه تا چند ماه یکبار کدگذاری شده بود و هر چقدر فاصله مالقاتها
افزایش یابد یعنی افراد کمتر با یکدیگر مالقات یا ارتباط دارند) فاصله زمانی بین آنها کمتر است
( ،)-0/35میانگین تعداد فرزندان اعضای شبکه در آنها باالست ( ،)0/75فشار اجتماعی در رابطه
با فرزندآوری در بین آنها باالست ( ،)0/84واگیری اجتماعی و همچنین میزان یادگیری اجتماعی
چه مثبت و چه منفی در بین آنها به دلیل ارتباطات بیشتر ،باالست و همچنین از میزان حمایت
اجتماعی باالتری برخوردارند (.)0/42
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جدول  .4سنخشناسی شبکههای اجتماعی با استفاده از روش تحلیل خوشهبندی چند میانگینی
()K-means
متغیرهای خوشهبندی

خوشه
غیر حمایتی

خانواده محور

خویشاوند محور

دوست محور

اندازه شبکه

0/203

0/185

0/298

-0/290

شاخص همگنی شبکه ()IQV

-0/048

-0/250

1/045

-0/343

درصد حضور خانواده هستهای

0/457

0/602

-0/938

-1/589

درصد حضور خویشاوندان

0/340

-0/151

1/858

-0/440

درصد حضور دوستان و همکاران

-0/265

-0/553

-0/253

2/042

میانگین ارتباطات

0/123

-0/296

0/196

0/041

میانگین فاصله زمانی

0/468

-0/357

-0/157

-0/497

میانگین تعداد فرزندان

-0/102

0/757

-0/632

-0/581

فشار اجتماعی

-0/628

0/841

-0/101

-0/077

واگیری اجتماعی

-0/487

0/632

0/413

-0/246

یادگیری اجتماعی مثبت

-0/220

0/496

0/059

-0/278

یادگیری اجتماعی منفی

-0/179

0/545

0/209

-0/281

حمایت اجتماعی

-0/364

0/426

0/491

0/281

تعداد مشاهدات

136

92

44

48

خوشه چهارم در برخی موارد مطابق با خوشه شبکه اجتماعی دور از خانواده است که
توسط کیم ( )2011و لویس ( )2016توصیف شده بود (یعنی تراکم شبکه پایین ،درصد کم
حضور خانواده هستهای و خویشاوندان ،درصد باالی حضور دوستان و همکاران) و در برخی
موارد مانند حمایت اجتماعی با آنها متفاوت است به این معنی که در نوع شناسایی شده در این
تحقیق ا ز حمایت باالتری نسبت به سنخ شناسایی شده توسط کیم و لویس برخوردارند .با توجه
به برجسته بودن نقش دوستان و همکاران در این نوع شبکه ترجیح ما این است که آن را دوست
محور بنامیم .در این خوشه بر خالف شبکه خانواده محور تعداد اعضای شبکه کم است (-0/29
) ،درصد حضور خانواده هستهای در آنها بسیار پایین است ( ،)-1/58درصد حضور دوستان و
