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اين مقاله ،تفاوتها و تغييرات بيننسلي در ارزشها و نگرشهاي مرتبط با
ازدواج و تشکيل خانواده را در بين دو نسل مادران و دختران مقايسه و تحليل
ميکند .دادههاي تحقيق ،از طريق پيمايش ،در شهر يزد جمعآوري و اطالعات مربوط
به  155نفر از نسل مادران و  155نفر از نسل دختران مورد تحليل قرار گرفته است.
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مخالفت با چندهمسري مردان است که ثبات زياد اين ابعاد نگرشي را نشان ميدهد.
از سوي ديگر ،تفاوتهاي بيننسلي معناداري در ايدهها و نگرشهاي دختران و
مادران در ابعادي نظير زمانبندي فرزند اول ،ازدواج خويشاوندي ،نحوه انتخاب
همسر و مجرد ماندن وجود دارد و دختران از ايدهها و نگرشهاي مدرنتري در اين
ابعاد برخوردارند .چنين تفاوتهاي بين نسلي در نگرشهاي ازدواج ميتواند هم
ناشي از تغييرات ايدهايي و هم ناشي از تفاوتهاي نسلي در مشخصههاي اقتصادي
ـ اجتماعي از جمله آموزش ،اشتغال و خاستگاه شهري باشد که بررسيهاي بيشتري
را ميطلبد .هرچند دامنه تغييرات نسلي در محيط مورد مطالعه گسترده نيست ،ولي
نتايج بيانگر تغييراتي آرام در ويژگيهاي خانواده در ايران ميباشد.
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 )1مقدمه

مس��ائل و تغييرات نس��لي در حوزههاي ازدواج ،ب��اروري و خانواده يکي از
محورهاي عمده تحقيقات جمعيتشناس��ي در س��اليان اخير بوده است .در عصر
تحوالت پرش��تاب اجتماعي و تغييرات س��ريع فرهنگي ،تفاوتهاي بيننسلي در
نگرشها منجر به ايجاد ش��کاف و فاصله بين نسلها ميگردد و باعث ميشود که
هر نسل فلسفه و شيوه زندگي متفاوتي پيداکند .در گذشته ،جوامع کمتر در معرض
تغيير بوده و در نتيجه تمايزات و تفاوتهاي نگرشي نيز کمتر بود و پسران همانند
پدران و دختران همانند مادران فكر و رفتار ميکردند؛ اما امروزه ،جوامع در معرض
تغییرات سریع قرار گرفتهاند و تفاوت ميان نسلها آن چنان عميق گرديده که زمينه
مهمي را براي شکافهاي اجتماعي در درون جوامع فراهم آورده است.
در دوره تغييرات س��ريع فرهنگي و اجتماعي ،جامعه شاهد بيشترين واگرايي
و انشعاب بين نسلهاس��ت و موضوع تفاوتهاي بيننسلي اهميت ويژهاي يافته
اس��ت .مدل کوهورتي تغيير اجتماعي ) ،(cf. Ryder, 1965که بر تفاوتهاي سني در
رابطه با رفتارها و ارزشهاي خانواده نيز منطبق اس��ت ) ،(Thornton, 1989:P874بر
اين مـوضوع اشـاره دارد که نـسلهاي جـوانتر با پـذيـرش عـقايد و ارزشهـاي
ن کننـدهاي را در ش��ـکل دادن به تغـيي��رات اجتـماعي برعـهده
جدي��د ،نقش تعيي 
مـيگيرند و حال آنکه ،نسـلهاي قديميتر با پايبندي بيشـتر به عقايد و ارزشهاي
سنـتي جامعه ،در برابر تغـييرات سـريع ،مـقاومت نشـان مـيدهند .به همين خاطر،
ارزشهاي خانواده حتي در مواجهه با تغييرات پرش��تاب اجتماعي ـ جمعيتي نيز
گرايش به تغيير تدريجي دارند.
 Cohort Model of Social Changeـ 
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در الگوه��اي تاريخ��ي ازدواج و تش��کيل خان��واده در ايران (رك .عباسيش��وازي و

صادقي ،)1384 ،براي قرنهاي متمادي ،نظام ارزشهاي اسالمي به مثابه يک نيروي
همگونساز در سرتاسر جامعه ايران ايفاي نقش کرده و در تنظيم روابط و مناسبات
ازدواج معيار مهمي بش��مار رفته اس��ت .شريعت اس�لام بر قداست نهاد خانواده
و اهميت تش��کيل و تحکي��م آن تأکيد زيادي دارد و در مقابل ،تجرد بعد از س��ن
تکلي��ف و ني��ز وقوع طـالق را ـ ب��ه رغـم آنکه هـيچيک تـحريم نش��ـده ـ امـري
ناپـسند ميشـمارد .سن مـناسب ازدواج ،طبـق توصـيه اسالم ،بعد از رسيدن به سن

تکلـيف (رك .قائمي )1364 ،و در ايران عموم ًا پايين بوده است و مردان و زنان مجرد
از نظر اجتماعي تحت فش��ار بودند که زودتر ازدواج کنند .از آنجا که مجموعهاي
از اح��کام مذهبي بر ش��يوه ارتباط زنان و مردان با يکديگ��ر در جامعه حاکم بود،
فرصت تعامل زوجين قب��ل از ازدواج ،تحت کنترل و نظارت دقيق خانوادهها بود

و مخصوص ًا توسط خانواده دختر ،محدود ميشد).(cf. Tashakkori & Thompson, 1988

در اين شرايط ،انتخاب همسر براي فرزندان عمدت ًا توسط والدين و از بين خويشان
صورت ميگرفت ) Shavazi et al, 2008 bـ  (cf. Abbasiو پيدا کردن همس��ر مناس��ب
ِ
فرزندان واقع در س��ن ازدواج ،و ترتيب دادن يک ازدواج شايسته براي آنان
براي
وظيف��ه خانواده بش��مار ميرف��ت ) Nodoushan et al, 2006; Friedl, 2003ـ .(cf. Askari
به همين خاطر ،فرصت کافي براي انتخاب آزادانه و مس��تقل همس��ر آينده وجود
نداش��ت .پس از ازدواج نيز الگوي رايج س��کونت ،همسکنايي با خانواده والدين
شوهر يا به عبارتي پدرمکاني بود.
با وجود تداوم نقش عناصر فرهنگي گذشته و تأثير پايدار ارزشهاي مذهبي بر
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نگرشها و رفتارهاي خانوادگي ايرانيان ،طي س��اليان اخير نهاد ازدواج و خانواده
تغيي��رات محسوس��ي را تجربه کرده اس��ت .اگرچه اين تغيي��رات ،ابعاد مخـتلف
س��اختاري ،کارکردي و ايـدهايي را ش��امل ميش��ود ،اما در مقال��ه حاضر ،بهطور
مشخص ،تأکيد اصلي بر تحوالت ايدهايي ،نگرشي و ارزشي نسبت به موضوعات
مرتبط با ازدواج اس��ت .با توجه به س��رعت تغييرات اجتماعي در س��اليان اخير،
انتظار ميرود که بازتاب تغييرات س��ريع اجتماع��ي دهههاي اخير ،در ارزشها و
نگرشهاي بيننسلي نمود پيدا کند و از اينرو ،نگرش نسلهاي جديد و قديم از
يکديگر متمايز باشد.
در اي��ن مقاله ،تغييرات تدريجي در ارزشها و نگرشهاي مرتبط با ازدواج را
از طريق مقايس��ه تشابهات و تفاوتهاي بيننسلي در نگرشها در بستر اجتماعي
ش��هر يزد بررسي ميکنيم .رويکرد ما در درک و تحليل تحوالت ايدهايي موردنظر،
مقايسه نگرشها و ارزشهاي مرتبط با ازدواج نسل مادران با نسل دختران مجرد
آنها ميباش��د .استفاده از اين رويکرد ،در مطالعه ازدواج و خانواده در ايران ،او ًال،
ب��ا توجه به تغييرات رفتاري و نگرش��ي خانواده در چن��د دهه اخير ،حائز اهميت
اس��ت؛ زيرا نسلها بهطور متفاوتي در معرض اين تغييرات بوده و بالطبع تغييرات
اجتماعي را بهگونهاي متفاوت درک ،باور و عملياتي کردهاند .ثانياً ،درک تفاوتهاي
نسلي ميتواند به شناخت تغييرات رخ داده در خانواده و همچنين پيشبيني پتانسيل
موجود براي تغييرات آينده خانواده کمک کند.
 )2مالحظات نظري

