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عباس عسکري ندوشن٭� محمدجالل عباسي شوازي٭� رسول صادقي٭�

چكیده
با  مرتبط  نگرش هاي  و  ارزش ها  در  بین نسلي  تغییرات  و  تفاوت ها  مقاله،  این 
تحلیل  و  مقایسه  دختران  و  مادران  نسل  دو  بین  در  را  خانواده  تشکیل  و  ازدواج 
مي کند. داده هاي تحقیق، از طریق پیمایش، در شهر یزد جمع آوري و اطالعات مربوط 
به 155 نفر از نسل مادران و 155 نفر از نسل دختران مورد تحلیل قرار گرفته است.
نتایج بیانگر اجماع و توافق نظر هر دو نسل در مورد سن مناسب ازدواج و همچنین 
مخالفت با چندهمسري مردان است که ثبات زیاد این ابعاد نگرشي را نشان مي دهد. 
و  دختران  نگرش هاي  و  ایده ها  در  معناداري  بین نسلي  تفاوت هاي  دیگر،  از سوي 
انتخاب  نظیر زمان بندي فرزند اول، ازدواج خویشاوندي، نحوه  ابعادي  مادران در 
همسر و مجرد ماندن وجود دارد و دختران از ایده ها و نگرش هاي مدرن تري در این 
ابعاد برخوردارند. چنین تفاوت هاي بین نسلي در نگرش هاي ازدواج مي تواند هم 
ناشي از تغییرات ایده ایي و هم ناشي از تفاوت هاي نسلي در مشخصه هاي اقتصادي 
ـ اجتماعي از جمله آموزش، اشتغال و خاستگاه شهري باشد که بررسي هاي بیشتري 
را مي طلبد. هرچند دامنه تغییرات نسلي در محیط مورد مطالعه گسترده نیست، ولي 

نتایج بیانگر تغییراتي آرام در ویژگي هاي خانواده در ایران مي باشد. 
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�( مقدمه

مســائل و تغییرات نســلي در حوزه هاي ازدواج، بــاروري و خانواده یکي از 

محورهاي عمده تحقیقات جمعیت شناســي در ســالیان اخیر بوده است. در عصر 

تحوالت پرشــتاب اجتماعي و تغییرات ســریع فرهنگي، تفاوت هاي بین نسلي در 

نگرش ها منجر به ایجاد شــکاف و فاصله بین نسل ها مي گردد و باعث مي شود که 

هر نسل فلسفه و شیوه زندگي متفاوتي پیدا  کند. در گذشته، جوامع کمتر در معرض 

تغییر بوده و در نتیجه تمایزات و تفاوت هاي نگرشي نیز کمتر بود و پسران همانند 

پدران و دختران همانند مادران فكر و رفتار مي کردند؛ اما امروزه، جوامع در معرض 

تغییرات سریع قرار گرفته اند و تفاوت میان نسل ها آن چنان عمیق گردیده که زمینه 

مهمي را براي شکاف هاي اجتماعي در درون جوامع فراهم آورده است. 

در دوره تغییرات ســریع فرهنگي و اجتماعي، جامعه شاهد بیشترین واگرایي 

و انشعاب بین نسل هاســت و موضوع تفاوت هاي بین نسلي اهمیت ویژه اي یافته 

اســت. مدل کوهورتي تغییر اجتماعي1 (cf. Ryder, 1965)، که بر تفاوت هاي سني در 

رابطه با رفتارها و ارزش هاي خانواده نیز منطبق اســت (Thornton, 1989:P874)، بر 

این مـوضوع اشـاره دارد که نـسل هاي جـوان تر با پـذیـرش عـقاید و ارزش هـاي 

جدیــد، نقش تعیین  کننـده اي را در شـــکل دادن به تغـییــرات اجتـماعي برعـهده 

مـي گیرند و حال آنکه، نسـل هاي قدیمي تر با پاي بندي بیشـتر به عقاید و ارزش هاي 

سنـتي جامعه، در برابر تغـییرات سـریع، مـقاومت نشـان مـي دهند. به همین خاطر، 

ارزش هاي خانواده حتي در مواجهه با تغییرات پرشــتاب اجتماعي ـ جمعیتي نیز 

گرایش به تغییر تدریجي دارند. 
Cohort Model of Social Change ـ  1
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علي رغم شــواهد در دســترس پیرامون تفاوت هاي قومي و منطقه اي موجود 

در الگوهــاي تاریخــي ازدواج و تشــکیل خانــواده در ایران )رك. عباسي شــوازي و 

صادقي، 1384(، براي قرن هاي متمادي، نظام ارزش هاي اسالمي به مثابه یک نیروي 

همگون ساز در سرتاسر جامعه ایران ایفاي نقش کرده و در تنظیم روابط و مناسبات 

ازدواج معیار مهمي بشــمار رفته اســت. شریعت اســالم بر قداست نهاد خانواده 

و اهمیت تشــکیل و تحکیــم آن تأکید زیادي دارد و در مقابل، تجرد بعد از ســن 

تکلیــف و نیــز وقوع طـالق راـ  بــه رغـم آنکه هـیچ یک تـحریم نشـــده ـ  امـري 

ناپـسند مي شـمارد. سن مـناسب ازدواج، طبـق توصـیه اسالم، بعد از رسیدن به سن 

تکلـیف )رك. قائمي، 1364( و در ایران عمومًا پایین بوده است و مردان و زنان مجرد 

از نظر اجتماعي تحت فشــار بودند که زودتر ازدواج کنند. از آنجا که مجموعه اي 

از احــکام مذهبي بر شــیوه ارتباط زنان و مردان با یکدیگــر در جامعه حاکم بود، 

فرصت تعامل زوجین قبــل از ازدواج، تحت کنترل و نظارت دقیق خانواده ها بود 

 .(cf. Tashakkori & Thompson, 1988)و مخصوصًا توسط خانواده دختر، محدود مي شد

در این شرایط، انتخاب همسر براي فرزندان عمدتًا توسط والدین و از بین خویشان 

صورت مي گرفت  (Shavazi et al, 2008 b ـ cf. Abbasi) و پیدا کردن همســر مناســب 

براي فرزنداِن واقع در ســن ازدواج، و ترتیب دادن یک ازدواج شایسته براي آنان 

 .(cf. Askari ـ  Nodoushan et al, 2006; Friedl, 2003) وظیفــه خانواده بشــمار مي رفــت

به همین خاطر، فرصت کافي براي انتخاب آزادانه و مســتقل همســر آینده وجود 

نداشــت. پس از ازدواج نیز الگوي رایج ســکونت، هم سکنایي با خانواده والدین 

شوهر یا به عبارتي پدرمکاني بود. 