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همکاران در آنها بسیار باالست ( ،)2/04میانگین ارتباطات در آنها نسبت به شبکههای خانواده
محور پایینتر است ( ،)0/04چون اکثراً با افرادی هم سن یا از لحاظ سنی پایینتر در ارتباط
هستند میانگین تعداد فرزندان شبکه پایین است ( ،)-0/58فشار اجتماعی نسبت به فرزندآوری
در آنها پایینتر از میانگین است ( ،)-0/07همچنین میزان واگیری اجتماعی و یادگیری اجتماعی
چه مثبت و منفی در آنها پایین و میزان حمایت اجتماعی پایینتری نیز نسبت به شبکههای
خانواده محور دارند.
خوشه اول با توجه به عدم نقش حمایتی به شبکه اجتماعی غیر حمایتی که توسط توسط
کیم ( )2011مطرح شده بود نزدیک است .خوشه اول با وجود باال بودن درصد حضور خانواده
هستهای ( )0/45و خویشاوندان ( )0/34در آنها نقش حمایتی ندارند و میزان حمایت اجتماعی
در آنها نسبت به همه خوشهها پایینتر است ( ،)-0/36همچنین میزان فشار اجتماعی نسبت به
فرزندآوری در آنها پایین است ( ،)-0/48میزان واگیری و یادگیری اجتماعی در آنها پایین است
و همچنین میزان ارتباطات بین آنها پایین ( ،)0/12و فاصله زمانی در بین آنها باالست ( .)0/46به
نظر میرس د دلیل اصلی پایین بودن نقش حمایتی آنها به دلیل باال بودن فاصله زمانی بین اعضای
شبکه با افراد پاسخگو باشد .این نوع از شبکههای اجتماعی را به دلیل فاصله بین اعضای شبکه
با فرد پاسخگو میتوان شبکههای دور از خانواده نیز نامیده شوند؛ که در این مقاله به دلیل
نزدیکی با سنخ شناسی کیم ( )2011نام غیر حمایتی برای آن برگزیده شده است .بنابراین
میتوان گفت فاصله با اعضای شبکه رکن مهمی در ارتباط با چگونه عمل کردن مکانیزمهای
شبکه میباشد .این نوع از شبکه به دلیل باال بودن فاصله زمانی با اعضای شبکه نمیتواند کارکرد
خود به ویژه در زمینه حمایت اجتماعی را انجام دهد .آخرین نوع شبکه که خوشه سوم را در بر
میگیرد خوشه خویشاوند محور نامیده شده است .این نوع از شبکهها به شدت ناهمگن هستند
شاخص همگنی شبکه ( 1/04 )IQVبه دست آمده است که نشان از ناهمگنی باالی شبکه دارد.
میزان حضور خویشاوندان در این نوع شبکه باالست ( ،)1/85حضور خانواده هستهای و
همچنین دوستان و خویشاوندان در آنها پایین ،میزان ارتباطات در آنها پایین ( )0/19اما فاصله
زمانی آنها کم ( ،)-0/15در نتیجه میزان حمایت اجتماعی در آنها باال ( )0/49اما میزان فشار

تأثیر سنخهای متفاوت شبکههای اجتماعی بر قصد باروری :مطالعه زنان 31 ...

