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 چکیده
ازدواج خویشــاوندی یکی از اشــکال رایج ازدواج در جامعه ی ایرانی است که همواره توجه 
محققان را به خود جلب کرده اســت. تئوری های ســاختاری مدعی اند، با افزایش عناصر نوسازی 
همانند تحول در شیوه ی تولید اقتصادی، تحصیالت، شهرنشینی، رشد درآمد و گسترش مصرف، 
ارتباطات سریع تر و تغییرات شبکه ها و سرانجام گسترش سایر فناوری های جدید این نوع ازدواج 
رو به کاهش خواهد رفت. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان رواج ازدواج خویشاوندی و عوامل 
پشــتیبان آن است که در این راســتا با بهره گیری از نمونه گیری خوشه ایی چندمرحله ای 600 زن 
18 تا 44 ســاله واجد شرایط در نقاط شهری استان بوشــهر مطالعه شدند. براساس نتایج تحقیق 
حاضر، در جامعه ی مطالعه شده ازدواج خویشاوندی با 41/2 درصد، رواج و مطلوبیت دارد. نتایج 
تحلیل چند متغیره با اســتفاده از رگرســیون لجستیک نشان داد، با کنترل سایر متغیرهای پژوهش، 
احتمال ازدواج خویشــاوندی در میان پاســخ گویانی که سن ازدواج آنها پایین تر و الگوی انتخاب 
ازدواج آنها والدمحور اســت، بیشتر اســت. همچنین احتمال ازدواج خویشاوندی در میان افراد با 
تحصیالت پایین تر باالتر اســت. درمجموع با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت، تحوالت 
ازدواج خویشــاوندی در جامعه ی ایران بیش از آنکه مســتقیم از عناصر نوســازی تأثیر بپذیرد از 
تحوالت در سایر ابعاد نهاد خانواده و ازدواج مانند سن ازدواج، الگوی انتخاب همسر و تحوالت 
باروری متأثر خواهد بود. به نظر می رســد، تغییرات در این عوامل پشــتیبان زمینه ی کاهش رواج 

ازدواج های خویشاوندی در آینده شود.
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1- مقدمه و بیان مسئله
ازدواج پیوند بین دو جنس مخالف بر پایه ی روابط پایای جنسی را موجب می شود)مقصودی و 
همکاران،1399: 134( و ازدواج خویشاوندی1 پیوند ازدواج میان یک مرد و زنی است که دست کم 

یک نیای مشترک دارند )Bittles,1994:563(. این نوع ازدواج به صورت سنتی و اجتماعی در 
بسیاری از جوامع جهان پذیرفته است؛ برای نمونه ازدواج خویشاوندی در کشورهای خاورمیانه 
از 20 تا 50 درصد کل ازدواج ها را در برمی گیرد که یک سوم از این ازدواج ها سهم هم نیاهای 
درجه ی اول است )Bittles, 1995؛ Hamamy & et al, 2011؛Tadmouri & et al, 2009(. عوامل 
متعددی می تواند، مشوق ازدواج های خویشاوندی مطرح شود. ترجیح ازدواج خویشاوندی در 
کشورهای خاورمیانه به عوامل اقتصادی و اجتماعی چندگانه مانند ارتقاء پیوندهای خانوادگی، 
تقویت انسجام خانوادگی، امنیت خانوادگی و حفظ منافع آن، سهولت در مذاکره ی ازدواج و 
ترتیبات آن، اعتقاد به ثبات و موفقیت باالتر این ازدواج ها و مزایای مالی نسبت داده شده است 
)Bittles, 1994؛ Bittles, 2008؛ Tadmouri & et al, 2009؛ Sandridge & et al, 2010(. عالوه 

بر این ازدواج بین خویشاوندان به دلیل حفظ میراث و ثروت خانوادگی در میان خانواده ای یکسان 
.)Klat & Khudr, 1985( سودمند تلقی می شود

مسئله ازآنجا شروع می شود که نظریه پردازان معاصری که تحول الگوهای خانواده و ازدواج 
را در رابطه با جریان های صنعتی شدن و مدرنیزاسیون مطالعه کرده اند، تحوالت حاصل از این 
جریان ها را عاملی در جهت کاهش اقتدار والدین و افزایش استقالل فرزندان در امر همسرگزینی 
در نظر گرفته اند؛ فرایندی که درنهایت به کاهش ازدواج های ترتیب یافته و ازجمله ازدواج های 
خویشاوندی منجر خواهد شد )Goode, 1963؛ Thornton & Lin, 1994(. افزایش تحصیالت 
زنان، تقلیل باروری و درنتیجه کاهش تعداد خویشاوندان مناسب برای ازدواج، مشارکت بیشتر زنان 
در نیروی کار، افزایش قدرت چانه زنی زنان و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها عواملی است که 
در کاهش روند ازدواج های خویشاوندی - در کشورهایی که این نوع ازدواج در آنها رواج داشته 

 .)Mazharul Islam, 2012( است - موثر است
مالزم با این تغییرات در چند دهه ی اخیر، خانواده ی ایرانی به ویژه خانواده ی شهری، متأثر از 
دگرگونی های مهم اقتصادی و اجتماعی، شاهد تحوالت چشمگیری در ساخت و کارکرد ارزش های 
فرهنگی خود بوده است. به باور برخی از صاحب نظران این تغییرات متأثر از جریان نوسازی فرهنگی، 