رويکرده��ا و تبيينهاي نظري مطرح در زمينه تغيي��رات ازدواج و خانواده را
ميتوان به دو گروه کلي تقس��يم نمود :گروه اول ،تأکيد بيش��تري بر نقش تغييرات
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دوم ،بيش��تر ب��ر نقش عوامل فرهنگ��ي و تغيير ايدهها در تبيي��ن تغييرات خانواده
تأکيد ميکنند (تبيينهاي ايدهاي��ي .)2يکي از رايجترين و پرکاربردترين تبيينهاي
س��اختاري ،تئوري مدرنيزاس��يون يا همگرايي خانواده ) (cf. Good, 1963اس��ت .بر
طب��ق اين تئوري ،فرآيند مدرنيزاس��يون ،موجب تجديد س��اختار جوامع از طريق
صنعتي ش��دن ،شهرنشيني ،افزايش آموزش ،گس��ترش رسانههاي گروهي ،توسعه
حمل ونقل و ارتباطات و ...ميگردد .تحت تأثير اين تحوالت ساختاري ،الگوها و
عناصر سنتي ازدواج و خانواده در جوامع کمتر توسعهيافته ،سرانجام به سمت مدل
جهانش��مول خانواده مدرن غرب با ويژگيهايي نظير هستهاي بودن ،فردمحوري،
آزادي در انتخاب همس��ر ،ازدواج در س��نين باال ،باروري پايين و برابري جنسيتي
پيش خواهد رفت.
در تبيينه��اي ايدهايي و نگرش��ي ;(cf. Clel& &Wilson, 1987; Lesthaeghe, 1995

) ،Lesthaeghe & Surkyne, 1988; van de Kaa, 2001عمدت�� ًا بر نقش تغييرات فرهنگي
و ارزش��ي جوامع( ،نظير رش��د فردگرايي و سکوالريزم و همچنين اشاعه ايدهها و
ارزشهاي غربي) ،در تغيير رفتارها و ايدهآلهاي مرتبط با ازدواج و خانواده تأکيد
ميشود .تئوري گذار دوم جمعيتي(cf.Van de Kaa, 1987; Lesthaeghe, 1995) 3يکي از

چارچوبهايي اس��ت که عمدت ًا براي تحليل روند تحوالت خانواده در کشورهاي
پيشرفته صنعتي پس از جنگ جهاني دوم (نظير افزايش ميزانهاي طالق ،گسترش
آزادي جنس��ي ،کاهش باروري ،افزايش سن ازدواج ،افزايش زندگيهاي مشترک
 Ideational Explanationـ 2

		  Structural Explanationـ 
 Second Demographic Transitionـ 3
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ب��دون ازدواج و رواج فرزندآوري خ��ارج از حيطه ازدواج) مطرح گرديد .نظريه
گذار دوم جمعيتي ،تغييرات بنيادين ارزشي و گسترش ايدههاي پستماترياليستي،
يعني تأكيد بر اس��تقالل فردي و خود تحققبخشي را عامل تغييرات نوين خانواده
تلقي ميكند.

نس��خه جديدي از تبيينهاي ايدهايي و ارزش��ي تغييرات خانواده ،اخيراً تحت

عنوان تئوري ايدهآليسم توسعه 2مطرح شده است ) .(cf. Thornton 2001, 2005در اين
تئوري بر اش��اعه و گسترش ايدههاي مرتبط با توسعه ،پيشرفت و مدرنيته در سطح
جهان ،به عنوان نيرويي مهم و تأثيرگذار در تغييرات ارزشي و رفتاري خانواده تأکيد
ش��ده است .براس��اس اين ديدگاه ،در چند قرن گذشته ،ايدههاي مرتبط با توسعه و
پيش��رفت بهعنوان يک آرمان بشري مطلوب در سراس��ر جهان مقبوليت يافته و به
ش��کل بس��تهاي از ايدهها ـ ايدهآليسم توسعه ـ انتش��ار يافته است .بسته ايدهآليسم
توسعه حاوي مجموعهاي از ايدهها بدين شرح است که )1 :جامعه مدرن جامعهاي
خوب و قابل حصول اس��ت )2 .خانواده مدرن ،خان��وادهاي خوب و قابلحصول
اس��ت )3 .خانواده مدرن و جامعه مدرن ارتب��اط علّي متقابل دارند و الزم و ملزوم
يکديگرند )4 .انس��انهاي م��درن آزاد و برابرند و روابط اجتماعي ،مبتني بر توافق
و اجماع است .اين مجموعه از ايدهها ،آرمانها و ايدهآلهاي تأثيرگذاري را ايجاد
نموده که در تغييرات نگرش��ي و رفتاري خانواده در س��طح جهان نيرويي قدرتمند

بوده است .هر کجا که عناصري از ايدهآلهاي اساس ًا غربي توسعه و اشکال خانواده
مرتبط با آن ،گس��ترش و مقبوليت يافتهاند ،به تسريع تغيير در بسياري از رفتارهاي
جمعيتي و خانوادگي ،نظير افزايش استفاده از روشهاي پيشگيري ،کاهش باروري و
 Developmental Idealismـ 2
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جوانان ،طالق بيشتر ،برابري جنسيتي بيشتر ،روابط جنسي و فرزندآوري خارج از
محدوده ازدواج کمک کردهاند .در عين حال ،مقاومت در برابر عناصري از ايدهآليسم
توسعه در نقاطي از دنيا ،عاملي در ابقاء الگوها و اشکال سنتی خانواده بوده است.
گرچه هر ک��دام از اين ديدگاههاي تئوريکي ت�لاش کردهاند تا عوامل تغييرات
خانواده و سازوکار تأثيرگذاري آنها را توضيح دهند ،اما قدر مسلم اينکه ،تأثير عوامل
نگرشي و ساختاري تغييرات خانواده در بين همه گروهها و اليههاي اجتماعي يکسان