اجتماعی در رابطه با فرزندآوری در آنها پایین (  )-0/10و میزان واگیری اجتماعی و همچنین
یادگیری اجتماعی در آنها باال است.
تبیین قصد رفتن به توالی باالتر فرزندآوری با استفاده از سنخ شناسی شبکههای اجتماعی
در تحلیل خوشهای زنان پاسخگو به چهار خوشه تقسیم و هر کدام در خوشه مرتبط قرار گرفتند
و با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهشی و نتایج تحلیل خوشهای برای آنها نامهایی نیز
انتخاب گردید .در این مرحله به تبیین سنخشناسی شبکههای اجتماعی شناسایی شده در رابطه با
قصد فرزندآوری و تمایل به رفتن به توالی باالتر پرداخته میشود .برای تبیین تاثیر سنخشناسی
شبکه اجتماعی و قصد فرزندآوری دیگر از رگرسیون لوجستیک استفاده گردیده است .سنخ
شناسی شبکه نیز به صورت یک متغیر اسمی چند وجهی تبدیل شده است که در این تحقیق
طبقه شبکه اجتماعی خانواده محور به عنوان گروه مرجع در نظر گرفته شده و سایر گروهها با
آن مقایسه میگردند .نتایج تحلیل سنخشناسی شبکههای اجتماعی بر تمایل به رفتن به توالی
باالتر در جدول ( )5آمده است .برای درک بهتر نحوهی اثرگذاری انواع شبکههای اجتماعی بر
قصد فرزندآوری تحلیل در سه مدل انجام شده است.
در مرحله اول متغیر سنخ شناسی شبکههای اجتماعی به تنهایی وارد مدل لجستیک دو
وجهی شده است .همانگونه که در این مدل مشاهد میگردید دو نوع شبکه غیر حمایتی و شبکه
اجتماعی دوست محور معنادار شدهاند .در مدل ( )2سن فرد به عنوان یک متغیر کنترل وارد
معادله رگرسیون دو وجهی شده است و در نهایت در مدل ( )3عالوه بر سن ،تعداد فرزندان در
حال حاضر زنده ،تحصیالت و وضعیت اشتغال پاسخگویان نیز مورد کنترل واقع شده است.
همانگونه که در مدل ( )3که مدل نهایی است مشاهده میگردد متغیر سنخشناسی شبکه اجتماعی
تاثیری معنادار بر قصد فرزندآوری دارد .از میان انواع شبکههای اجتماعی شناسایی شده شبکه
اجتماعی خانواده محور بیشترین احتمال را برای رفتن به توالی باالتر دارد .با توجه به نتایج
رگرسیون لجستیک دو وجهی میتوان گفت احتمال قصد فرزندآوری در شبکههای اجتماعی
غیر حمایتی کمتر از شبکههای اجتماعی خانواده محور میباشد .نسبت بخت به دست آمده برای
این گروه  0/193میباشد که نشان میدهد شبکههای اجتماعی غیر حمایتی احتمال کمتری برای
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رفتن به توالی باالتر نسبت به شبکههای اجتماعی خانواده محور را دارند .برای تفسیر آسانتر
اگر عدد یک را بر  0/193تقسیم کنیم نسبت بخت برای شبکههای خانواده محور نسبت به
شبکههای غیر حمایتی به دست میآید .به عبارت دیگر احتمال رفتن به توالی باالتر برای
شبکههای اجتماعی خانواده محور  5/18برابر بیشتر نسبت به شبکههای اجتماعی غیر حمایتی
باشد.
جدول  .5تاثیر سنخ شناسی شبکههای اجتماعی بر قصد باروری (تمایل به رفتن به توالی باالتر)
با استفاده از رگرسیون لوجستیک دو وجهی