با وجود تداوم نقش عناصر فرهنگي گذشته و تأثیر پایدار ارزش هاي مذهبي بر 
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تغییــرات محسوســي را تجربه کرده اســت. اگرچه این تغییــرات، ابعاد مخـتلف 

ســاختاري، کارکردي و ایـده ایي را شــامل مي شــود، اما در مقالــه حاضر، به طور 

مشخص، تأکید اصلي بر تحوالت ایده ایي، نگرشي و ارزشي نسبت به موضوعات 

مرتبط با ازدواج اســت. با توجه به ســرعت تغییرات اجتماعي در ســالیان اخیر، 

انتظار مي رود که بازتاب تغییرات ســریع اجتماعــي دهه هاي اخیر، در ارزش ها و 

نگرش هاي بین نسلي نمود پیدا کند و از این رو، نگرش نسل هاي جدید و قدیم از 

یکدیگر متمایز باشد. 

در ایــن مقاله، تغییرات تدریجي در ارزش ها و نگرش هاي مرتبط با ازدواج را 

از طریق مقایســه تشابهات و تفاوت هاي بین نسلي در نگرش ها در بستر اجتماعي 

شــهر یزد بررسي مي کنیم. رویکرد ما در درک و تحلیل تحوالت ایده ایي موردنظر، 

مقایسه نگرش ها و ارزش هاي مرتبط با ازدواج نسل مادران با نسل دختران مجرد 

آنها مي باشــد. استفاده از این رویکرد، در مطالعه ازدواج و خانواده در ایران، اواًل، 

بــا توجه به تغییرات رفتاري و نگرشــي خانواده در چنــد دهه اخیر، حائز اهمیت 

اســت؛ زیرا نسل ها به طور متفاوتي در معرض این تغییرات بوده و بالطبع تغییرات 

اجتماعي را به گونه اي متفاوت درک، باور و عملیاتي کرده اند. ثانیًا، درک تفاوت هاي 

نسلي مي تواند به شناخت تغییرات رخ داده در خانواده و همچنین پیش بیني پتانسیل 

موجود براي تغییرات آینده خانواده کمک کند.

�( مالحظات نظري

رویکردهــا و تبیین هاي نظري مطرح در زمینه تغییــرات ازدواج و خانواده را 

مي توان به دو گروه کلي  تقســیم نمود: گروه اول، تأکید بیشــتري بر نقش تغییرات 
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ســاختاري جامعه در تبیین تغییرات خانواده دارند )تبیین هاي ســاختاري1(. دسته 

دوم، بیشــتر بــر نقش عوامل فرهنگــي و تغییر ایده ها در تبییــن تغییرات خانواده 

تأکید مي کنند )تبیین هاي ایده ایــي2(. یکي از رایج ترین و پرکاربردترین تبیین هاي 

ســاختاري، تئوري مدرنیزاســیون یا همگرایي خانواده (cf. Good, 1963) اســت. بر 

طبــق این تئوري، فرآیند مدرنیزاســیون، موجب تجدید ســاختار جوامع از طریق 

صنعتي شــدن، شهرنشیني، افزایش آموزش، گســترش رسانه هاي گروهي، توسعه 

حمل ونقل و ارتباطات و... مي گردد. تحت تأثیر این تحوالت ساختاري، الگوها و 

عناصر سنتي ازدواج و خانواده در جوامع کمتر توسعه یافته، سرانجام به سمت مدل 

جهان شــمول خانواده مدرن غرب با ویژگي هایي نظیر هسته اي بودن، فردمحوري، 

آزادي در انتخاب همســر، ازدواج در ســنین باال، باروري پایین و برابري جنسیتي 

پیش خواهد رفت. 

 (cf. Clel& &Wilson, 1987; Lesthaeghe, 1995; در تبیین هــاي ایده ایي و نگرشــي

(Lesthaeghe & Surkyne, 1988; van de Kaa, 2001، عمدتــًا بر نقش تغییرات فرهنگي 

و ارزشــي جوامع، )نظیر رشــد فردگرایي و سکوالریزم و همچنین اشاعه ایده ها و 

ارزش هاي غربي(، در تغییر رفتارها و ایده آل هاي مرتبط با ازدواج و خانواده تأکید 

مي شود. تئوري گذار دوم جمعیتي3  (cf.Van de Kaa, 1987; Lesthaeghe, 1995)یکي از 

چارچوب هایي اســت که عمدتًا براي تحلیل روند تحوالت خانواده در کشورهاي 

پیشرفته صنعتي پس از جنگ جهاني دوم )نظیر افزایش میزان هاي طالق، گسترش 

آزادي جنســي، کاهش باروري، افزایش سن ازدواج، افزایش زندگي هاي مشترک 

Ideational Explanation ـ Structural Explanation    2 ـ  1

Second Demographic Transition ـ  3
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بــدون ازدواج1 و رواج فرزندآوري خــارج از حیطه ازدواج( مطرح گردید. نظریه سا

گذار دوم جمعیتي، تغییرات بنیادین ارزشي و گسترش ایده هاي پست ماتریالیستي، 

یعني تأكید بر اســتقالل فردي و خود تحقق بخشي را عامل تغییرات نوین خانواده 

تلقي مي كند. 

نســخه جدیدي از تبیین هاي ایده ایي و ارزشــي تغییرات خانواده، اخیرًا تحت 

عنوان تئوري ایده آلیسم توسعه2 مطرح شده است (cf. Thornton 2001, 2005). در این 

تئوري بر اشــاعه و گسترش ایده هاي مرتبط با توسعه، پیشرفت و مدرنیته در سطح 

جهان، به عنوان نیرویي مهم و تأثیرگذار در تغییرات ارزشي و رفتاري خانواده تأکید 

شــده است. براســاس این دیدگاه، در چند قرن گذشته، ایده هاي مرتبط با توسعه و 

پیشــرفت به عنوان یک آرمان بشري مطلوب در سراســر جهان مقبولیت یافته و به 

شــکل بســته اي از ایده هاـ  ایده آلیسم توسعهـ  انتشــار یافته است. بسته ایده آلیسم 