و همزمان نيس��ت .معمو ًال در بين گروههاي مختلف اجتماعي ،س��طوح مختلفي از
پايبندي به ارزشهاي ريشهدار تاريخي و همچنين انطباق با تغييرات جديد نيز وجود
دارد که س��بب ايجاد تفاوتها و شکافهاي اجتماعي ميگردد .در پروسه تحوالت
ش��تابان اجتماعي ،يکي از بارزترين شکافهاي ارزشي و نگرشي در بين نسلهاي
قديم و جديد نمود پيدا ميکند؛ بهطوري که نسلهاي قديم گرايش بيشتري به حفظ و
استمرار ارزشهاي ريشهدار فرهنگي دارند و در مقابل ،نسلهاي جوانتر ،به تغييرات
اجتماعي جديد روي آورده و به آن فرصت و امکان بروز ميدهند.
با توجه به مباحث نظري فوق ،اين مقاله به بررسي تفاوتها و تغييرات بيننسلي
در ارتباط با ارزشها و نگرشهـاي مـرتبط با ازدواج و تشکيل خانواده ميپردازد.
الزم به ذکر است که مـفهوم نسل در چهار معنا و مقوله يعني نسل به معناي نسب
خويشاوندي ،نسـل به معناي افراد هم دوره ،نسل به معناي مرحله زندگي و نسل به
معناي دوره تاريخي بکار گرفته ش��ده است ) .(cf. Kertzer, 1993در اين مقاله منظور
از نسل باتوجه به نسب خويشاوندي شامل دو نسل دختران و مادرانشان ميباشد
که بهطور ضمني ساير معاني نسل را نيز در خود دارد.
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 )3پيشينه تحقيق

در بس��تر تحوالت اجتماعي وس��يع دامنه در دهههاي اخير ،يکي از حوزهها و
عاليق مهم پژوهش��ي محققان خانواده ،بررس��ي شباهتها و تفاوتهاي بين نسلي
بوده اس��ت .برخي مطالعات نظير مالهوترا و همکارانش ( )1992به بررسي و تبيين
شباهتهاي نسلي دختران و مادران در ادراکات و انتظارات ازدواج پرداختند .مطالعه
آنها در سريالنکا نشان داد که نگرشهاي دختران و مادران شان درباره ازدواج نسبت ًا
مدرن ميباشد .در تبيين اين وضعيت ،گسترش تحصيالت و استفاده از رسانهها بسيار
مهم بودهاند ،بدين صورت که در بس��تر جامعهاي ک��ه فرصتهاي تحصيلي و رفاه
اجتماعي براي زنان در دسترس باشد ،مادران در توافق بيشتري با دخترانشان بر ابعاد

ف��ردي 2ازدواج تاکيد دارن��د تا ابعاد خانوادگي 3آن .در مقابل ،مطالعات ديگر عمدت ًا
تفاوتهاي نس��لي را نشان دادهاند .براي مثال ،مطالعه ش��ارما وهمکاران)2005( 4
تفاوتهاي بيننسلي در مفهوم ازدواج بهويژه در ارتباط با ازدواجهاي عاشقانه و بين
طبقاتي در ميان دو نسل دختران و مادران در هند را نشان ميدهد.
در ايران نيز برخي مطالعات در حوزه خانواده ،رويکردي نس��لي اتخاذ کرده و
شباهتها و تفاوتهاي بين نسلي را در اين حوزه مورد بررسي قرار دادهاند .براي
مثال ،آزادارمکي و همکاران ( )1379تفاوتهاي بين نسلي را با بررسي سه نسل در
خانوادههاي تهراني مورد مطالعه قرار داده و نتيجه گرفتند که الگويي از شباهتها
و تفاوتهاي نس��لي يا بهعبارتي تداوم و تغيير در س��نتها و ارزشهاي حاکم بر
خانواده و نگرشهاي موجود نس��بت به آنها وجود دارد .عبداللهيان ( )1383نيز
در بررسي نسلها و نگرشهاي جنسيتي بر جريان متفاوت ذخيرهسازي اطالعات
 Individualistic Aspectsـ 2
 Sharma & et alـ 4
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ارزشه��اي اجتماعي و نيز بازتوليد نظام اجتماعي ايران دارند .عباسيش��وازي و
ترابي ( )1385نيز در بررس��ي تفاوتهاي بين نسلي ازدواج خويشاوندي در ايران
نشان دادند که تفاوتهاي بين نسلي فرزندان و والدين در ويژگيها و مشخصههاي
ف��ردي منجر ب��ه کاهش مطلوبيت و رواج ازدواج خويش��اوندي نگرديده اس��ت.
همچنين رابطه الگوهاي رفتاري و نگرشي فرزندان با الگوي ازدواج والدين و نيز
تأثير تفاوت ويژگيهاي والدين بر نگرش فرزندان از ساير نتايج به دست آمده در
اين مطالعه است.
عالوه بر اينها ،مطالـعات ديگري نيز به بررسي تفاوتهاي نسلي خانواده در
ابعاد مختلفي نظير ازدواج و تش��کيل خانواده ( ،(cf. Axinn & Thornton, 1993روابط
جنس��ي ) ،(cf. Annie Kao et al. 2007نگـرشهاي بـاروري) ، (cf. Barber, 2001طـالق
) ،(cf. Amato, 1996نقـشه��ا و مـوقـعيتهاي زنان��ه )(cf. Sheblosk & Gibbons,1998

پرداختهاند.
 )4روش و دادههاي تحقيق

ش��هر يزد ،به عنوان ميدان تحقيق حاضر ،مرکز و بزرگترين ش��هر اس��تان يزد
محس��وب ميگردد .اين شهر ،از نظر عناصر فرهنگي مختلفي نظير قوميت ،زبان و
مذهب ،جمعيتي تقريب ًا يکدست و همگن بشمار ميرود .عالوه بر اين ،از نظر اکثر

ش��اخصهاي متعارف اقتصادی ـ اجتماعي نظير س��واد و تحصيالت ،شهرنشيني،
صنعت و اش��تغال ،جايگاهي باالتر از متوس��ط کشوري را به خود اختصاص داده

اس��ت (رک .عسکريندوش��ن .)1388 ،يزد ،بهرغم برخورداري از س��طح نس��بت ًا باالي
توس��عهيافتگي در کش��ور ،هنوز فرهنگ مذهبي و بس��ياري از ويژگيهاي س��نتي
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خانواده را حفظ كرده اس��ت .همچنين از نظر نگرش نس��بت به ازدواج زودرس و
اهميت و استحکام بنيان خانواده ،يزد جامعهاي سنتگراست و يکي از پايينترين
ميزانهاي طالق در ايران را دارد که آن را در زمره شهرهاي سنتي و مذهبي ايران
قرار ميدهد (رک .عباسيشوازي و عسکريندوشن1384 ،؛  .(cf. Tremayne, 2006از اينرو،
يزد آميزهاي منحصربهفرد از ترکيب عناصر مدرن و سنتي را در خود مجسم کرده که
بستر اجتماعي مناسب و جالبي را براي بررسي تغييرات رفتاري و نگرشي خانواده
و ازدواج فراهم ميکند.
دادههاي مورد اس��تفاده ،حاصل يک پيمايش مقطعي در ش��هر يزد است که در
پاييز  1386به اجرا درآمد و اطالعات الزم از طريق مصاحبه چهرهبهچهره با پاسخ
گويان جمعآوري گرديد .با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي دو مرحلهاي (که
در آن واحد نمونهگيري مرحله اول ،خوشه و واحد نمونهگيري مرحله دوم ،گروهي
شامل س��ه خانوار معمو ًال مجاور بود)  564خانوار در مناطق مختلف شهر يزد ،به
عنوان نمونه انتخاب شدند .از هر خانوار نمونه ،با يک نفر زن حداقل يکبار ازدواج
کرده واقع در س��نين  59ـ  15س��اله مصاحبه به عمل آمد .پس از انجام مصاحبه با
نمونه واجد شرايط ،چنانچه خانوار نمونه داراي دختر هرگز ازدواجنکرده واقع در
س��نين  29ـ  15س��اله بود ،آن دختر نيز بهطور جداگانه مورد مصاحبه قرار گرفت.
اطالعات الزم سرانجام از  548زن حداقل يکبار ازدواج کرده  59ـ  15ساله و 155
دختر هرگز ازدواج نکرده  29ـ  15ساله جمعآوري گرديد.
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نسل