* معنادار در سطح
** معنادار در سطح

0/05

<P

0/01

<P

برای شبکههای اجتماعی خویشاوند محور نسبت بخت  0/357به دست آمده است که بیانگر
آن است که شبکههای اجتماعی خویشاوند محور احتمال کمتری برای رفتن به توالی باالتر را به
نسبت شبکه های اجتماعی خانواده محور دارند .به عبارتی دیگر احتمال رفتن به توالی باالتر
برای شبکههای اجتماعی خانواده محور  2/80برابر بیشتر از شبکههای اجتماعی خویشاوند محو
میباشد .برای شبکههای اجتماعی دوست محور نسبت بخت  0/446به دست آمده است که
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بیانگر آن است که شبکههای اجتماعی دوست محور احتمال کمتری نسبت به شبکههای
اجتماعی خانواده محور برای رفتن به توالی باالتر فرزندآوری را دارند .به عبارتی دیگر احتمال
رفتن به توالی باالتر برای شبکههای اجتماعی خانواده محور  2/24برابر بیشتر از شبکههای
اجتماعی دوست محور میباشد .متغیرهای کنترل سن ،تعداد فرزندان در حال حاضر زنده،
تحصیالت و وضعیت اشتغال نیز تاثیر معنادار بر قصد فرزندآوری داشتهاند .نسبت بخت به
دست آمده برای متغیر سن  0/928میباشد که بیانگر آن است که هر چقدر بر سن افراد افزوده
میشود احتمال قصد فرزندآوری یا رفتن به توالی باالتر کاهش مییابد .به عبارتی دیگر با
کاهش یک واحد در سن افراد پاسخگو ،احتمال رفتن به توالی باالتر به نسبت  1/07برابر
افزایش می یابد .تعداد فرزندان در حال حاضر زنده تاثیر معناداری را بر قصد رفتن به توالی
باالتر فرزندآوری دارد .در رابطه با این متغیر دو فرزند به عنوان گروه مرجع میباشد .نسبت
بخت به دست آمده برای زنان پاسخگویی که یک فرزند دارند  13/291میباشد؛ بدین معنا که
زنان پاسخگوی دارای یک فرزند بیش از  13برابر احتمال بیشتری را برای رفتن به توالی باالتر
نسبت به زنان پاسخگوی دارای دو فرزند دارند.
تحصیالت فرد به صورت یک متغر طبقهای وارد شده است .در این رابطه طبقه تحصیالت
عالی به عنوان طبقه مرجع انتخاب گردیده است .همانگونه در جدول مذکور مشاهده میگردد
زنانی که دارای تحصیالت زیر دیپلم میباشند احتمال کمتری برای قصد رفتن به توالی باالتر
فرزندآوری دارند .نسبت بخت به دست آمده برای این طبقه  0/376میباشد .این امر احتماالً به
این علت است که زنان دارای تحصیالت زیر دیپلم زودتر نسبت به زنان دارای تحصیالت عالی
ازدواج کرده و باروری دلخواه خود را تکمیل کردهاند در حالی که زنان دارای تحصیالت عالی
باروری دلخواه خود را به تاخیر انداختهاند .در رابطه با طبقه تحصیالت دیپلم رابطه معناداری به
دست نیامده است .در رابطه با اشتغال نیز زنان بیکار احتمال بیشتری برای قصد فرزندآوری
دارند .نسبت بخت به دست آمده برای آنها  3/571میباشد که بیانگر آن است که زنان بیکار از
نسبت بخت باالتری (به اندازه بیش از سه برابر) برای قصد فرزندآوری نسبت به زنان شاغل
برخوردارند .در مجموع متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیونی بین  33تا  45درصد از
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تغییرات متغیر قصد رفتن به توالی باالتر فرزندآوری را تبیین مینمایند .شاخص برازش نکویی
مدل (ام نی بوس) نیز بیانگر برازش خوب مدل میباشد.
در مجموع به نظر میرسد تصمیم زنان مورد مطالعه برای رفتن به توالی باالتر فرزندآوری
به دلیل نسبت بخت باالی به دست امده برای این متغیر نسبت به سایر متغیرها ،بیش از هر
چیزی تابع تعداد فرزندان در حال حاضر موجود برای آنها باشد .چنانچه زنان دارای دو فرزند از
احتمال کمتری نسبت به زنان دارای یک فرزند برای رفتن به توالی باالتر فرزندآوری برخوردار
می باشند .اما در کنار متغیرهای کنترل مهمی مانند تعداد فرزندان در حال حاضر زنده و وضعیت
اشتغال باید از سنخهای شبکههای اجتماعی نیز نام برد .چنانچه نتایج تحلیل نشان داد شبکههای
اجتماعی خانواده محور نقش مهمی برای رفتن به توالی باالتر فرزندآوری ایفا میکنند.