توسعه حاوي مجموعه اي از ایده ها بدین شرح است که: 1( جامعه مدرن جامعه اي 

خوب و قابل حصول اســت. 2( خانواده مدرن، خانــواده اي خوب و قابل حصول 

اســت. 3( خانواده مدرن و جامعه مدرن ارتبــاط عّلي متقابل دارند و الزم و ملزوم 

یکدیگرند. 4( انســان هاي مــدرن آزاد و برابرند و روابط اجتماعي، مبتني بر توافق 

و اجماع است. این مجموعه از ایده ها، آرمان ها و ایده آل هاي تأثیرگذاري را ایجاد 

نموده که در تغییرات نگرشــي و رفتاري خانواده در ســطح جهان نیرویي قدرتمند 

بوده است. هر کجا که عناصري از ایده آل هاي اساسًا غربي توسعه و اشکال خانواده 

مرتبط با آن، گســترش و مقبولیت یافته اند، به تسریع تغییر در بسیاري از رفتارهاي 

جمعیتي و خانوادگي، نظیر افزایش استفاده از روش هاي پیشگیري، کاهش باروري و 

  Developmental Idealism ـ  Cohabitation     2 ـ  1



13
88

ن  
تا

س
اب

  ت
/4

4 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
يا

ل 
سا

13

مادران، دختران و ازدواج

گسترش خانواده هاي کوچک تر، افزایش سن ازدواج، نظارت کمتر والدین بر ازدواج 

جوانان، طالق بیشتر، برابري جنسیتي بیشتر، روابط جنسي و فرزندآوري خارج از 

محدوده ازدواج کمک کرده اند. در عین حال، مقاومت در برابر عناصري از ایده آلیسم 

توسعه در نقاطي از دنیا، عاملي در ابقاء الگوها و اشکال سنتی خانواده بوده است. 

گرچه هر کــدام از این دیدگاه هاي تئوریکي تــالش کرده اند تا عوامل تغییرات 

خانواده و سازوکار تأثیرگذاري آنها را توضیح دهند، اما قدر مسلم اینکه، تأثیر عوامل 

نگرشي و ساختاري تغییرات خانواده در بین همه گروه ها و الیه هاي اجتماعي یکسان 

و همزمان نیســت. معمواًل در بین گروه هاي مختلف اجتماعي، ســطوح مختلفي از 

پایبندي به ارزش هاي ریشه دار تاریخي و همچنین انطباق با تغییرات جدید نیز وجود 

دارد که ســبب ایجاد تفاوت ها و شکاف هاي اجتماعي مي گردد. در پروسه تحوالت 

شــتابان اجتماعي، یکي از بارزترین شکاف هاي ارزشي و نگرشي در بین نسل هاي 

قدیم و جدید نمود پیدا مي کند؛ به طوري که نسل هاي قدیم گرایش بیشتري به حفظ و 

استمرار ارزش هاي ریشه دار فرهنگي دارند و در مقابل، نسل هاي جوان تر، به تغییرات 

اجتماعي جدید روي آورده و به آن فرصت و امکان بروز مي دهند. 

با توجه به مباحث نظري فوق، این مقاله به بررسي تفاوت ها و تغییرات بین نسلي 

در ارتباط با ارزش ها و نگرش هـاي مـرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده مي پردازد. 

الزم به ذکر است که مـفهوم نسل در چهار معنا و مقوله یعني نسل به معناي نسب 

خویشاوندي، نسـل به معناي افراد هم دوره، نسل به معناي مرحله زندگي و نسل به 

معناي دوره تاریخي بکار گرفته شــده است (cf. Kertzer, 1993). در این مقاله منظور 

از نسل باتوجه به نسب خویشاوندي شامل دو نسل دختران و مادران شان مي باشد 

که به طور ضمني سایر معاني نسل را نیز در خود دارد. 
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  در بســتر تحوالت اجتماعي وســیع دامنه در دهه هاي اخیر، یکي از حوزه ها و 

عالیق مهم پژوهشــي محققان خانواده، بررســي شباهت ها و تفاوت هاي بین نسلي 

بوده اســت. برخي مطالعات نظیر مالهوترا و همکارانش1 )1992( به بررسي و تبیین 

شباهت هاي نسلي دختران و مادران در ادراکات و انتظارات ازدواج پرداختند. مطالعه 

آنها در سري النکا نشان داد که نگرش هاي دختران و مادران شان درباره ازدواج نسبتًا 

مدرن مي باشد. در تبیین این وضعیت، گسترش تحصیالت و استفاده از رسانه ها بسیار 

مهم بوده اند، بدین صورت که در بســتر جامعه اي کــه فرصت هاي تحصیلي و رفاه 

اجتماعي براي زنان در دسترس باشد، مادران در توافق بیشتري با دختران شان بر ابعاد 

فــردي2 ازدواج تاکید دارنــد تا ابعاد خانوادگي3 آن. در مقابل، مطالعات دیگر عمدتًا 

تفاوت هاي نســلي را نشان داده اند. براي مثال، مطالعه شــارما وهمکاران4 )2005( 

تفاوت هاي بین نسلي در مفهوم ازدواج به ویژه در ارتباط با ازدواج هاي عاشقانه و بین 

طبقاتي در میان دو نسل دختران و مادران در هند را نشان مي دهد.  

در ایران نیز برخي مطالعات در حوزه خانواده، رویکردي نســلي اتخاذ کرده و 

شباهت ها و تفاوت هاي بین نسلي را در این حوزه مورد بررسي قرار داده اند. براي 

مثال، آزادارمکي و همکاران )1379( تفاوت هاي بین نسلي را با بررسي سه نسل در 

خانواده هاي تهراني مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفتند که الگویي از شباهت ها 

و تفاوت هاي نســلي یا به عبارتي تداوم و تغییر در ســنت ها و ارزش هاي حاکم بر 

خانواده و نگرش هاي موجود نســبت به آن ها وجود دارد. عبداللهیان )1383( نیز 

در بررسي نسل ها و نگرش هاي جنسیتي بر جریان متفاوت ذخیره سازي اطالعات 

Individualistic Aspects ـ Malhotra et al   2 ـ 1
Sharma & et al ـ Familistic Aspects                    4 ـ 3



13
88

ن  
تا

س
اب

  ت
/4

4 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
يا

ل 
سا

15

مادران، دختران و ازدواج

تأکید داشــته و نشان مي دهد نســل هاي جوان تر نقش پررنگ تري در فرآیند تولید 

ارزش هــاي اجتماعي و نیز بازتولید نظام اجتماعي ایران دارند. عباسي شــوازي و 

ترابي )1385( نیز در بررســي تفاوت هاي بین نسلي ازدواج خویشاوندي در ایران 

نشان دادند که تفاوت هاي بین نسلي فرزندان و والدین در ویژگي ها و مشخصه هاي 

فــردي منجر بــه کاهش مطلوبیت و رواج ازدواج خویشــاوندي نگردیده اســت. 