مشخصههاي جمعيتي
ميانگين سني (به سال)
سطح تحصيالت (به درصد)

بيسواد

ابتدايي
راهنمايي

متوسطه و ديپلم
دانشگاهي

مادران

دختران

43/8

19/7

7/1

ـ

43/8
19/4

1/3
3/9

12/2
87/8

14/3
85/7

74/2

97/4

155

155

23/2
6/5

وضع اشتغال (به درصد)

شاغل
غيرشاغل

محل اصلي زندگي تا قبل از  12سالگي (به درصد)

شهر

25/8

روستا
تعداد نمونه مورد بررسي

56/1
38/7

2/6

در مقاله حاضر ،براي انجام تحليلها ،صرف ًا زيرنمونهاي از زنان واجد شرايطي
که داراي حداقل يک دختر ازدواج نکرده واقع در سنين  29ـ  15ساله بوده انتخاب
شدند به اين ترتيب 155 ،مادر و  155دختر هرگز ازدواجنکرده آنها که امکان همتا
نمودن و پيوند زدن اطالعات آنها در فايل دادهها وجود داش��ت ،انتخاب گرديده
و تفاوتها و تغييرات نس��لي در نگرشها و ايدهآلهاي ازدواج مربوط به اين دو
نسل مورد بررسي قرار گرفت .جدول شماره 1برخي از ويژگيهاي جمعيتي نمونه
مورد بررس��ي را براي دو نس��ل مادران و دختران نشان ميدهد .اطالعات جدول،
نشان ميدهد که نس��ل دختران برخوردار از سطوح آموزشي باالتر ،اشتغال بيشتر
(به رغم آنکه هنوز اکثر آنها در س��نين آموزش واقعاند) و عمدت ًا داراي خاس��تگاه
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ش��هرياند .تفاوتهاي نسلي در اين ويژگيها ،ميتواند بر ايدهآلها و نگرشهاي
ازدواج آنان تأثير گذارد.
 )5نتايج و يافتههاي تحقيق

نسلي ارزشها و هنجارهاي ازدواج،
به منظور مطالعه تفاوتها و تغييرات بين ِ

با اس��تفاده از رويکرد نس��لي به مقايس��ه ديدگاهها و نگرشهاي دو نس��ل مادران
و دخت��ران ميپردازيم .اطالعات مورد تحليل در اينجا ،براس��اس س��ؤاالت کام ً
ال

يکسان براي هر دو گروه مادران و دختران (ولي در دو پرسشنامه مجزا) جمعآوري
ش��دهاند .در ارائ��ه نتايج و يافتههاي تحقيق تمرکز بر چه��ار محور از نگرشهاي
بيننسلي در رابطه با ابعاد مختلف ازدواج است:
 1ـ ميزان پايبندي به نهاد ازدواج  2ـ نگرش نس��بت به نحوه انتخاب همس��ر
و ُرجحانه��اي فرهنگ��ي مرتبط با ازدواج خويش��اوندي  3ـ زمانبندي ازدواج و

فرزندآوري  4ـ نگرشها در مورد ازدواج مجدد و چندهمسري.
 1ـ  )5نگرش نسبت به تجرد و ازدواج

تحليل نگرشهاي بيننس��لي را با بررسي نظرات پاس��خگويان در مورد تجرد و
زندگي زناشويي آغاز ميکنيم .اطالعات الزم براي بررسي نگ رشها در اين زمينه در
ال مخالف تا کام ً
قالب دو گويه چهار درجهاي (کام ً
ال موافق) از طيف ليکرت جمعآوري
شده که مضمون گويههاي مورد استفاده و نتايج آن در جدول  2منعکس شده است .در
مورد اولين گويه از جدول ميتوان ديد که در کل ،هر دو نسل نگرشي منفي و مخالف
نسبت به تجرد دارند .با اين حال ،نسل مادران مخالفت شديدتري را در مورد مجرد
ماندن نسبت به نسل دختران هرگز ازدواجنکرده ابراز داشتهاند؛ بهطوري که مخالفت با
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ديگر ،نسل جديد بيشتر از نسل قديم با تجرد و عدم ازدواج موافقاند.
جدول شماره ( :)2توزيع درصدي نظرات نسل مادران و دختران در مورد تجرد و
زندگي زناشويي
نگرش نسبت به تجرد و ازدواج

مادران پاسخگو

دختران پاسخگو

مقدار آزمون

با توجه به همه محاسن و معايباش ،مجرد
بودن بهتر از تأهل است٭ (درصد مخالفين)

83/2

74/2

٭X2= 4/733

ازدواجکردهها ،زندگي راحتتري از
مجردها دارند٭ (درصد موافقين)

72/9

49/0

٭٭٭X2=18/557

٭ درصد موافقين ،مجموع درصد پاسخها به گزينههاي کامال موافق و موافق ،و درصد مخالفين ،مجموع درصد پاسخهاي
ذکر شده به گزينههاي کامال مخالف و مخالف است .ضمنا ،دو گويه فوق ،مقادير گمشده) (missing valuesنداشته
و تعداد پاسخگويان نمونه از هر نسل معادل  155نفر بوده است.
٭ معناداري در سطح 0/05