1. Consanguineous marriage
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اجتماعی و سیاسی کشور رخ  داده است )آزاد ارمکی و ظهیری نیا، 1389(. مقایسه ی نگرش ها و 
ارزش های مرتبط با ازدواج نسل مادران با نسل دختران در ایران امروز با توجه به تغییرات رفتاری 
و نگرشی خانواده در چند دهه ی اخیر نیز نشان می دهد که نسل امروز به طور متفاوتی در معرض 
این تغییرات بوده است )گروسی و یاری نسب،133:1399(. گروهی دیگر بر این باورند که همه ی گروه ها 
و جوامع به یک نسبت در معرض این تغییرات نبوده اند، بلکه بعضی به لحاظ زمانی، زودتر و به 
لحاظ درجه ی تأثیرپذیری شدیدتر از این تغییرها تأثیر پذیرفته اند. در مقابل، بعضی از گروه ها و 
جوامع دیرتر و با شدت کمتری در معرض فرایند نوسازی قرارگرفته اند )سرایی، 1385(. یکی از 
جنبه های مهم تغییرات خانواده تغییر در الگوی همسر گزینی است. با توجه به وجود و همزیستی 
انواع شیوه های انتخاب همسر و به تبع آن نسبت با همسر، یکی از موضوعاتی که درباره ی آن 
مطالعات متعددی انجام شده است )دواتی و همکاران، 1388؛ عباسی شوازی و ترابی، 1385 ب؛ عباسی 
شوازی و عسکری ندوشن، 1384؛ محمودیانی، 1398؛ Givens& Hirschman, 1994( و هنوز هم مهم 

است ازدواج خویشاوندی و عوامل پشتیبان آن است.
و  آسیا  جنوب  جمعیت های  از  بسیاری  مانند   - ایران  جامعه ی  در  خویشاوندی  ازدواج 
منطقه ی خاورمیانه - یکی از بهترین شاخص های شدت ارتباط و تعامل میان خانواده و شبکه ی 
خویشاوندی شناخته می شود )عباسی شوازی و صادقی، 1384(. همچنین برخی شواهد از ارتباط 
بین ازدواج خویشاوندی و پدیده های اجتماعی مهمی مانند طالق و باروری حکایت دارند. برخی 
مطالعات بر این نکته تأکیددارند که الگوی نسبت با همسر می تواند در مسئله ای همچون طالق 
نیز کاربست داشته باشد)صادقی، زنجری و محمودیانی، 1397(. همچنین الگوی ازدواج خویشاوندی/ 
غیر خویشاوندی با میزان باوری نیز می تواند در ارتباط باشد. به طورکلی میزان های باروری باالتر 
در ازدواج های خویشاوندی گزارش شده است )Bittles, 2001(. با توجه به نکات اشاره شده، سؤال 
اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا ورود عناصر نوسازی و برجسته تر شدن آنها در سال های 
اخیر، تأثیر معناداری در تغییر الگوی ازدواج و مشخصاً نسبت با همسرداشته است؟ همچنین کدام 
عوامل جمعیتی و اجتماعی از ازدواج خویشاوندی در جامعه ی ایرانی پشتیبانی می کند؟ در این 
راستا مطالعه ی حاضر با بررسی نمونه ای از زنان مناطق شهری استان بوشهر می کوشد به سؤاالت 

مطرح شده پاسخ داده و آنها را تبیین کند.
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2- مبانی و چهارچوب نظری
نظریه هایی که تغییرات خانواده را بررسی می کنند، اساساً بر تأثیرات ساختاری همانند تغییر 
از کشاورزی به صنعت، حرکت جمعیت از روستا به نواحی شهری، گسترش تحصیالت، افزایش 
درآمد، تغییرات ایجادشده در فناوری، افزایش دانش و کاهش در بیماری  ها و مرگ ومیر تأکیددارند. 
شالوده ی بحث این نظریه ها این است که تغییرات در شرایط اجتماعی و اقتصادی و نیروهای 
ایجادشده - مانند صنعتی شدن و گسترش تحصیالت- باعث ایجاد اصالحاتی در جامعه شده است. 
این تغییرات اجتماعی و اقتصادی گسترده باعث تغییر شیوه های ارتباط افراد عضو یک خانواده 
شده است که شامل ارتباط زن وشوهری، تأثیر والدین در فرزندان، ارتباط بین خویشاوندان و نقش 
فرزندان در مراقبت از بزرگ ترهایشان است )Jayakody, Thornton & Axinn, 2008(. برای درک 

بهتر نظریه های ساختاری بهتر آن است که هرکدام از عوامل میانجی تأثیرگذار بررسی شوند.
نخستین و شاید اولین تبیین از تغییر خانواده بر تغییرات شیوه های تولید اقتصادی متمرکز 
بود )lehmann, 1960؛ Meek,1976(. این دیدگاه بر اهمیت تغییر از شیوه های معاش شکار یا 
گله داری به کشاورزی و به صنعت و تأثیرات آن در سایر عناصر جامعه تأکید داشت. این دیدگاه بر 
دوره های اخیر و بر فرایند صنعتی شدن - که بسیاری از جنبه های تولیدی خانواده را تغییر داده 
بود- تاکید ویژه ای داشت. هنگامی که پدر بر ابزار تولید کنترل چندانی ندارد و اعضای خانواده برای 
معیشتشان چندان به خانواده متکی نیستند، کنترل پدر بر فعالیت ها و ترتیبات زندگی فرزندان 
و همسرش کاهش می یابد )Jayakody, Thornton & Axinn, 2008(. دومین عامل میانجی 
تأکید شده در نظریه های ساختاری تحصیالت است. گسترش تحصیالت رسمی در مدارس عامل 
مهمی در انتقال سازمان دهی اجتماعی در جامعه شناخته می شود. افزایش تحصیالت با پیامدهای 
گوناگونی مانند تأخیر در ورود به بازار کار، تغییر روابط بین دو جنس، کاهش اقتدار بزرگ ترها 
و تأخیر در ازدواج و ... همراه بوده است. رشد انواع مدارس و حضور در آنها می تواند عمیقاً روابط 