همچنین رابطه الگوهاي رفتاري و نگرشي فرزندان با الگوي ازدواج والدین و نیز 

تأثیر تفاوت ویژگي هاي والدین بر نگرش فرزندان از سایر نتایج به دست آمده در 

این مطالعه است. 

عالوه بر این ها، مطالـعات دیگري نیز به بررسي تفاوت هاي نسلي خانواده در 

ابعاد مختلفي نظیر ازدواج و تشــکیل خانواده )cf. Axinn & Thornton, 1993)، روابط 

جنســي (cf. Annie Kao  et al. 2007)، نگـرش هاي بـاروري(cf. Barber, 2001) ، طـالق 

 (cf. Sheblosk & Gibbons,1998) نقـش هــا و مـوقـعیت هاي زنانــه ،(cf. Amato, 1996)

پرداخته اند. 

4( روش و داده هاي تحقیق

شــهر یزد، به عنوان میدان تحقیق حاضر، مرکز و بزرگترین شــهر اســتان یزد 

محســوب مي گردد. این شهر، از نظر عناصر فرهنگي مختلفي نظیر قومیت، زبان و 

مذهب، جمعیتي تقریبًا یک دست و همگن بشمار مي رود. عالوه بر این، از نظر اکثر 

شــاخص هاي متعارف اقتصادیـ  اجتماعي نظیر ســواد و تحصیالت، شهرنشیني، 

صنعت و اشــتغال، جایگاهي باالتر از متوســط کشوري را به خود اختصاص داده 

اســت )رک. عسکري ندوشــن، 1388(. یزد، به رغم برخورداري از ســطح نســبتًا باالي 

توســعه یافتگي در کشــور، هنوز فرهنگ مذهبي و بســیاري از ویژگي هاي ســنتي 
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خانواده را حفظ كرده اســت. همچنین از نظر نگرش نســبت به ازدواج زودرس و سا

اهمیت و استحکام بنیان خانواده، یزد جامعه اي سنت گراست و یکي از پایین ترین 

میزان هاي طالق در ایران را دارد که آن را در زمره شهرهاي سنتي و مذهبي ایران 

قرار مي دهد )رک. عباسي شوازي و عسکري ندوشن، 1384؛  cf. Tremayne, 2006). از اینرو، 

یزد آمیزه اي منحصربه فرد از ترکیب عناصر مدرن و سنتي را در خود مجسم کرده که 

بستر اجتماعي مناسب و جالبي را براي بررسي تغییرات رفتاري و نگرشي خانواده 

و ازدواج فراهم مي کند.

داده هاي مورد اســتفاده، حاصل یک پیمایش مقطعي در شــهر یزد است که در 

پاییز 1386 به اجرا درآمد و اطالعات الزم از طریق مصاحبه چهره به چهره با پاسخ

گویان جمع آوري گردید. با استفاده از روش نمونه گیري خوشه اي دو مرحله اي )که 

در آن واحد نمونه گیري مرحله اول، خوشه و واحد نمونه گیري مرحله دوم، گروهي 

شامل ســه خانوار معمواًل مجاور بود( 564 خانوار در مناطق مختلف شهر یزد، به 

عنوان نمونه انتخاب شدند. از هر خانوار نمونه، با یک نفر زن حداقل یکبار ازدواج 

کرده واقع در ســنین 59ـ  15 ســاله مصاحبه به عمل آمد. پس از انجام مصاحبه با 

نمونه واجد شرایط، چنانچه خانوار نمونه داراي دختر هرگز ازدواج نکرده واقع در 

ســنین 29ـ  15 ســاله بود، آن دختر نیز به طور جداگانه مورد مصاحبه قرار گرفت. 

اطالعات الزم سرانجام از 548 زن حداقل یکبار ازدواج کرده 59ـ  15 ساله و 155 

دختر هرگز ازدواج نکرده 29 ـ 15 ساله جمع آوري گردید. 
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مادران، دختران و ازدواج

جدول شماره )1(: مشخصه هاي جمعیتي نمونه به تفکیک مادران و دختران 

نسل
دخترانمشخصه هاي جمعیتي مادران

19/7 43/8 میانگین سني )به سال(

سطح تحصیالت )به درصد(

7/1 ـ  بيسواد

1/3 43/8 ابتدايي
3/9 19/4 راهنمايي
56/1 23/2 متوسطه و ديپلم
38/7 6/5 دانشگاهي

وضع اشتغال )به درصد(
14/3 12/2 شاغل
85/7 87/8 غيرشاغل

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

97/4 74/2 شهر 

2/6 25/8 روستا

155 155 تعداد نمونه مورد بررسي

در مقاله حاضر، براي انجام تحلیل ها، صرفًا زیرنمونه اي از زنان واجد شرایطي 

که داراي حداقل یک دختر ازدواج نکرده واقع در سنین 29ـ  15 ساله بوده انتخاب 

شدند به این ترتیب، 155 مادر و 155 دختر هرگز ازدواج  نکرده آنها که امکان همتا 

نمودن و پیوند زدن اطالعات آن ها در فایل داده ها وجود داشــت، انتخاب گردیده 

و تفاوت ها و تغییرات نســلي در نگرش ها و ایده آل هاي ازدواج مربوط به این دو 

نسل مورد بررسي قرار گرفت. جدول شماره1 برخي از ویژگي هاي جمعیتي نمونه 

مورد بررســي را براي دو نســل مادران و دختران نشان مي دهد. اطالعات جدول، 

نشان مي دهد که نســل دختران برخوردار از سطوح آموزشي باالتر، اشتغال بیشتر 

)به رغم آن که هنوز اکثر آنها در ســنین آموزش واقع اند( و عمدتًا داراي خاســتگاه 
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شــهري اند. تفاوت هاي نسلي در این ویژگي ها، مي تواند بر ایده آل ها و نگرش هاي سا

ازدواج آنان تأثیر گذارد.