٭ ٭ معناداري در سطح 0/01

٭ ٭ ٭ معناداري در سطح 0/001

مالحظه قس��مت پاييني ج��دول  ،2در اين م��ورد ک��ه ازدواجکردهها ،زندگي
راحتت��ري از مجرده��ا دارند ،حکايت از اين دارد که نگرشهاي دو نس��ل عدم
تش��ابه بيش��تري را منعکس ميکنند .در حالي که نزديک به س��ه چهارم از مادران
نگرش مثبتي را در مورد تأهل و زندگي زناشويي اظهار کردهاند ،اين نسبت در بين
دختران به نصف کاهش يافته است.
توزيع نگرشها نسبت به هر دوگويه مربوط به تجرد و زندگي زناشويي حاکي
از تفاوت معنادار آماري اس��ت که بين نس��ل مادران و دختران وجود دارد .ما اين
تفاوتهاي نگرشي را به نوعي تغيير و در عين حال استمرار بيننسلي در ايدهها،
ترجيحات و انتظارات در زمينه ازدواج تفسير ميکنيم .نگرش غالبي که در درون هر
دو گروه در مخالفت با تجرد وجود دارد ،همچنان نش��ان دهندة اهميت پايدار نهاد
ازدواج در زندگي فردي و اجتماعي و استمرار پايبندي به آن است .در عين حال ،نظر
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مساعدتر دختران نسبت به تجرد ،ميتواند بيانگر تغييري باشد که در نگرش نسبت
به تجرد و همسو با تأخير در سن ازدواج و طوالنيتر شدن دوره تجرد طي ساليان
اخير در جامعه ايران روي داده است .به باور ما ،اين نگرش ميتواند منعکس کننده
موافقت و تمايل عدهاي از جوانان به طوالنيتر شدن دوره تجرد باشد ،اما به معناي
تمايل آنان به تجرد قطعي نيس��ت؛ زيرا گرايشهاي فرهنگي رايج در جامعه ايران
بهطور کلي و در ش��هر يزد بهطور خاص ،در جهت حمايت شديد از ازدواج است
و نتاي��ج مطالعات و تحقيقات قبلي ) Shavazi et al,2003ـ  (cf. Abbasiنيز مؤيد نيروي
قدرتمند عناصر فرهنگ سنتي در شهر يزد نسبت به موضوعات ازدواج و خانواده
است .از طرف ديگر ،در فرهنگ عمومي جامعه نيز بهطورسنتي ،انتظارات اجتماعي
ازدواج براي جوانان نيرومند بوده و فشارهاي اجتماعي متعددي بر جوانان وجود
دارد تا پس از رس��يدن به سنين مناسب ،اقدام به ازدواج و تشکيل خانواده نمايند.
اين فش��ارهاي اجتماعي که همواره در مورد دختران بيش از پسران بوده ،همچنان
در بطن ارزشها و هنجارهاي فرهنگي جامعه استمرار دارد.
 2ـ  )5انتخاب همسر ،حدود و دامنه آن

نظام تاريخي ازدواج در جامعه ايران ،عمدت ًا توسط والدين و شبکه خويشاوندي
ترتيب مييافت و الگوي همسرگزيني از قديم با محوريت خانواده بود (رك .سرايي،

1385؛ آزادارمکي .)1386 ،با توجه به وابس��تگي متقابل اقتصادي و اجتماعي نس��لها
و خويش��اوندان در گذش��ته ،پيوند ازدواج ،تنها دو فرد را ب��ه هم مرتبط نميکرد،
بلک��ه دو دودمان را به يكديگر مرتبط مينم��ود و از اين رو موضوعي فراتر از آن
چي��زي بود که بهطور کامل به اختيار فرد نهاده ش��ود .از طرفي به خاطر تصورات
مذهبي رايج در خصوص تعريف رفتار شايسته براي زنان و ضرورت حفظ عفت و
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کوتاه آشنايي محدود ميشد که تحت نظارت و کنترل شديد خانوادهها ،مخصوص ًا
خانواده دختر قرار داشت ).(cf. Bauer, 1984; Tashakkori & Thompson, 1988
دادهه��اي جدول  ،3توزيع درصدي پاس��خگويان تحقيق حاضر را در رابطه با
نگرش نس��بت به انتخاب همسر نش��ان ميدهد .در اين جدول ،به منظور بررسي
نگرشها در زمينه انتخاب همس��ر ،نظرات پاس��خگويان در مورد ش��يوه مناس��ب
تصميمگيري جوانان در مورد ازدواج و همچنين ترجيحات پاسخگويان در رابطه با
انتخاب همسر از بين خويشاوندان و يا غيرخويشاوندان ارائه شده است.
جدول شماره ( :)3توزيع درصدي نظرات مادران و دختران نسبت به انتخابهمسر،
حدود و دامنه آن
انتخاب همسر ،حدود و دامنه آن

مادران
پاسخگو

براي ازدواج ،بهتر است به دختر و پسر فرصت
داد تا از يکديگر شناخت کافي پيدا کنند يا اينکه
خانوادهها از روي شناخت و تجربهاي که دارند در
مورد ازدواج آنها تصميم بگيرند٭
دختر و پسر از هم شناخت کافي پيدا کنند

69/0
9/7

خانوادهها در مورد ازدواج آنها تصميم بگيرند

21/3

ساير

بنظر شما ،پسرها بهتر است با دختري از افراد
فاميل ازدواج کنند يا با فردي غيرخويشاوند؟٭
فاميل و خويشاوند
غيرخويشاوند
فرقي نميکند
بنظر شما ،دخترها بهتر است با پسري از افراد
فاميل ازدواج کنند يا با فردي غيرخويشاوند؟٭
فاميل و خويشاوند
غيرخويشاوند

86/5
3/9
9/7

٭٭X2= 13/632

18/1
51/6

9/7
45/8

٭X2=  8/639

18/7
49/0

5/2
52/3

٭٭٭X2= 14 /285

30/3

فرقي نميکند

دختران
پاسخگو

مقدار آزمون

32/3

44/5

42/6

٭ گويههاي فوق ،مقادير گمشده نداشته و تعداد پاسخگويان نمونه از هر نسل معادل  155نفر بوده است.
٭ ٭ ٭ معناداري در سطح 0/001
٭ ٭ معناداري در سطح 0/01
٭ معناداري در سطح 0/05
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معاشرت پيش از ازدواج و تعامل بين زوجين معمو ًال به جلسات
پاکدامني ،هرگونه
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اطالعات ارائه شده در اولين بخش از جدول  3بر مقوله شيوه مناسب انتخاب
همس��ر متمرکز است و نش��ان ميدهد که در بين پاسخگويان دو نسل ،تفاوتهاي
نگرش��ي محسوس��ي در رابطه با نحوه انتخاب همس��ر وجود دارد .مالحظه نحوه
توزيع پاس��خها در بين مقوالت مختلف اين پرس��ش منعکس کننده تمايل بيش��تر
نسل دختران به آزادي جوانان در امر انتخاب همسر است .در حالي که نزديک به
 69درصد از نس��ل مادران پاس��خگو معتقدند که در تصميمگيري براي ازدواج بايد
جوانان شناخت کافي نسبت به يکديگر پيدا کنند ،اين نسبت در بين نسل دختران
باالتر و حدود  87درصد بوده اس��ت .در مقابل ،تأکيد بر نقش ش��ناخت و تجربه
خان��واده در ارتب��اط با تصميمگيري براي ازدواج جوانان در بين مادران بيش��تر از
دختران است.
يافتههاي مطالعه حاضر ،همچنين همس��و ب��ا نتايج مطالعات قبلي در اين زمينه
اس��ت .چندين مطالعه ،براس��اس دادههاي قومنگارانه )(cf. Friedl, 2003; Bauer, 1985

رايج ازدواجهاي ترتيبيافته را در گذشته ،بهويژه براي زنان گزارش کردهاند و
شکل ِ
شواهدي از تغيير آن را در ساليان اخير ارائه دادهاند .بهعنوان مثال ،در مطالعه فريدل

( ،)2003زنان س��المند عموم ًا چنين ابراز ميکردند که تا قبل از عروس��ي ،بهدرستي
نميدانس��تند که ازدواج يعني چه و تنها چيزي که انتظار داش��تند ،پوشيدن لباس نو