.)Cleland,2001( بین اعضای خانواده و اجتماع را تغییر  دهد
صنعتی شدن با شهرنشینی - توسعه ی شهرهای قدیمی و ایجاد شهرهای جدید- همراه بوده 
است. مهاجرت از روستا به شهر که معموالً افراد جوان انجام می دهند، همراه با ترتیبات زندگی 
جدید در ارتباط بوده است )Diamond, 1979(. به عالوه، تراکم جمعیت در نواحی شهری اغلب 
 .)Hawley, 1971( باعث تغییر الگوهای تعامالت به سمت فردگرایی و روابط غیر خانوادگی می شود
خصیصه ی کلیدی در تغییر اغلب جوامع - و نه در همه ی آنها - رشد درآمد - حداقل در گروهی 
از مردم - بوده است که به گسترش مصرف منجر  شده است. رشد مصرف اساساً دسترسی به انواع 
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کاالها را توسعه داده و با تغییرات ذائقه همراه بوده است. همچنین افزایش درآمد می تواند، امکان 
زندگی مستقل و امکان خاتمه دادن به روابط خانوادگی را فراهم آورد )Smith, 1981(. ارتباطات 
سریع تر و تغییرات شبکه ها عامل میانجی گر دیگری است که در تئوری های ساختاری بر آن تأکید 
می شود. در بیشتر جوامع گذشته دسترسی افراد به اطالعات در رابطه با جهان پیرامون به وسیله ی 
مردم محلی پیرامون آنها به ویژه افراد خانواده و همسایگان فراهم می آمد. این امر به صورت بنیادی 
در دهه های اخیر تغییر یافت )Thornton, 2005(. همچنین سایر فناوری های جدید ماهیت جهان 
را تغییر داد که در خانواده نیز تأثیرگذار بوده است. کاهش مرگ ومیر و افزایش امید زندگی، کاهش 
مرگ ومیر کودکان، همچنین رواج وسایل پیشگیری از بارداری ازجمله تأثیرات فناوری بوده است 

.)Wostoff & Ryders, 1977(

اگرچه تبیین ساختاری هنوز در نظریه های تغییر خانواده رویکرد غالب است، صاحب نظران بر 
این رویکرد انتقاد وارد کرده و تأکید صرف بر این رویکرد را برای تبیین تغییرات خانواده ناکافی 
می دانند؛ برای مثال باوجود تغییرات ساختاری، خیلی از الگوهای خانواده و روابط درون آن در 
برخی جوامع حفظ شده است. در این راستا و در تکمیل دیدگاه ساختاری، تعدادی از محققان 
 Thornton, ؛Cleland &Wllson, 1987؛Caldwell, 1982( بر نقش عوامل ایده ای تأکید کردند
2005(. لستهاق و ویلسون در این باره بر تغییرات مذهب و سکوالریسم - به عنوان عوامل اصلی 

تغییرات خانواده در اروپای غربی - تأکیددارند )Lesthaeghe& Wilson, 1986(. لستهاق این 
تفکر را توسعه داد و از تغییرات در ازدواج، زوج های زیستی، آزادی جنسی، طالق و فرزندآوری 
خارج از ازدواج به عنوان گذار دوم جمعیتی1 یاد کرد )Lesthaeghe, 2010(. تورنتون بر مفهوم 
آرمان گرای توسعه2 تأکید کرد. این آرمان گرایی شامل چهار گزاره می شود 1- جامعه ی مدرن 
خوب است و دست یافتنی است؛ 2- خانواده ی مدرن خوب و دست یافتنی است؛ 3- خانواده ی 
مدرن علتی برای جامعه ای مدرن و نیز معلول آن است؛ 4- افراد آزاد و برابرند و روابط اجتماعی 
بر اساس توافق شکل می گیرند. گزاره های یادشده سیستم عقیدتی ویژه ای را به وجود می آورند 
الگوهای خانواده و ازدواج منتهی می شود )Thornton, 2005(؛  که به تغییرات گسترده ای در 
بنابراین می توان در یک جمع بندی، دیدگاه هایی که درباره ی تحوالت خانواده مطرح شده اند را در 
دو حوزه ی تبیین های ساختاری مانند تئوری نوسازی و تبیین های ایده ای و ارزشی تقسیم بندی 

1. Second Demography Transition
2. Developmental Idealism
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کرد. البته در کنار این تبیین ها باید به تغییراتی که در حوزه های مختلف خانواده اتفاق می افتد 
و در سایر حوزه ها تأثیرگذار است نیز توجه کرد. درواقع، خانواده یک سیستم است و تغییر در 
هر یک از اجزای این سیستم می تواند زمینه ی تغییر در سایر اجزا را فراهم کند؛ بنابراین در این 
مطالعه در کنار توجه به تحلیل عناصر نوسازی به تغییر اجزای سیستم خانواده مانند سن ازدواج، 

نوع انتخاب همسر و ... بر تغییرات ازدواج خویشاوندی نیز توجه می شود.

3- پیشینه ی پژوهش
ازدواج خویشاوندی از دیرباز در ایران رواج داشته است )کتابی، 1379(، بنابراین بررسی چگونگی 
توزیع و عوامل گوناگون مرتبط با آن توجه پژوهشگران اجتماعی متعددی را به خود جلب کرده 
است. گیونز و هیرشمن با استفاده از داده های طرح بررسی باروری ایران )1977( نشان دادند که 
40 درصد از ازدواج ها از نوع خویشاوندی بوده اند )Givens& Hirschman, 1994(. نتایج مطالعه 
عباسی شوازی و همکاران که با استفاده از داده های طرح باروری در ایران )2002( انجام شد نیز 
حاکی از آن بود که حدود 40 درصد از نمونه بررسی شده در چهار استان منتخب آذربایجان غربی، 
 .)Abbasi Shavazi&et al,2008( سیستان و بلوچستان، گیالن و یزد همسر خویشاوند داشته اند
یافته های بررسی سعادت و همکاران - که در سطح تمامی استان ها انجام شده است - نشان داد 
که 38/6 درصد از ازدواج ها از نوع خویشاوندی بوده اند ) Saadatet&et al,2004(. بررسی عباسی 
شوازی و ترابی که به منظور بررسی سطح، الگو و روند ازدواج خویشاوندی و با استفاده از داده های 
طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی- اقتصادی خانوار )1380( انجام شد، نشان داد 42 درصد 
از ازدواج ها خویشاوندی بوده است )عباسی شوازی و ترابی،1385 الف(. مطالعه ی محمودیانی که با 
استفاده از داده های پیمایشی که در سال 1395 در استان تهران انجام شده است، نشان دهنده ی 
آن بود که 41 درصد از ازدواج زنان مهاجر همسردار در شهرهای تهران و مالرد از نوع خویشاوندی 