5( نتايج و يافته هاي تحقیق

به منظور مطالعه تفاوت ها و تغییرات بین نسلِي ارزش ها و هنجارهاي ازدواج، 

با اســتفاده از رویکرد نســلي به مقایســه دیدگاه ها و نگرش هاي دو نســل مادران 

و دختــران مي پردازیم. اطالعات مورد تحلیل در اینجا، براســاس ســؤاالت کاماًل 

یکسان براي هر دو گروه مادران و دختران )ولي در دو پرسشنامه مجزا( جمع آوري 

شــده اند. در ارائــه نتایج و یافته هاي تحقیق تمرکز بر چهــار محور از نگرش هاي 

بین نسلي در رابطه با ابعاد مختلف ازدواج است: 

1 ـ میزان پایبندي به نهاد ازدواج 2 ـ نگرش نســبت به نحوه انتخاب همســر 

و ُرجحان هــاي فرهنگــي مرتبط با ازدواج خویشــاوندي 3ـ  زمان بندي ازدواج و 

فرزندآوري 4 ـ نگرش ها در مورد ازدواج مجدد و چندهمسري.

1 ـ 5( نگرش نسبت به تجرد و ازدواج

تحلیل نگرش هاي بین نســلي را با بررسي نظرات پاســخ گویان در مورد تجرد و 

زندگي زناشویي آغاز مي کنیم. اطالعات الزم براي بررسي نگر ش ها در این زمینه در 

قالب دو گویه چهار درجه اي )کاماًل مخالف تا کاماًل موافق( از طیف لیکرت جمع آوري 

شده که مضمون گویه هاي مورد استفاده و نتایج آن در جدول 2 منعکس شده است. در 

مورد اولین گویه از جدول مي توان دید که در کل، هر دو نسل نگرشي منفي و مخالف 

نسبت به تجرد دارند. با این حال، نسل مادران مخالفت شدیدتري را در مورد مجرد 

ماندن نسبت به نسل دختران هرگز ازدواج نکرده ابراز داشته اند؛ به طوري که مخالفت با 
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تجرد از 83 درصد براي مادران به 74 درصد براي دختران کاهش مي یابد. به عبارت 

دیگر، نسل جدید بیشتر از نسل قدیم با تجرد و عدم ازدواج موافق اند. 

جدول شماره )2(: توزیع درصدي نظرات نسل مادران و دختران در مورد تجرد و 
زندگي زناشویي

مقدار آزموندختران پاسخ گومادران پاسخ گونگرش نسبت به تجرد و ازدواج

با توجه به همه محاسن و معايب اش ، مجرد 
٭83/274/2X2=4/733بودن بهتر از تأهل است٭ )درصد مخالفين( 

ازدواج کرده ها، زندگي راحت تري از 
٭٭٭72/949/0X2=18/557مجرد ها دارند٭ )درصد موافقين( 

٭ درصد موافقين، مجموع درصد پاسخ ها به گزينه هاي کامال موافق و موافق، و درصد مخالفين، مجموع درصد پاسخ هاي 
ذکر شده به گزينه هاي کامال مخالف و مخالف است. ضمنا، دو گويه فوق، مقادير گمشده(missing values) نداشته 

و تعداد پاسخگويان نمونه از هر نسل معادل 155 نفر بوده است.

٭ معناداري در سطح 0/05            ٭ ٭ معناداري در سطح 0/01          ٭ ٭ ٭ معناداري در سطح 0/001

مالحظه قســمت پاییني جــدول 2، در این مــورد کــه ازدواج کرده ها، زندگي 

راحت تــري از مجرد هــا دارند، حکایت از این دارد که نگرش هاي دو نســل عدم 

تشــابه بیشــتري را منعکس مي کنند. در حالي که نزدیک به ســه چهارم از مادران 

نگرش مثبتي را در مورد تأهل و زندگي زناشویي اظهار کرده اند، این نسبت در بین 

دختران به نصف کاهش یافته است. 

توزیع نگرش ها نسبت به هر دوگویه مربوط به تجرد و زندگي زناشویي حاکي 

از تفاوت معنادار آماري اســت که بین نســل مادران و دختران وجود دارد. ما این 

تفاوت هاي نگرشي را به نوعي تغییر و در عین حال استمرار بین نسلي در ایده  ها، 

ترجیحات و انتظارات در زمینه ازدواج تفسیر مي کنیم. نگرش غالبي که در درون هر 

دو گروه در مخالفت با تجرد وجود دارد، همچنان نشــان دهندة اهمیت پایدار نهاد 

ازدواج در زندگي فردي و اجتماعي و استمرار پایبندي به آن است. در عین حال، نظر 
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مساعدتر دختران نسبت به تجرد، مي تواند بیانگر تغییري باشد که در نگرش نسبت سا

به تجرد و همسو با تأخیر در سن ازدواج و طوالني تر شدن دوره تجرد طي سالیان 

اخیر در جامعه ایران روي داده است. به باور ما، این نگرش مي تواند منعکس کننده 

موافقت و تمایل عده اي از جوانان به طوالني تر شدن دوره تجرد باشد، اما به معناي 

تمایل آنان به تجرد قطعي نیســت؛ زیرا گرایش هاي فرهنگي رایج در جامعه ایران 

به طور کلي و در شــهر یزد به طور خاص، در جهت حمایت شدید از ازدواج است 

ـ cf. Abbasi) نیز مؤید نیروي   Shavazi et al,2003) و نتایــج مطالعات و تحقیقات قبلي

قدرتمند عناصر فرهنگ سنتي در شهر یزد نسبت به موضوعات ازدواج و خانواده 

است. از طرف دیگر، در فرهنگ عمومي جامعه نیز به طورسنتي، انتظارات اجتماعي 

ازدواج براي جوانان نیرومند بوده و فشارهاي اجتماعي متعددي بر جوانان وجود 

دارد تا پس از رســیدن به سنین مناسب، اقدام به ازدواج و تشکیل خانواده نمایند. 

این فشــارهاي اجتماعي که همواره در مورد دختران بیش از پسران بوده، همچنان 

در بطن ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي جامعه استمرار دارد. 