و گردنبند و برگزاري مراس��م بود .ولي نس��لهاي جديد کام ً
ال متفاوت از نسلهاي

پيشاند ،بهطوريکه فرآيندي از فردگرايي ،بهتدريج در ميان جوانان و مخصوص ًا زنان،
ش��روع ش��ده و واژه آزادي در بحث ازدواج راه پيدا کرده که تلويح ًا به معني تمايل

روزافزون به استقالل بيشتر در زمينه انتخاب همسر ميباشد ) .(Friedl, 2003: p157البته،
با اين همه بايد يادآور شد که گرچه در چند دهه اخير ،تغييرات نگرشي و رفتاري
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و شرايطي که خانواده در انتخاب همسر مطرح ميکند ،اهميت دارد.
ازدواج خويش��اوندي ،از ديرب��از به عنوان يکي از اش��کال مرجح انتخابهمس��ر
در جامعه ايران رواج داش��ته اس��ت .مطالعات اخير ثبات نس��بي و باالي ازدواجهاي
خويش��اوندي در ايران را نشان دادهاند و رواج ازدواجهاي خويشاوندي را در دامنهاي
بين  41ـ  38درصد از کل ازدواجها و در شهر يزد حدود  46درصد گزارش کردهاند (رک.
عباسي و ترابي1385،؛  Shavazi, et al, 2008a,bـ Abbasi؛  .(cf. Givens & Hirshman,1994بخش
دوم و س��وم جدول  ،3نگرشهاي پاسخگويان دو نسل را در مورد ترجيح ازدواج
خويش��اوندي براي پسران و دختران نش��ان ميدهد .نگرش نسل مادران در مورد

ازدواج خويشاوندي يا غيرخويشاوندي فرزندان اعم از پسر و دختر تقريب ًا مشابه
اس��ت ،بهطوريکه حدود نيمي از آنان ازدواج غيرخويشاوندي و تقريب ًا  18درصد
ازدواج خويشاوندي را مناسب ميدانند و  30درصد نيز معتقدند که فرقي نميکند.
اين در حالي اس��ت که نس��ل جوان به مراتب کمتر از مادرانش��ان موافق ازدواج
خويشاوندي بودهاند و در مقابل ،نظر مساعدتري نسبت به ازدواج غيرخويشاوندي

مخصوص ًا براي دختران ابراز داشتهاند .از اينرو ،ميتوان نوعي تفاوت نسلي را در
نگرش به ازدواج خويشاوندي و در جهت کمترشدن مطلوبيت اين نوع ازدواجها
براي نسل جديد مشاهده نمود.
 3ـ  )5زمانبندي ازدواج و فرزندآوري

اسناد و شواهد موجود حکايت از آن دارد که در گذشته ازدواجها در ايران،

تقريب�� ًا در تمامي طبقات اجتماعي و نقاط ش��هري و روس��تايي در س��نين پايين
صورت ميگرفت .با وجود تغيير س��ن واقعي ازدواج در دهههاي اخير ،دادههاي
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مناس��بي براي بررس��ي روند تغييرات نگرش��ي در چند دهه گذش��ته در دسترس
نيس��ت .با اينحال چندين مطالعه ،سن مطلوب ازدواج را تا چند دهه قبل براي
دختران زير  20س��ال ،با تمرکز بيشتر بر س��نين  18ـ  16سالگي گزارش کردهاند
).(Gulick & Gulick, 1978:p 517; Bauer, 1984:p 281
بخش اول جدول  ،4توزيع نظرات پاسخگويان دو نسل را در مورد متوسط سن
مناس��ب ازدواج دختران و پسران نشان ميدهد .براساس دادهها ،در خصوص سن
ايدهآل ازدواج پسران تفاوت اندک و از نظر آماري غيرمعناداري را در بين دو نسل
نش��ان ميدهد .در مقابل ،سن ايدهآل ازدواج دختران به ترتيب برابر  22/1و 23/2
س��ال بوده است که تفاوت بين نس��لي و معناداري را در جهت تمايل بيشتر نسل
جديد در به تأخير انداختن ازدواج نشان ميدهد.
جدول شماره ( :)4نظرات پاسخگويان در مورد زمانبندي ازدواج و تولد اولين فرزند
بعد از ازدواج
زمانبندي ازدواج و فرزندآوري

متوسط سن ايدهآل ازدواج (سال)
براي پسران

براي دختران
براي يک زوج تازه ازدواجکرده مناسب
است که چه مدتي (به ماه) پس از
ازدواج ،بچه اولشان را بدنيا بياورند؟٭
      12ماه و کمتر
       24ـ  13ماه
       36ـ  25ماه
بيش از  36ماه
تعداد کل پاسخگويان

مادران پاسخگو

دختران پاسخگو

26/1

26/5

22/1

23/2

35/1

15/1

51/4
10/8
2/7

مقدار آزمون

t=1/607

٭ ٭ ٭ t =4/123

51/4
22/6
11/0

٭ ٭ ٭t=5/132
154
154
٭الزم به ذکر است که نگرش در رابطه با مدت زمان مناسب بين سن ازدواج و تولد اولين فرزند به صورت يک
سؤال باز و در سطح فاصلهاي سنجيده شده است .با اين حال ،به منظور مقايسه بهتر نگرشهاي دو نسل دادهها
به صورت گروهبندي شده نمايش داده شد ،اما در نهايت ،با توجه به فاصلهاي بودن سطح سنجش متغير اصلي از
آزمون  tبراي آزمون تفاوت استفاده شده است.
٭ معناداري در سطح 0/05

٭ ٭ معناداري در سطح 0/01
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انـدک و هـمگراست .به باور ما ،اين وضـعيت انـعکاسـي از همگرايی انتـظارات
نس��ـل جـوان و والدي��ن در زمـيـنه ادامـه تحـصيل و اش��ـتغال در بازار کار و در
ضـمن شـرايط بحرانی کـسـب شـغل و درآمـد براي جـوانان میباشد (رك .صـادقـي

و همکاران1386 ،؛  Shavazi et al. Forthcomingـ .)cf. Abbasi
ادبي��ات پژوهش��ي موجود در رابطه ب��ا زمانبندي فرزند اول پ��س از ازدواج
مبي��ن رابطه ميان زمانبندي فرزند اول و فاصلهگذاري تولدهاي بعدي و نيز تعداد
کل فرزن��دان اس��ت) . (cf. Teachman & Heckert, 1985; Trussell & Menken, 1978از
نقطهنظر تاريخي در جامعه ايران ،تشکيل خانواده ارتباط تنگاتنگي با تجديدنسل
و فرزندآوري داش��ته و غالب�� ًا يکي از انگيزههاي اصلي و اولي��ه ازدواج ،تداوم

نسل و داش��تن فرزند به شمار ميرفت .باروري باال تعيينکننده منزلت اجتماعي
و خانوادگ��ي زن و ناباروري يک توجيه کافي ب��راي طالق يا ازدواج مجدد مرد
دانسته ميشد .از اينرو ،انتظارات رايج اجتماعي از زوجين و بهويژه زنان ،اين