بوده است )محمودیانی،1398(.
همه ی این مطالعات در سال های اخیر نشان دهنده ی مطلوب بودن ازدواج خویشاوندی در 
ایران است که حتی در طول زمان و با ورود عناصر نوسازی تغییری در میزان آن ایجاد نشده است. 
در مورد عوامل پشتیبان ازدواج خویشاوندی مطالعه ی عباسی شوازی و ترابی نشان می دهد که 
ازدواج افراد با ویژگی های مدرن با یکی از خویشاوندان کمتر از افرادی بوده است که ویژگی های 
سنتی داشتند )عباسی شوازی و ترابی، 1385 الف(. نتایج یک بررسی دیگر در شهر تهران بیانگر آن 
است که میانگین سن ازدواج در بین کسانی که ازدواج فامیلی داشته پایین تر از افرادی است که 
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ازدواج فامیلی نداشته اند. مطالعه ی مذکور همچنین نشان داده که ازدواج خویشاوندی با سن، جنس 
و تحصیالت رابطه ی معناداری ندارد )دواتی و همکاران، 1388(. نتایج مطالعه ی عباسی شوازی و 
همکاران بیانگر آن است که احتمال ازدواج خویشاوندی در بین زنان ساکن روستا، زنان بی سواد و 
زنانی که تحصیالت پایین تری داشته اند، باالتر بوده است. همچنین زنان اهل سنت و زنان متعلق 
به قومیت بلوچ و ُکرد، در مقایسه با دیگر همتایان خود بیشتر ازدواج خویشاوندی را تجربه کرده اند 
)Abbasi Shavazi&et al,2008(. مطالعه گیونز و هیرشمن نشان می دهند که نوسازی از اواخر 

دهه ی 1940 تا اواسط دهه ی 1970 به افزایش تدریجی در نسبت زنان با سطح سواد باالتر، 
افزایش اشتغال زنان قبل از اولین ازدواج و افزایش سن ازدواج انجامیده است. زنانی که در این 
نقش های مدرن جای داشته اند، نسبت به زنان با وضعیت های سنتی تر کمتر با خویشاوندان خود 
ازدواج کرده اند )Hirschman& Givens , 1994(. مطالعه ی محمودیانی نیز نشان می دهد، مدت زمان 
ازدواج اثر معناداری در الگوی ازدواج خویشاوندی دارد. همچنین خاستگاه سکونتی، تحصیالت 
و تفاوت سنی زوجین اثر آماری معناداری بر الگوی ازدواج خویشاوندی ندارد )محمودیانی،1398(.

در سطح بین المللی مطالعه ی همامی و همکاران بیانگر آن است که در آمریکا، روسیه، استرالیا، 
بخش هایی از آمریکای التین و اروپا میزان ازدواج خویشاوندی کمتر از 1 درصد است. در کشورهایی 
مانند چین، ژاپن، شمال هند، جنوب اروپا و کانادا میزان فوق بین 1 تا 10 درصد و در مقابل 
این میزان در کشورهای عربی، ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان و جنوب هند بین 10 تا 50 
درصد در نوسان است )Hamamy & et al, 2011(. همچنین آمارهای بیتلز و بلک نشان می دهد، 
اگرچه ازدواج خویشاوندی به خصوص در کشورهای توسعه یافته کاهش یافته است، هنوز این ازدواج 
انتخاب حدود 10/4 درصد از جمعیت جهان است )Bittles & Black, 2010(. پژوهش بهاسکار، 
سورش و آوادهانی در یکی از ایالت های جنوبی هند نشان می دهد که هیچ تفاوت معنی داری در 
 Bhaskar, Suresh & Avadhani,( الگوی ازدواج برحسب مذهب و گروه های قومی وجود ندارد
2012(. مطالعه ی باربور و سالمه در بیروت لبنان بیانگر آن است که ازدواج خویشاوندی در بین 

زنان با تحصیالت پایین، زنانی که بیرون از خانه کار نمی کنند و زنانی که پدر و مادرشان ازدواج 
با توجه به  خویشاوندی داشته اند، بیشتر بوده است )Barbour & Salameh, 2009(؛ بنابراین 
نظریه های ساختاری و مطالعات پیشین می توان گفت، تحصیالت، اشتغال زنان، میزان درآمد و 
مصرف، ارتباطات سریع تر و تغییرات شبکه ها، سایر فناوری های جدید، مذهب و قومیت، مدت زمان 
ازدواج، سن افراد هنگام ازدواج، محل سکونت و شهرنشینی، مشخصه های اجتماعی و اقتصادی 
خانواده مانند الگوی ازدواج والدین می تواند با الگوی ازدواج خویشاوندی افراد در ارتباط باشد. 
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مطالعه ی حاضر ضمن آنکه می کوشد مطالعات پیشین را بسط و توسعه دهد با انتخاب قلمرو مکانی 
جدید سعی می کند، اصالت خود را داشته باشد. هر پژوهش اجتماعی باید یا اصالت1 داشته باشد 
یعنی در یکی از بخش های پژوهش )مانند قلمرو مکانی تحقیق، ابزار و روش تحقیق( از ویژگی 
نو بودن برخوردار باشد و یا اینکه اگر مطالعات دیگران از آن مطالعه حذف شوند، یافته ای غیر از 
یافته های آنها بر جای بماند که در اصطالح با عنوان سهم پژوهش از آن یاد می شود )محمودیانی، 
1398 به نقل از محمدی، 1398(؛ بنابراین تحقیق حاضر با انتخاب متغیرهای جدید و قلمرو مکانی 

و جامعه ی آماری جدید - که شامل زنان حداقل یک بار ازدواج کرده مناطق شهری استان بوشهر 
است - اصالت خود را حفظ می کند.