2 ـ 5( انتخاب همسر، حدود و دامنه آن 

نظام تاریخي ازدواج در جامعه ایران، عمدتًا توسط والدین و شبکه خویشاوندي 

ترتیب مي یافت و الگوي همسرگزیني از قدیم با محوریت خانواده بود )رك. سرایي، 

1385؛ آزادارمکي، 1386(. با توجه به وابســتگي متقابل اقتصادي و اجتماعي نســل ها 

و خویشــاوندان در گذشــته، پیوند ازدواج، تنها دو فرد را بــه هم مرتبط نمي کرد، 

بلکــه دو دودمان را به یكدیگر مرتبط مي نمــود و از این رو موضوعي فراتر از آن 

چیــزي بود که به طور کامل به اختیار فرد نهاده شــود. از طرفي به خاطر تصورات 

مذهبي رایج در خصوص تعریف رفتار شایسته براي زنان و ضرورت حفظ عفت و 
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پاکدامني، هرگونه معاشرِت پیش از ازدواج و تعامل بین زوجین معمواًل به جلسات 

کوتاه آشنایي محدود مي شد که تحت نظارت و کنترل شدید خانواده ها، مخصوصًا 

 .(cf. Bauer, 1984; Tashakkori & Thompson, 1988) خانواده دختر قرار داشت

داده هــاي جدول 3، توزیع درصدي پاســخ گویان تحقیق حاضر را در رابطه با 

نگرش نســبت به انتخاب همسر نشــان مي دهد. در این جدول، به منظور بررسي 

نگرش ها در زمینه انتخاب همســر، نظرات پاســخ گویان در مورد شــیوه مناســب 

تصمیم گیري جوانان در مورد ازدواج و همچنین ترجیحات پاسخ گویان در رابطه با 

انتخاب همسر از بین خویشاوندان و یا غیرخویشاوندان ارائه شده است.

جدول شماره )3(: توزیع درصدي نظرات مادران و دختران نسبت به انتخاب همسر، 
حدود و دامنه آن 

مادران انتخاب همسر، حدود و دامنه آن
پاسخ گو

دختران 
مقدار آزمونپاسخ گو

براي ازدواج، بهتر است به دختر و پسر فرصت 
داد تا از يکديگر شناخت کافي پيدا کنند يا اينکه 
خانواده ها از روي شناخت و تجربه اي که دارند در 

مورد ازدواج آنها تصميم بگيرند٭
69/086/5دختر و پسر از هم شناخت کافي پيدا کنند

٭٭9/73/9X2=13/632خانواده ها در مورد ازدواج آنها تصميم بگيرند

21/39/7ساير

بنظر شما، پسرها بهتر است با دختري از افراد 
فاميل ازدواج کنند يا با فردي غيرخويشاوند؟٭

18/19/7فاميل و خويشاوند
٭51/645/8X2=8/639غيرخويشاوند 

30/344/5فرقي نمي کند
بنظر شما، دخترها بهتر است با پسري از افراد 
فاميل ازدواج کنند يا با فردي غيرخويشاوند؟٭

18/75/2فاميل و خويشاوند
٭٭٭49/052/3X2=14/285غيرخويشاوند 

32/342/6فرقي نمي کند
٭ گويه هاي فوق، مقادير گمشده نداشته و تعداد پاسخگويان نمونه از هر نسل معادل 155 نفر بوده است.

٭ معناداري در سطح 0/05         ٭ ٭ معناداري در سطح 0/01              ٭ ٭ ٭ معناداري در سطح 0/001
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اطالعات ارائه شده در اولین بخش از جدول 3 بر مقوله شیوه مناسب انتخاب سا

همســر متمرکز است و نشــان مي دهد که در بین پاسخ گویان دو نسل، تفاوت هاي 

نگرشــي محسوســي در رابطه با نحوه انتخاب همســر وجود دارد. مالحظه نحوه 

توزیع پاســخ ها در بین مقوالت مختلف این پرســش منعکس کننده تمایل بیشــتر 

نسل دختران به آزادي جوانان در امر انتخاب همسر است. در حالي که نزدیک به 

69 درصد از نســل مادران پاســخ گو معتقدند که در تصمیم گیري براي ازدواج باید 

جوانان شناخت کافي نسبت به یکدیگر پیدا کنند، این نسبت در بین نسل دختران 

باالتر و حدود 87 درصد بوده اســت. در مقابل، تأکید بر نقش شــناخت و تجربه 

خانــواده در ارتبــاط با تصمیم گیري براي ازدواج جوانان در بین مادران بیشــتر از 

دختران  است.

یافته هاي مطالعه حاضر، همچنین همســو بــا نتایج مطالعات قبلي در این زمینه 

 (cf. Friedl, 2003; Bauer, 1985) اســت. چندین مطالعه، براســاس داده هاي قوم نگارانه

شکل رایِج ازدواج هاي ترتیب یافته را در گذشته، به ویژه براي زنان گزارش کرده اند و 

شواهدي از تغییر آن را در سالیان اخیر ارائه داده اند. به عنوان مثال، در مطالعه فریدل 

)2003(، زنان ســالمند عمومًا چنین ابراز مي کردند که تا قبل از عروســي، به درستي 

نمي دانســتند که ازدواج یعني چه و تنها چیزي که انتظار داشــتند، پوشیدن لباس نو 

و گردن بند و برگزاري مراســم بود. ولي نســل هاي جدید کاماًل متفاوت از نسل هاي 

پیش اند، به طوري که فرآیندي از فردگرایي، به تدریج در میان جوانان و مخصوصًا زنان، 

شــروع شــده و واژه آزادي در بحث ازدواج راه پیدا کرده که تلویحًا به معني تمایل 

روزافزون به استقالل بیشتر در زمینه انتخاب همسر مي باشد (Friedl, 2003: p157). البته، 

با این همه باید یادآور شد که گرچه در چند دهه اخیر، تغییرات نگرشي و رفتاري 
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عمده اي در جهت انتخاب آزادانه تر همسر صورت گرفته است، ولي همچنان نظر 

و شرایطي که خانواده در انتخاب همسر مطرح مي کند، اهمیت دارد.

ازدواج خویشــاوندي، از دیربــاز به عنوان یکي از اشــکال مرجح انتخاب همســر 

در جامعه ایران رواج داشــته اســت. مطالعات اخیر ثبات نســبي و باالي ازدواج هاي 

خویشــاوندي در ایران را نشان داده اند و رواج ازدواج هاي خویشاوندي را در دامنه اي 

بین 41ـ  38 درصد از کل ازدواج ها و در شهر یزد حدود 46 درصد گزارش کرده اند )رک. 