بود که در فاصله کوتاهي پس از شروع زندگي زناشويي (و معمو ًال در اولين سال
ازدواج) اولين فرزند خود را به دنيا آورند .با اين حال ،شواهد حاکي از تغييرات
اخيري است که در رفتارهاي فاصلهگذاري و توقف فرزندان در حال وقوع است
) Chavoshi et al, 2006ـ .(cf. Hosseini
اطالع��ات ارائه ش��ده در جدول  ،4هماهنگ با روند تغيي��رات رفتاري اخير،
تفاوت آماري معناداري را در نگرشهاي دو نس��ل پيرامون زمانبندي فرزند اول
نشان ميدهد .از بين پاسخ ِ
گويان نسل مادران ،کمي بيش از يکسوم بر اين باورند
که بهتر اس��ت اولين فرزند ،در نخستين س��ال زندگي زناشويي متولد شود که اين
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نس��بت در نسل دختران به حدود يکششم تنزل مييابد .در مقابل ،تنها يک نفر از
هر هشت نفر در بين نسل مادران با فاصله زماني بيش از دو سال بين ازدواج و تولد
اولين فرزند نظري موافق دارند و در بين نسل دختران تنها يک نفر از هر سه نفر.
بنابراين ،تفاوت بيننسلي قابل توجهي در نگرشها در مورد فاصلهگذاري بين زمان
ازدواج و تولد اولين فرزند مشاهده ميشود و نسل دختران گرايش زيادي در جهت
به تأخير انداختن فرزندآوري دارند .از اينرو به نظر ميرسد که الگوي سنتي به دنيا
آوردن چند فرزند فوري بالفاصله بعد از ازدواج درحال تغيير اساسي ميباشد.
 4ـ  )5ازدواج مجدد و چندهمسري

چندهمس��ري در اي��ران ،همواره تنها از نوع چندزني مقب��ول بوده و عليرغم
امکان نظري و تأييد ديني در انتخاب بيش از يک زن براي مرد ،واقعيت اجتماعي
در ايران نشان دهنده تکهمسري است (آزادارمکي:1386،ص  .)104اگرچه در گذشته
بعض��ي از افراد متمول امکان انتخاب بيش از يک زن را پيدا ميکردند ،ولي رواج
آن بالنس��به محدود بوده اس��ت .بـرآوردهاي اماني (امانی:1380،ص  )42بـراس��اس
سـرش��ماريهاي  75ـ  ،1335باالترين ميزان رواج چندهمسري را در سرشماري
 1365و معادل  1022زوجه در برابر هزار زوج نشان ميدهد که پس از آن به 1007
زوجه براي هر هزار زوج در سرشماري  1375کاهش يافته است.
جدول  ،5توزيع نگرشها و ايدهآلهاي مرتبط با ازدواج مجدد و چندهمسري
را براي پاس��خگويان دو نسل نشان ميدهد .با نگاه در اولين بخش از جدول که به
بررسي ديدگاه پاسخگويان در مورد چندهمسري اختصاص دارد ،به خوبي ميتوان
حمايت از قانوني بودن تکهمسري را در ميان هر دو نسل مالحظه نمود .به نحوي
که بهطور متوسط حدود  90درصد از پاسخگويان هر دو نسل از آن حمايت ميکنند.
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تفاوت از نظر آماري معنادار نيست و حاکي از اجماع و توافق نظر هر دو نسل در
مخالفت با چندهمسري است.
جدول شماره( :)5توزيع درصدي نظرات مادران و دختران نسبت به ازدواج مجدد و
چندهمسري
ازدواج مجدد و چندهمسري

مادران پاسخگو

براي بيشتر مردم دنيا ،کدام بهتر است
جامعهاي که قانون به مردان اجازه دهد
همزمان چندزن داشته باشند يا جامعهاي که
چندزني در آن قانوني نباشد
چندزني قانوني باشد
چندزني قانوني نباشد
تعداد کل پاسخگويان

دختران پاسخگو

مقدار آزمون

حتي اگر زن اول نازا باشد ،مرد حق ندارد
زن دوم بگيرد (درصد موافقين)٭

8/6
91/4
151

11/8
88/2
144

x2=0/824

41/9

54/2

٭x2= 4/665

اگر زن جواني از شوهرش طالق بگيرد يا
اينکه شوهرش فوت کند ،بايد دوباره ازدواج
کند (درصد موافقين)٭

92/9

87/0

x2= 2/969

٭ درصد موافقين ،مجموع درصد پاسخها به گزينههاي کامال موافق و موافق است .ضمنا اين گويهها ،مقادير
گمشده نداشته و تعداد پاسخگويان نمونه از هر نسل معادل  155نفر بوده است.
٭ ٭ ٭ معناداري در سطح 0/001
٭ ٭ معناداري در سطح 0/01
٭ معناداري در سطح 0/05

در بخش دوم و سوم جدول  ،5به موضوع ازدواج مجدد توجه شده است .در
اينجا الزم به تأکيد اس��ت که از نقطهنظر تاريخ��ي در جامعه ايران ،ناباروري يک
توجيه کافي براي طالق ) (cf. Aghajanian, 1986يا ازدواج دوباره مرد دانسته ميشد.
اطالعات ارائه ش��ده در بخش دوم جدول ،نگرش پاسخگويان دو نسل را در مورد
اي��ن گويه که <حتي اگر زن اول نازا باش��د ،مرد حق ندارد زن دوم بگيرد> نش��ان
ميدهد .مالحظه توزيع درصدي نظرات حاکي از وجود تفاوت نسلي و معنادار از
نظر آماري در اين خصوص است؛ بهطوري که حمايت از اين گويه براي نسل قديم
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و جديد به ترتيب برابر با  42و  54درصد است .بهعبارت ديگر ،مخالفت جوانان
با چندزني در صورت ناباروری زن اول بيشتر از نسل قديم است.
الگوي توزيع نظرات پاسخگويان در مورد ازدواج مجدد زنان در آخرين بخش
جدول آمـده است که حکـايت از مـقبوليت و موافقت پاسخگويان هر دو نسل در
رابطه با ازدواج مجدد زنان دارد ،بهطوريکه نسبت درصد موافقين با ازدواج مجدد
زنان جوان در بين نسل مادران حدود  93درصد و در بين نسل دختران حدود 87
درصد است .با اين حال ،مالحظه مقدار آزمون تفاوت معناداري را در نگرشهاي
دو نسل نشان نميدهد .از اينرو ،هر دو نسل قديم و جديد با ازدواج مجدد زنان
جوان مطلقه يا بيوه موافقاند.
 )6نتيجهگيري