4- روش پژوهش
در این پژوهش از داده هایی که دراهکی در سال 1396 برای انجام پیمایش »بررسی تأثیر 
شبکه های اجتماعی برنیات و رفتارهای باروری زنان حداقل یک بار ازدواج کرده نقاط شهری استان 
بوشهر« جمع آوری  کرده است، استفاده شده است. ازآنجاکه در پرسش نامه ی مذکور سؤاالت و 
متغیرهای خوبی برای بررسی ازدواج خویشاوندی و عوامل پشتیبان آن در مناطق شهری استان 
بوشهر وجود داشت، محققان فرصت را مغتنم شمرده و با استفاده از داده های این پیمایش مقاله ی 
حاضر را طرح ریزی و به رشته ی نگارش درآورده اند. مناطق نمونه گیری شامل مراکز شهرستان های 
بوشهر، عسلویه و جم بوده است. دلیل انتخاب این سه شهر به اهداف پژوهش اشاره شده در راستای 
قراردادن سه شهرستان استان بوشهر با میزان های متفاوت باروری برمی گردد. با توجه به اینکه 
در زمان جمع آوری داده های تحقیق دسترسی به اطالعات بلوک های آماری سرشماری 1395 
برای مناطق نمونه امکان پذیر نبود، از داده های موجود در سال 1390 برای آن مناطق استفاده 
شد. بر اساس اطالعات به دست آمده از حوزه های آماری سرشماری 1390، تعداد زنان 10 ساله 
و باالتر حداقل یک بار ازدواج کرده سه شهر بوشهر، جم و عسلویه به ترتیب 52335، 4113 و 
2301 نفر بوده است. مجموع زنان 10 سال و بیشتر حداقل یک بار ازدواج کرده ی این سه شهر 
58749 نفر است. با توجه به اینکه هدف مطالعه ی حاضر بررسی قصد باروری )قصد رفتن به توالی 
باالتر فرزندآوری( بود، برای اینکه بتوان به یک حجم نمونه ی مقبول با توجه به توالی فرزندآوری 
دست یافت، حجم نمونه 600 نفر در نظر گرفته شد تا زنانی با نسبت فرزندآوری متفاوت در نمونه 
قرار گیرند. در صورت حذف برخی از توالی فرزندآوری در زمان تحلیل، این امر زمینه ی تحلیل 

1. Originality
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دقیق تر را امکان پذیر می ساخت. برای نمونه گیری، ابتدا حوزه های آماری برای شهرهای مطالعه 
شده بر اساس تقسیم بندی مرکز آمار ایران در سال 1390 تهیه شد. در مرحله ی بعد، مشخصه های 
اجتماعی و جمعیتی هر یک از حوزه های آماری مطالعه شده از مرکز آمار ایران تهیه شد تا مبنای 
خوشه بندی حوزه های مطالعه شده قرار گیرد. دو متغیری که برای خوشه بندی از آنها استفاده شده 
شامل متغیرهای جمعیت زنان 10 سال و بیشتر حداقل یک بار ازدواج کرده و تعداد فرزندان زنده 
به دنیا آورده ی زنان بودند که از تقسیم آنها شاخص متوسط زنده زایی زنان هر حوزه ی آماری به 
دست آمد. در مرحله ی بعد، با توجه به این شاخص حوزه های آماری به سه خوشه تقسیم شد. با 
توجه به آنکه حجم نمونه ی حاضر 600 نفر )زنان 10 سال و باالتر حداقل یک بار ازدواج کرده که در 
سن فرزندآوری قرار دارند( تعیین شده بود، سهم خوشه ی اول با توجه به حجم آن 252 نفر، سهم 
خوشه ی دوم 185 نفر و سهم خوشه ی سوم 163 نفر تعیین شد. برای تهیه ی نقشه ی حوزه های 
آماری و در مرحله ی بعد تهیه ی نقشه های بلوک های آماری از برنامه ی سامانه ی اطالعات جغرافیایی 
)GIS( استفاده شد. در کل، 15 حوزه ی آماری به صورت تصادفی انتخاب و در هر حوزه ی آماری 
4 بلوک آماری و در هر بلوک 10 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک مطالعه شدند. 
در انتخاب بلوک های موردنظر، ابتدا بلوک های غیرمسکونی و بلوک هایی که تعداد خانوارهای آن 
کمتر از ده نفر بوده است، حذف شد. جمع آوری داده از اوایل فروردین تا اواخر تیرماه 1396 به 
طول انجامید. پس از جمع آوری داده های نمونه، صحت و اعتبار داده های جمع آوری شده از طریق 
ارزیابی و مقایسه ی برخی از متغیرها تحقیق حاضر مانند تحصیالت، وضعیت زناشویی، توزیع سنی 
زنان مطالعه شده، توزیع تعداد فرزندان زنان با داده های سرشماری 1390 بررسی شده است. این 
ارزیابی ها بیانگر کیفیت خوب داده های جمع آوری شده بود. متغیرهای مستقلی که برای بررسی و 
مطالعه در پژوهش حاضر با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین انتخاب شده اند شامل میزان 
تحصیالت )بی سواد، ابتدایی، راهنمایی، دیپلم و دانشگاهی(، وضعیت فعالیت )شاغل، خانه دار(، 
الگوی انتخاب همسر )شخص محور، والد محور(، سن در هنگام ازدواج )15-19، 20-24، 25-29 
و 30 به باال( و تفاوت سنی زوجین )همساالن، 3-1، 6-4، 9-7 و 10 سال و بیشتر( است و 
متغیر وابسته در پژوهش حاضر نوع ازدواج فرد پاسخ گو )نسبت با همسر( است که در دو دسته 
شامل خویشاوند )شامل پسرعمو، پسرخاله، پسرعمه، پسردایی، خویشاوند دور( و غیر خویشاوند 

طبقه بندی شده است.
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درباره ی فرضیه های پژوهشی- با توجه به متغیرهای انتخاب شده برای تحلیل - می توان این 
فرضیه ی رابطه ای را مطرح کرد که بین متغیرهای وضعیت فعالیت، الگوی انتخاب همسر، سن 
در هنگام ازدواج، تفاوت سنی زوجین و نوع ازدواج فرد پاسخ گو )خویشاوند/ غیرخویشاوند( رابطه 