ـ Abbasi؛ cf. Givens & Hirshman,1994). بخش   Shavazi, et al, 2008a,b  عباسي و ترابي،1385؛

دوم و ســوم جدول 3، نگرش هاي پاسخ گویان دو نسل را در مورد ترجیح ازدواج 

خویشــاوندي براي پسران و دختران نشــان مي دهد. نگرش نسل مادران در مورد 

ازدواج خویشاوندي یا غیرخویشاوندي فرزندان اعم از پسر و دختر تقریبًا مشابه 

اســت، به طوري که حدود نیمي از آنان ازدواج غیرخویشاوندي و تقریبًا 18 درصد 

ازدواج خویشاوندي را مناسب مي دانند و 30 درصد نیز معتقدند که فرقي نمي کند. 

این در حالي اســت که نســل جوان به مراتب کمتر از مادران شــان موافق ازدواج 

خویشاوندي بوده اند و در مقابل، نظر مساعدتري نسبت به ازدواج غیرخویشاوندي 

مخصوصًا براي دختران ابراز داشته اند. از این رو، مي توان نوعي تفاوت نسلي را در 

نگرش به ازدواج خویشاوندي و در جهت کمترشدن مطلوبیت این نوع ازدواج ها 

براي نسل جدید مشاهده نمود.  

3 ـ 5( زمان بندي ازدواج و فرزندآوري 

اسناد و شواهد موجود حکایت از آن دارد که در گذشته ازدواج ها در ایران، 

تقریبــًا در تمامي طبقات اجتماعي و نقاط شــهري و روســتایي در ســنین پایین 

صورت مي گرفت. با وجود تغییر ســن واقعي ازدواج در دهه هاي اخیر، داده هاي 
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مناســبي براي بررســي روند تغییرات نگرشــي در چند دهه گذشــته در دسترس سا

نیســت. با این حال چندین مطالعه، سن مطلوب ازدواج را تا چند دهه قبل براي 

دختران زیر 20 ســال، با تمرکز بیشتر بر ســنین 18 ـ 16 سالگي گزارش کرده اند 

.(Gulick & Gulick, 1978:p 517; Bauer, 1984:p 281)

بخش اول جدول 4، توزیع نظرات پاسخ گویان دو نسل را در مورد متوسط سن 

مناســب ازدواج دختران و پسران نشان مي دهد. براساس داده ها، در خصوص سن 

ایده آل ازدواج پسران تفاوت اندک و از نظر آماري غیرمعناداري را در بین دو نسل 

نشــان مي دهد. در مقابل، سن ایده آل ازدواج دختران به ترتیب برابر 22/1 و 23/2 

ســال بوده است که تفاوت بین نســلي و معناداري را در جهت تمایل بیشتر نسل 

جدید در به تأخیر انداختن ازدواج نشان مي دهد.

جدول شماره )4(: نظرات پاسخگویان در مورد زمان بندي ازدواج و تولد اولین فرزند 
بعد از ازدواج

مقدار آزموندختران پاسخ گومادران پاسخ گوزمان بندي ازدواج و فرزندآوري

متوسط سن ايدهآل ازدواج )سال(

26/126/5t=1/607براي پسران

٭ ٭ ٭22/123/2t=4/123براي دختران

براي يک زوج تازه ازدواج کرده مناسب 
است که چه مدتي )به ماه( پس از 

ازدواج، بچه اول شان را بدنيا بياورند؟٭
1235/115/1ماه و کمتر
2451/451/4 ـ 13 ماه
3610/822/6 ـ 25 ماه

2/711/0      بيش از 36 ماه
٭ ٭ ٭154154t=5/132تعداد کل پاسخ گويان

٭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 فاصله اي سنجيده شده است. با اين حال، به منظور مقايسه بهتر نگرش هاي دو نسل داده ها 

به صورت گروه بندي شده نمايش داده شد، اما در نهايت، با توجه به فاصله اي بودن سطح سنجش متغير اصلي از 
آزمون t براي آزمون تفاوت استفاده شده است.

٭ معناداري در سطح 0/05            ٭ ٭ معناداري در سطح 0/01                ٭ ٭ ٭ معناداري در سطح 0/001
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 در مـجموع، تفاوت بین نـسلي نگرش ها در مـورد سـن ایـده آل ازدواج نسـبتًا 

انـدک و هـمگراست. به باور ما، این وضـعیت انـعکاسـي از همگرایی انتـظارات 

نســـل جـوان و والدیــن در زمـیـنه ادامـه تحـصیل و اشـــتغال در بازار کار و در 

ضـمن شـرایط بحرانی کـسـب شـغل و درآمـد براي جـوانان می باشد )رك. صـادقـي 

.)cf. Abbasi ـ Shavazi et al. Forthcoming و همکاران، 1386؛

ادبیــات پژوهشــي موجود در رابطه بــا زمان بندي فرزند اول پــس از ازدواج 

مبیــن رابطه میان زمان بندي فرزند اول و فاصله گذاري تولدهاي بعدي و نیز تعداد 

کل فرزنــدان اســت(cf. Teachman & Heckert, 1985; Trussell & Menken, 1978) . از 

نقطه نظر تاریخي در جامعه ایران، تشکیل خانواده ارتباط تنگاتنگي با تجدیدنسل 

و فرزندآوري داشــته و غالبــًا یکي از انگیزه هاي اصلي و اولیــه ازدواج، تداوم 

نسل و داشــتن فرزند به شمار مي رفت. باروري باال تعیین کننده منزلت اجتماعي 

و خانوادگــي زن و ناباروري یک توجیه کافي بــراي طالق یا ازدواج مجدد مرد 

دانسته مي شد. از این رو، انتظارات رایج اجتماعي از زوجین و به ویژه زنان، این 

بود که در فاصله کوتاهي پس از شروع زندگي زناشویي )و معمواًل در اولین سال 

ازدواج( اولین فرزند خود را به دنیا آورند. با این حال، شواهد حاکي از تغییرات 

اخیري است که در رفتارهاي فاصله گذاري و توقف فرزندان در حال وقوع است 

 .(cf. Hosseini ـ Chavoshi et al, 2006)

اطالعــات ارائه شــده در جدول 4، هماهنگ با روند تغییــرات رفتاري اخیر، 

تفاوت آماري معناداري را در نگرش هاي دو نســل پیرامون زمان بندي فرزند اول 

نشان مي دهد. از بین پاسخ گویاِن نسل مادران، کمي بیش از یک سوم بر این باورند 

که بهتر اســت اولین فرزند، در نخستین ســال زندگي زناشویي متولد شود که این 
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نســبت در نسل دختران به حدود یک ششم تنزل مي یابد. در مقابل، تنها یک نفر از سا

هر هشت نفر در بین نسل مادران با فاصله زماني بیش از دو سال بین ازدواج و تولد 

اولین فرزند نظري موافق دارند و در بین نسل دختران تنها یک نفر از هر سه نفر. 