هدف از اين مقاله ،بررس��ي تحوالت ايدهاي ،نگرش��ي و ارزش��ي نس��بت به
ل خانواده با استفاده از رويکرد نسلی بود .با توجه
موضوعات مرتبط با ازدواج و تشکي 
به سرعت تغييرات اجتماعي در ساليان اخير ،انتظار تئوريک بر اين بود که بازتاب
تغييرات سريع اجتماعي دهههاي اخير ،در تغييرات ارزشي و نگرشي بيننسلي نمود
پيدا کند و در نتيجه نگرش نس��لهاي جديد (دخت��ران) و قديم (مادران) متمايز از
يکديگر باش��ند .براي مطالعه اين موضوع ،ثبات و تغيير در ارزشها و نگرشهاي
مرتبط با ازدواج با اس��تفاده از رويکرد بيننس��لي و از طريق مقايس��ه تشابهات و
تفاوتها در بين دو نس��ل (مادران و دختران هرگز ازدواجنکرده آنان) مورد بررسي
قرار گرفت .دادهها از طريق يک پيمايش مقطعي در شهر يزد جمعآوري و اطالعات
مربوط به  310نفر از مادران و دختران هرگز ازدواجنکرده آنان مورد بررس��ي قرار
گرفت .برمبناي دادههاي مذکور ،تداوم و تغيير بيننس��لي در ارزشها و ايدهآلهاي
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ازدواج ،دوم ،نگرش نسبت به نحوه انتخاب همسر و رجحانهاي فرهنگي مرتبط با
ازدواج خويشاوندي ،سوم ،سن مناسب ازدواج و فرزندآوري و در نهايت ،ايدهها و
ديدگاههاي افراد نسبت به ازدواج مجدد و چندهمسري.
مقايس��ه و تحليل بيننس��لي نگرشها ،حاکي از اين بود که هم جوانان و هم
نس��ل مادران نگرشي منفي و مخالف نسبت به تجرد دارند که بيانگر تأکيد و تعهد
اجتماعي شديد نسبت به ازدواج و زندگي زناشويي است .با اين همه تفاوتهاي
محس��وس نگرش��ي نيز در اين زمينه بين دو نس��ل وجود دارد ،بهطوريکه درصد
دختراني که در مقايسه بين تجرد و تأهل ،نظر مساعدتري نسبت به زندگي مجردي
دارند ،بيشتر از نسل مادران ميباشد.
يافتههاي مـطالعه همچـنين نشان داد که در زمينه شيوه انتخاب همسر ،اکثريت
پاسخگويان از هر دو نسل ،بر کسب شناخت کافي زوجين نسبت به يکديگر تأکيد
دارند ،ولي در بين نسل جوان تمايل و تأکيد بيشتري در اين زمينه وجود دارد .اين
امر از يکس��و مبين اهميتي است که مردم براي ازدواج و زندگي زناشويي خوب
بر مبناي شناخت کافي و انتخاب همسر صحيح قائلند و در عين حال مبين تمايل
جوانان به آزادي بيش��تر و اس��تقالل تصميمگيري در زمينه انتخاب همس��ر است،
گرچه در ايران هنوز نظر و شرايطي که خانوادهها در انتخاب همسر مطرح ميکنند،
حائز اهميت است .همچنين تفاوتهاي بيننسلي محسوسي در زمينه ايدهآلها و
ترجيحات انتخابهمسر در درون و يا بيرون از شبکه خويشاوندي وجود دارد و
جهاي فـاميلي و خويـشاوندي در بيـن
دادههاي تحقيق ،از کاهش مطلوبـيت ازدوا 
نـسل جديد حکايت ميکند ،بهطوريکه دختران به مراتب کمتر از مادرانشان موافق
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ازدواج خويش��اوندي بودهاند و در مقابل ،نظر مس��اعدتري نسبت به ازدواجهاي
غيرخويشاوندي ابراز داشتهاند.
در دو نس��ل مورد بررسي ،نگرش نسبت به متوس��ط سن ايدهآل ازدواج براي
پس��ران مشابه و حدود  26س��ال و براي دختران با حدود يکسال تفاوت در بين
نس��ل قديم و جديد به ترتيب حدود  22و  23س��الگي اس��ت که در اين مورد باز
هم دامنه اختالف نظرها نس��بت ًا کم اس��ت .مقايس��ه نگرشهاي دو نسل در مورد
فاصله زماني بين ش��روع زندگي زناش��ويي و تولد اولين فرزند ،حاکي از ش��کاف
بيننس��لي قابلمالحظ��هاي در نگرشها بود و نس��ل جوانتر گرايش بيش��تري به
افزاي��ش فاصلهگذاري بين زم��ان ازدواج و تولد اولين فرزند داش��ته و بهدنبال به
تأخيرانداختن فرزندآوري ميباشند.
نتايج مطالعه همچنين بيانگر مشابهت زياد و توافقنظر گسترده در نگرشهاي
دو نسل دختران و مادران در جهت حمايت از قانوني بودن تکهمسري در جامعه
است .با اينحال ،زماني که مسأله نازايي زن اول در ميان باشد ،در نظر پاسخگويان
اختي��ار کردن همس��ر دوم براي مردان توجيهپذيرتر ميش��ود و تفاوت نس��لي در
نگرشها بروز پيدا ميکند و نسل قديم نگرش سنتيتر و موافقتری را در اين مورد
نشان ميدهد.
در مجموع ،نتايج مطالعه ،در راستاي تأييد و حمايت از انتظار تئوريک مقاله در
زمينه تفاوتهاي نسلي در نگرش نسبت به ازدواج و تشکيل خانواده بود .البته در
کنار تفاوتهاي نسلي در اکثر ابعاد ازدواج شاهد نوعي همگرايي و تشابه نسلي در
برخي از ابعاد آن بوديم .اس��تفاده از رويکرد بيننسلي در اين مطالعه در عين حال
که فرصت منحصر بهفردي براي بررس��ي تفاوتها و تغييرات ارزش��ي و نگرشي
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ميسر ساخت .با توجه به تفاوتهاي دو نسل در مشخصهها و زمينههاي اقتصادي
ـ اجتماعي (جدول  ،)1بخش��ي از تفاوتهاي بين نس��لي در ابعاد مذکور ميتواند
ناش��ي از تفاوتهاي نس��لي در برخورداري از مشخصههاي اجتماعي مدرن نظير
آموزش و تحصيالت ،خاس��تگاه ش��هري و اشتغال در بخش مدرن اقتصادي باشد
و بخش��ي از آن نيز ميتواند به تغييرات ايدهايي و پذيرش سريعتر و گستردهتر آن
توسط نسل جديد مربوط باشد .از سوي ديگر ،شباهتهاي نگرشي دو نسل مادران
و دخت��ران نيز در برخي ابعاد ،ميتواند به خاطر تأثير فرآيند جامعهپذيري والدين،
تأثير متقابل والدين و فرزندان بر يکديگر و يا موقعيت مشترک اقتصادي ـ اجتماعي
والدين و فرزندان باش��د .تحليل دقيقتر اين موضوع مستلزم مطالعات بيشتري در
اين زمينه است.
بدينترتيب ،نسلها بهطور متفاوتي در معرض تغييرات ازدواج و الگوهاي آن
بوده و بالطبع اين تغييرات را بهگونهاي متفاوت درک ،باور و عملياتي کردهاند .اين
مطالعه تاحدودي به واکاوي برخي از اين ابعاد در حوزه ازدواج پرداخت ،مطالعه
کمي و کيفي ميباش��د.
عميق و تحليلي آن مس��تلزم دسترس��ي به دادههاي جامع ّ
همچنين ،نوعي نياز تحقيقاتي به بررس��ي تفاوتهاي نسلي در ساير ابعاد خانواده

احساس ميشود که مطالعات بعدي الزم است بدان بپردازند؛ زيرا درک تفاوتهاي
نس��لي ميتواند به شناخت تغييرات رخ داده در نهاد خانواده و همچنين پيشبيني
مسير تغييرات آن در آينده کمک کند.
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