وجود دارد. به این صورت که:
به نظر می رسد، با افزایش تحصیالت افراد احتمال ازدواج خویشاوندی کاهش یابد. -
به نظر می رسد، احتمال ازدواج خویشاوندی در میان زنان شاغل کمتر از زنان خانه دار باشد. -
به نظر می رسد، احتمال ازدواج خویشاوندی در بین الگوی همسر والدمحور باالتر از شخص محور  -

باشد.
به نظر می رسد، احتمال ازدواج خویشاوندی در میان پاسخ گویانی که در سنین پایین تر ازدواج  -

می کنند، بیشتر باشد.
به نظر می رسد، هرچقدر فاصله ی سنی زوجین افزایش یابد، احتمال ازدواج خویشاوندی  -

باالتر رود.
تجزیه  و تحلیل داده ها در سه قسمت تحلیل تک متغیره برای هر یک از متغیرهای پژوهشی، 
تحلیل دومتغیره با استفاده از جدول تقاطعی و آزمون کای اسکوئر و تحلیل چندمتغیره با استفاده 

از رگرسیون لوجستیک چندوجهی انجام شده است.

5- یافته های پژوهش
در جدول شماره ی 1 توزیع پاسخ گویان برحسب هر یک از متغیرهای پژوهش آمده است. 
همان گونه که در جدول مذکور مشاهده می شود، نوع ازدواج )نسبت با همسر( 41/2 درصد از 
زنان پاسخ گو، ازدواج خویشاوندی و 15/8 درصد از آنها سهم خویشاوندان نزدیک )شامل پسرعمو، 
نتایج بیتلز )1995( که سهم ازدواج های  با  امر  پسرخاله، پسرعمه، پسردایی( بوده است. این 
هم نیاهای درجه اول را در کشورهای خاورمیانه یک سوم گزارش کرده است همسو است، این امر 

نشان دهنده ی رواج ازدواج خویشاوندی در استان بوشهر است.
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جدول 1. تحلیل تک متغیره ی متغیرهای پژوهشی

درصد متغیر- طبقات متغیر درصد متغیر- طبقات متغیر

نوع ازدواج )نسبت با همسر( الگوی انتخاب همسر

58/8 غیرخویشاوندی 56/0 شخص محور

41/2 خویشاوندی 44/0 والد محور
تفاوت سنی زوجین تحصیالت

2/8 همسان 4/0 بی سواد

11/3 1 تا 3 سال 14/7 ابتدایی

45/0 4 تا 6 سال 14/2 راهنمایی

34/2 7 تا 9 سال 37/5 دیپلم

6/7 10 سال به باال 29/7 دانشگاهی
سن پاسخ گویان سن ازدواج

1/3 15-19 46/2 15-19
14/0 20-24 41/8 20-24

18/7 25-29 12 25 به باال

28/0 30-34 وضعیت فعالیت

21/2 35-39 14/2 14/2
16/8 40-44 85/8 85/8

الگوی انتخاب همسر 56 درصد از پاسخ گویان شخص محور بوده است؛ به این معنا که یا انتخاب 
همسر کاماًل به انتخاب خود شخص بوده یا وی انتخاب و با والدین در این زمینه مشورت کرده 
است؛ این در حالی است که الگوی انتخاب همسر 44 درصد از پاسخ گویان والدمحور بوده است؛ 
به این معنا که یا به انتخاب والدین بوده و یا والدین انتخاب و با وی مشورت کرده اند. در متغیر 
تحصیالت بیشترین فروانی مربوط به طبقه ی دیپلم با 37/5 درصد و در مرتبه ی دوم تحصیالت 
دانشگاهی با 29/7 درصد است. در متغیر وضعیت فعالیت 14/2 درصد زنان پاسخ گو شاغل و 
85/8 درصد از آنها خانه دار بوده اند. میانگین سنی زنان پاسخ گو 32/9 سال و همچنین میانگین 
سن در اولین ازدواج آن ها 21/19 سال بوده است. میانگین تفاوت سنی زوجین 5/84 سال بوده 

و بیشترین فراوانی در گروه 4 تا 6 سال تفاوت سنی با 45 درصد است.
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در جدول شماره ی 2 تحلیل دومتغیره متغیرهای پژوهشی آمده است. برای این منظور از 
جدول تقاطعی به همراه آزمون معناداری کای اسکوئر استفاده شده است. براساس جدول شماره ی 
2 بین دو متغیر سن ازدواج پاسخ گو و نوع ازدواج پیوستگی وجود دارد و این پیوستگی با توجه به 
آزمون معناداری کای اسکوئر معنادار است. با توجه به نتایج جدول تقاطعی می توان گفت، هرچقدر 
سن ازدواج پاسخ گویان افزایش یابد، درصد ازدواج غیر خویشاوندی باالتر می رود. به عبارتی دیگر، 
افرادی که در سنین پایین تر ازدواج می کنند، درصد ازدواج خویشاوندی آنها باالتر است. بین دو 
متغیر الگوی انتخاب همسر و متغیر نوع ازدواج خویشاوندی نیز پیوستگی وجود دارد و با توجه به 
آزمون معناداری کای اسکوئر این پیوستگی معنادار است؛ به طوری که ازدواج غیرخویشاوندی در 
بین افرادی که الگوی انتخاب همسر آنها شخص محور بوده است باالتر و در بین افرادی که الگوی 
انتخاب همسر آنها والدمحور بوده است ازدواج خویشاوندی بیشتر است. بین دو متغیر تفاوت سنی 
زوجین و متغیر نوع ازدواج نیز پیوستگی معناداری به لحاظ آماری وجود دارد. به طورکلی می توان 
گفت، با باالتر رفتن فاصله ی سنی زوجین درصد ازدواج غیرخویشاوندی کاهش می یابد. بین دو 
متغیر تحصیالت پاسخ گو و متغیر نوع ازدواج نیز پیوستگی معناداری به لحاظ آماری مشاهده 
می شود. همان گونه که در جدول تقاطعی مشاهده می شود، ازدواج خویشاوندی در بین پاسخ گویان 
با تحصیالت زیر دپیلم باالتر و در بین پاسخ گویان با تحصیالت باالتر کمتر است. بین متغیر وضعیت 