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه نگاهی تازه به تحوالت باروری در ایران بود .برخالف مطالعات قبلی در زمینه تبیین
تحوالت باروری در ایران که در سطح خُرد یا کالن به تحوالت باروری مینگریستند؛ مطالعه
حاضر تالش نمود تحوالت باروری را در سطح میانه و با توجه به گروههای اجتماعی مورد
مطالعه قرار دهد .همچنین اکثر مطالعاتی که زمینه شبکههای اجتماعی در جوامع پساصنعتی
انجام گرفته است به بررسی تاثیر مکانیزمهای شبکه اجتماعی به صورت مجزا بر باروری
پرداخته اند اما تحقیق حاضر سعی بر آن نمود با ترکیب ساختار ،ماهیت ،و ترکیب شبکه از یک
سو و از طرف دیگر مکانیزمها شبکههای احتماعی شامل فشار اجتماعی ،واگیری اجتماعی،
یادگیری اجتماعی و حمایت اجتماعی به سنخشناسی شبکههای اجتماعی با توجه به تحلیل
خوشهای بپردازد و تاثیر سنخهای متفاوت شبکههای اجتماعی شناسایی شده را بر قصد رفتن به
توالی باالتر فرزندآوری مورد بررسی قرار دهد .بنابراین این پژوهش هم از لحاظ تئوریکی و هم
به لحاظ تجربی و روشی به ویژه در مطالعات باروری ایران حائز اهمیت میباشد.
مطالعه حاضر در میان زنان  18تا  44ساله حداقل یکبار ازدواج کرده نقاط شهری استان
بوشهر انجام گرفت .در این راستا  600پاسخگو واجد شرایط با توجه به نمونهگیری خوشهای
چند مرحلهای متناسب با حجم انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج تحلیل خوشهای نشان
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داد که زنان مورد مطالعه در چهار خوشه قابلیت خوشهبندی را دارند .نخستین نوع شبکه،
شبکههای اجتماعی خانواده محور بودند .شبکههایی که با مشخصاتی نظیر تراکم باالی اعضای
شبکه ،سهم باالی عضویت خانواده هستهای (پدر ،مادر ،بردار و خواهر یاسخگو یا همسر وی)،
میزان ارتباطات باالتر و فاصله زمانی کمتر مشخص میشوند .افرادی که در این نوع از شبکهها
عضویت دارند فشار اجتماعی باالتر در رابطه با فرزندآوری ،میزان حمایت اجتماعی باالتر،
میزان واگیری اجتماعی باالتر و یادگیری اجتماعی باالتری را نسبت به سایر سنخهای شبکههای
اجتماعی دریافت میکنند.
شبکههای اجتماعی دوست محور شبکههاییاند که در آنها تراکم شبکه در آنها پایین و
اکثریت اعضای آن را دوستان همکاران تشکیل میدهند .به دلیل آنکه این افراد معموالً هم سن و
سال فرد یا حتی از لحاظ سنی پایینتر از وی قرار دارند میانگین تعداد فرزندان در آنها پایین
است .ارتباطات در این نوع شبکهها نسبت به شبکههای خانواده محور پایینتر میباشد .افرادی
که در این نوع از شبکهها عضویت دارند فشار اجتماعی کمتری را در رابطه با فرزندآوری نسبت
به شبکههای خانواده محور دریافت میکنند .همچنین میزان واگیری اجتماعی ،یادگیری اجتماعی
و حمایت اجتماعی در میان آنها نسبت به شبکههای خانواده محور پایینتر است .شبکههای
اجتماعی خویشاوند محور به شدت ناهمگن هستند ،میزان عضویت خانواده هستهای و دوستان
و همکاران در آنها پایین ولی عضویت سایر خویشاوندان در آنها باالست .این نوع از شبکههای
اجتماعی فشار کمی را به اعضای خود برای فرزندآوری وارد کرده ولی میزان واگیری اجتماعی،
یادگیری اجتماعی و حمایت اجتماعی در آنها باالتر از میانگین است.
سرانجام شبکههای اجتماعی غیر حمایتی ،شبکههایی که با وجود عضویت باالی خانواده
هستهای ،فشار اجتماعی در آنها پایین ،میزان حمایت اجتماعی در آنها در پایینترین سطح در
میان سنخهای شبکه اجتماعی شناسایی شده قرار دارد و میزان واگیری اجتماعی و یادگیری