فعالیت و نوع ازدواج پیوستگی معناداری به لحاظ آماری مشاهده نمی شود.
جدول 2. تحلیل دومتغیره ی متغیرهای پژوهشی با استفاده از جدول تقاطعی و آزمون کای اسکوئر

X2

نوع ازدواج
متغیر- طبقات متغیر

خویشاوندی غیرخویشاوندی

70/046**

57/4 42/6 15-19

30/5سن ازدواج زنان 69/5 20-24

12/5 87/5 25 به باال

13/913**
34/5 65/5 شخص محور الگوی انتخاب 

49/6همسر 50/4 والد محور
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X2

نوع ازدواج
متغیر- طبقات متغیر

خویشاوندی غیرخویشاوندی

70/046**

25/0 75/0 همسان

تفاوت سنی زوجین

23/5 76/5 1 تا 3 سال

47/0 53/0 4 تا 6 سال

44/9 55/1 7 تا 9 سال

30/0 70/0 10 سال به باال

16/422**

52/8 47/2 زیر دیپلم

36/0تحصیالت 64/0 دیپلم

34/8 65/2 دانشگاهی

0/056
41/4 56/6 خانه دار

وضعیت فعالیت
40/0 60/0 شاغل

P >0/05 معنادار در سطح * 
P > 0/01 معنادار در سطح **

از رگرسیون  استفاده  با  پژوهشی  متغیرهای  متغیره ی  تحلیل چند  در جدول شماره ی 3 
لوجستیک دو وجهی آمده است. برای درک بهتر از چگونگی تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق در 
متغیر وابسته این امر در دو مرحله ی انجام شده است. در مرحله ی اول متغیرهای مربوط به ازدواج 
شامل سن ازدواج، الگوی انتخاب همسر و تفاوت سنی زوجین وارد معادله رگرسیونی شده اند. 
همان گونه که نتایج آماره ی نیجل کرک نشان می دهد، این متغیرها توانسته اند حدود 16 درصد 
از تغییرات متغیر نوع ازدواج )نسبت با همسر( را تبیین کنند. درحالی که در مرحله ی دوم با 
ورود سایر متغیرهای مستقل به معادله ی رگرسیونی تنها دو درصد بر ضریب تعیین نیجل کرک 
اضافه شده است که نشان دهنده ی تأثیر تغییرات حوزه ی ازدواج در سایر ابعاد آن - در اینجا نوع 
ازدواج- است. درباره ی این موضوع در قسمت بحث و نتیجه گیری صحبت خواهد شد. همان گونه 
که در مرحله دوم مشاهده می شود، با ورود همه ی متغیرها به معادله ی رگرسیونی از بین عوامل 
پشتیبان انتخاب شده تنها متغیرهای سن ازدواج، الگوی انتخاب همسر و تحصیالت معناداری خود 
را با کنترل سایر متغیرهای مستقل حفظ کرده اند. نتایج رگرسیون لوجستیک نشان می دهد با 
افزایش سن ازدواج، احتمال ازدواج خویشاوندی کاهش می یابد. نسبت بخت به دست آمده برای این 
متغیر 0/759 است که نشان می دهد، احتمال ازدواج خویشاوندی در افرادی که در سنین باالتر 
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ازدواج می کنند نسبت به افرادی که در سنین پایین تر ازدواج می کنند، کمتر است. برای تفسیر 
آسان تر اگر عدد یک را بر 0/759 تقسیم کنیم، نسبت بخت برای افرادی که در سنین پایین تر 
ازدواج می کنند به دست می آید. در این صورت نسبت بخت 1/32 به دست می آید؛ به این معنا 
که با کاهش یک واحد در سن ازدواج، احتمال ازدواج خویشاوندی در بین افراد به نسبت 1/32 
افزایش می یابد. درباره ی الگوی انتخاب همسر گروه مرجع شخص محور در نظر گرفته شده است. 
نسبت بخت به دست آمده برای گروه والدمحور 1/604 است؛ یعنی افرادی که الگوی انتخاب همسر 
آنها والدمحور بوده در مقایسه با افرادی که الگوی انتخاب همسر آنها شخص محور بوده به نسبت 

1/60 برابر احتمال بیشتری برای ازدواج خویشاوندی دارند.
جدول 3. تحلیل چند متغیره ی متغیرهای پژوهشی با استفاده از رگرسیون لوجستیک دووجهی

2 1
متغیر

B Wald EXP)B( B Wald EXP)B(

-0/275 52/491** 0/759 -0/267 52/642** 0/765 سن ازدواج

- - - - - - الگوی انتخاب همسر
 )مرجع شخص محور(

0/462 2/435** 1/604 0/485 2/498** 1/625 والدمحور

0/141 0/221 0/151 0/152 0/247 0/148 تفاوت سنی زوجین

- 6/726* - - تحصیالت )مرجع دانشگاهی(

0/425 2/455** 1/531 - زیر دیپلم

-0/210 0/788 0/810 - دیپلم

- - - - وضعیت فعالیت )مرجع خانه دار(

-0/187 0/469 0/828 - شاغل

0/187 0/167 Nagelkerke R Square

89/833** 79/498** Omnibus Tests

P >0/05 معنادار در سطح *
P > 0/01 معنادار در سطح **

در رابطه با متغیر تحصیالت، طبقه ی دانشگاهی گروه مرجع در نظر گرفته شده است. بین ازدواج 
خویشاوندی و طبقه ی زیر دیپلم رابطه معناداری است. نسبت بخت به دست آمده برای این طبقه 
2/455 به دست آمده است؛ بدین معنا که افرادی که تحصیالت زیر دیپلم دارند نسبت به افرادی 
که تحصیالت دانشگاهی دارند به نسبت 2/455 احتمال باالتری برای ازدواج خویشاوندی دارند.
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بحث و نتیجه گیری

به خود جلب کرده  را  توجه جمعیت شناسان  واقعه ی حیاتی همواره  به عنوان یک  ازدواج 
است و آنها به صورت پیوسته تغییرات و علل تحوالت آن را در جنبه های مختلف اجتماعی و 
فرهنگی دنبال کرده اند. یکی از جنبه های مهم ازدواج؛ نوع ازدواج )نسبت با همسر( است. ازدواج 
خویشاوندی در ایران همانند سایر کشورهای خاورمیانه از دیرباز رواج داشته است. همان گونه 
که در مقدمه پژوهش ذکر شد، این گونه ازدواج با کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 
جامعه ی ایرانی همراه بوده است. تئوری های ساختاری اساساً مدعی اند، با تحول در شیوه ی تولید 
اقتصادی، تحصیالت، شهرنشینی، رشد درآمد و گسترش مصرف، ارتباطات سریع تر و تغییرات 
شبکه ها و سرانجام گسترش سایر فناوری های جدید این نوع از ازدواج رو به کاهش خواهد رفت؛ 
بنابراین توجه به تغییرات این نوع از ازدواج برای جمعیت شناسان اهمیت دارد، چراکه یافته های 
پژوهشی - همان گونه که اشاره شد- نشان دهنده ی آن است که این نوع ازدواج با سطوح باروری 

باالتر و همچنین میزان های طالق در ارتباط است.
نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده ی رواج ازدواج خویشاوندی در جامعه ی موردمطالعه است؛ 
به طوری که 41/2 درصد از زنان مطالعه شده ازدواج خویشاوندی را گزارش داده اند. این نتیجه با 
 Givens&( مطالعات دیگر انجام شده در ایران توسط سایر پژوهشگران در طول زمان همسو است
Hirschman, 1994؛ عباسی شوازی و همکاران 1383؛ سعادت و همکاران، 2006؛ عباسی شوازی و ترابی 

با توجه به نتایج این پژوهش و پژوهش های پیشین می توان گفت،  1385؛ محمودیانی 1398(. 

ازدواج خویشاوندی در جامعه ی ایران کماکان استحکام و مقبولیت خود را حفظ کرده است. با 
رواج عناصر نوسازی مانند تحول در شیوه ی تولید اقتصادی، تحصیالت، شهرنشینی، رشد درآمد 
و گسترش مصرف، ارتباطات سریع تر، تغییرات شبکه ها و گسترش سایر فناوری های جدید رواج 

ازدواج خویشاوندی در جامعه ایران تغییری نکرده است.
مسئله ی مهم تر، عوامل پشتیبان از ازدواج خویشاوندی در میان زنان مورد بررسی بود که 
تحقیق حاضر سعی کرد برخی از این عوامل را بررسی کند. نتایج تحلیل چند متغیره با استفاده 
از رگرسیون لوجستیک می دهد، متغیرهای مربوط به ابعاد ازدواج از ازدواج خویشاوندی بیشتر 
پشتیبانی می کنند. یکی از این عوامل پشتیبان سن ازدواج بود، به طوری که در میان پاسخ گویانی 
که در سنین پایین تر ازدواج می کنند در مقایسه با کسانی که در سنین باالتر ازدواج می کنند، 
 Givens احتمال ازدواج خویشاوندی بیشتر است. این نتیجه با نتایج دواتی و همکاران )1388( و
Hirschman &  )1994( همسو است. یکی دیگر از جنبه های ازدواج که در تحقیق حاضر تأثیر 
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آن در ازدواج خویشاوندی تائید شد الگوی انتخاب همسر بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد 
احتمال ازدواج خویشاوندی در میان پاسخ گویانی که الگوی انتخاب همسر توسط آنها والدمحور 
بوده است باالتر از کسانی است که الگوی انتخاب همسر آنها شخص محور است. این امر به صورت 
ضمنی با نتایج عباسی شوازی و ترابی )1385 الف( همسو است. نتایج مطالعه ی عباسی شوازی و 
ترابی بیان می کند، ازدواج افراد با ویژگی های مدرن با یکی از خویشاوندان کمتر از افرادی است 
که ویژگی های سنتی دارند. همچنین در تحقیق حاضر، تأثیر تحصیالت در ازدواج خویشاوندی 
تائید شد. نتایج رگرسیون لوجستیک نشان می دهد، آن بود احتمال ازدواج خویشاوندی در بین 

پاسخ گویان با تحصیالت زیر دیپلم باالتر از پاسخ گویانی است که تحصیالت دانشگاهی دارند.
درمجموع می توان گفت، تغییرات ازدواج خویشاوندی در جامعه ی ایرانی بیش  از آنکه مستقیم 
از عوامل نوسازی مانند تحصیالت، اشتغال زنان، شهرنشینی و استفاده از فناوری های جدید متأثر 
باشد از تغییر در سایر ابعاد ازدواج و خانواده تأثیر می پذیرد. نهاد خانواده نهاد مستحکم در برابر 
تغییر است و به نظر می رسد، عاملی که سبب تغییر در ازدواج خویشاوندی شود برآمده از سایر 
اجزای سیستم و نهاد خانواده و ازدواج باشد. به طوری که با توجه به نتایج این پژوهش انتظار می رود 
با افزایش سن ازدواج جوانان و تغییر الگوهای والدمحور یا به عبارتی دیگر ازدواج های ترتیب یافته به 
الگوهای شخص محور از میزان رواج ازدواج خویشاوندی کاسته شود. از سوی دیگر، تحول دیگری 
که می تواند در آینده در کاهش ازدواج خویشاوندی مؤثر باشد، کاهش میزان باروری در ایران 
است. با کاهش باروری به زیر سطح جانشینی دایره ی خویشاوندی به مرور کاهش خواهد یافت و 

این امر زمینه ی انتخاب همسر از میان خویشاوندان را با محدودیت روبه رو می کند.
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