اجتماعی در آنها پایین است .دلیل اصلی آن به نظر به میرسد به دلیل فاصله زمانی باشد .این
شبکهها به دلیل فاصله زمانی که با هم دارند نمیتوانند کارکرد خود را در زمینه فرزندآوری به
ویژه نقش حمایتی را انجام دهند .میزان ارتباط بین اعضای این نوع از شبکه به دلیل فاصله
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زمانی ،پایینتر از شبکههای خانواده محور و دوست محور قرار دارد .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت فاصله با اعضای شبکه اجتماعی رکن مهمی در ایجاد مکانیزمهای شبکه میباشد.
همانگونه که انتظار میرفت شبکههای اجتماعی خانواده محور بیشترین احتمال را برای
رفتن به توالی باالتر فرزندآوری دارند .در تحلیل چند متغیر با کنترل متغیرهای سن ،تعداد
فرزندان در حال حاضر زنده ،تحصیالت و وضعیت اشتغال مشخص گردید شبکههای اجتماعی
خانواده محور باالترین احتمال را برای رفتن به توالی باالتر فرزندآوری دارا هستند .احتمال رفتن
شبکههای خانواده محور به توالی باالتر باروری نسبت به شبکههای غیر حمایتی ،خویشاوند
محور و دوست محور به ترتیب  2/24 ،2/80 ،5/18برابر بیشتر است که تفسیر دقیق و کامل آنها
در قسمت نتایج آورده شد .بنابراین در مرتبههای بعد از شبکههای خانواده محور شبکههای
دوست محور ،خویشاوند محور و در مرحله آخر شبکههای غیر حمایتی قرار میگیرند.
مطالعه حاضر انواع شبکههای اجتماعی را درون یک برهه زمانی محدود مشاهده کرد ،سوال
اساسی که باقی میماند این است که تا چه اندازه توزیع نسبی سنخهای شبکههای اجتماعی در
ادامه و در فرایند مدرنیزاسیون تغییر خواهد؟ همانگونه که این مطالعه نشان داد شبکههای
اجتماعی خانواده محور میتوانند نقش مهمی را برای انتقال به توالی باالتر فرزندآوری داشته
باشد این نکته در مطالعات کیم ( )2011و لویس ( )2016نیز مورد تائید قرار گرفته است؛ اما
نکتهای که در این میان قابل تامل است این است که اندازه این شبکهها در طول زمان با توجه به
ویژگیهای زندگی مدرن در حال کوچکتر شدن است .ولمن ( )1979در مطالعه خود با عنوان
پیامدهای مدرنیته بر شبکههای اجتماعی از شبکههای اجتماعی گمشدهای صحبت میکند که
نسبتاً کمتراکم ،دارای پیوندهای ضعیف و حمایت اجتماعی پایین هستند .بنابراین زندگی مدرن
نیازمند تمهیداتی برای جبران نقش بسیار مهم شبکههای اجتماعی میباشد .چنانچه مطالعات
پیشین نشان میدهد در جوامعی که دولتها نقش سخاوتمندانهای نسبت به فرزندآوری دارند و
حمایتهای الزم را در رابطه با مراقبت از کودک انجام میدهند نقش شبکههای اجتماعی تا
اندازهای جبران و نقش شبکههای اجتماعی فردی کمتر میشود (بالبو و میلز  .)2011فرهنگ
ایرانی اسالمی همواره بر تعامل بین افراد خانواده و حفظ پیوندهای اجتماعی تاکید دارد بنابراین
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تالش برای حفظ و تقویت این فرهنگ نیکو از طریق فرهنگسازی از یک سو و از طرف دیگر
تالش برای یافتن راهحلهایی مانند حمایت از خدمات مراقبت از کودک که میتواند جبرانی بر
نقش شبکه های اجتماعی در جامعه مدرن در رابطه با فرزندآوری باشد زمینه پویایی باروری و
حرکت به سمت توالی باالتر را فراهم میآورد .بسیاری از مسائل اجتماعی صرفاً با بخشنامه،
تبصره یا قانون قابل حل نیست بلکه نیازمند به فرهنگسازی و بستر سازی مناسب میباشند که
در رابطه با شبکههای اجتماعی و باروری نیز این امر مصداق دارد.
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