بنابراین، تفاوت بین نسلي قابل توجهي در نگرش ها در مورد فاصله گذاري بین زمان 

ازدواج و تولد اولین فرزند مشاهده مي شود و نسل دختران گرایش زیادي در جهت 

به تأخیر انداختن فرزندآوري دارند. از این رو به نظر مي رسد که الگوي سنتي به دنیا 

آوردن چند فرزند فوري بالفاصله بعد از ازدواج درحال تغییر اساسي مي باشد. 

4 ـ 5( ازدواج مجدد و چندهمسري 

چندهمســري در ایــران، همواره تنها از نوع چندزني مقبــول بوده و علي رغم 

امکان نظري و تأیید دیني در انتخاب بیش از یک زن براي مرد، واقعیت اجتماعي 

در ایران نشان دهنده تک همسري است )آزادارمکي،1386:ص 104(. اگرچه در گذشته 

بعضــي از افراد متمول امکان انتخاب بیش از یک زن را پیدا مي کردند، ولي رواج 

آن بالنســبه محدود بوده اســت. بـرآوردهاي اماني )امانی،1380:ص 42( بـراســاس 

سـرشــماري هاي 75 ـ 1335، باالترین میزان رواج چندهمسري را در سرشماري 

1365 و معادل 1022 زوجه در برابر هزار زوج نشان مي دهد که پس از آن به 1007 

زوجه براي هر هزار زوج در سرشماري 1375 کاهش یافته است. 

جدول 5، توزیع نگرش ها و ایده آل هاي مرتبط با ازدواج مجدد و چندهمسري 

را براي پاســخ گویان دو نسل نشان مي دهد. با نگاه در اولین بخش از جدول که به 

بررسي دیدگاه پاسخ گویان در مورد چندهمسري اختصاص دارد، به خوبي مي توان 

حمایت از قانوني بودن تک همسري را در میان هر دو نسل مالحظه نمود. به نحوي 

که به طور متوسط حدود 90 درصد از پاسخ گویان هر دو نسل از آن حمایت مي کنند. 
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علي رغم تفاوتي که در توزیــع درصدي نظرات مادران و دختران وجود دارد، این 

تفاوت از نظر آماري معنادار نیست و حاکي از اجماع و توافق نظر هر دو نسل در 

مخالفت با چندهمسري است. 

جدول شماره)5(: توزیع درصدي نظرات مادران و دختران نسبت به ازدواج مجدد و 
چندهمسري

مقدار آزموندختران پاسخ گومادران پاسخ گوازدواج مجدد و چندهمسري

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 

8/611/8چندزني قانوني باشد
91/488/2x2=0/824چندزني قانوني نباشد
151144تعداد کل پاسخ گويان

حتي اگر زن اول نازا باشد، مرد حق ندارد 
٭41/954/2x2=4/665زن دوم بگيرد )درصد موافقين(٭

اگر زن جواني از شوهرش طالق بگيرد يا 
اينکه شوهرش فوت کند، بايد دوباره ازدواج 

کند )درصد موافقين(٭
92/987/0x2=2/969

٭درصد موافقين، مجموع درصد پاسخ ها به گزينه هاي کامال موافق و موافق است. ضمنا اين گويه ها، مقادير 
گمشده نداشته و تعداد پاسخگويان نمونه از هر نسل معادل 155 نفر بوده است.

٭ معناداري در سطح 0/05          ٭ ٭ معناداري در سطح 0/01         ٭ ٭ ٭ معناداري در سطح 0/001

در بخش دوم و سوم جدول 5، به موضوع ازدواج مجدد توجه شده است. در 

اینجا الزم به تأکید اســت که از نقطه نظر تاریخــي در جامعه ایران، ناباروري یک 

توجیه کافي براي طالق (cf. Aghajanian, 1986) یا ازدواج دوباره مرد دانسته مي شد. 

اطالعات ارائه شــده در بخش دوم جدول، نگرش پاسخ گویان دو نسل را در مورد 

ایــن گویه که >حتي اگر زن اول نازا باشــد، مرد حق ندارد زن دوم بگیرد< نشــان 

مي دهد. مالحظه توزیع درصدي نظرات حاکي از وجود تفاوت نسلي و معنادار از 

نظر آماري در این خصوص است؛ به طوري که حمایت از این گویه براي نسل قدیم 



28

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
88

ن 
تا

س
اب

  ت
/ 4

4 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
يا

ل 
و جدید به ترتیب برابر با 42 و 54 درصد است. به عبارت دیگر، مخالفت جوانان سا

با چندزني در صورت ناباروری زن اول بیشتر از نسل قدیم است. 

الگوي توزیع نظرات پاسخ گویان در مورد ازدواج مجدد زنان در آخرین بخش 

جدول آمـده است که حکـایت از مـقبولیت و موافقت پاسخ گویان هر دو نسل در 

رابطه با ازدواج مجدد زنان دارد، به طوري که نسبت درصد موافقین با ازدواج مجدد 

زنان جوان در بین نسل مادران حدود 93 درصد و در بین نسل دختران حدود 87 

درصد است. با این حال، مالحظه مقدار آزمون تفاوت معناداري را در نگرش هاي 

دو نسل نشان نمي دهد. از این رو، هر دو نسل قدیم و جدید با ازدواج مجدد زنان 

جوان مطلقه یا بیوه موافق اند. 

6( نتیجه گیري

هدف از این مقاله، بررســي تحوالت ایده اي، نگرشــي و ارزشــي نســبت به 

موضوعات مرتبط با ازدواج و تشکیل  خانواده با استفاده از رویکرد نسلی بود. با توجه 

به سرعت تغییرات اجتماعي در سالیان اخیر، انتظار تئوریک بر این بود که بازتاب 

تغییرات سریع اجتماعي دهه هاي اخیر، در تغییرات ارزشي و نگرشي بین نسلي نمود 

پیدا کند و در نتیجه نگرش نســل هاي جدید )دختــران( و قدیم )مادران( متمایز از 

یکدیگر باشــند. براي مطالعه این موضوع، ثبات و تغییر در ارزش ها و نگرش هاي 

مرتبط با ازدواج با اســتفاده از رویکرد بین نســلي و از طریق مقایســه تشابهات و 

تفاوت ها در بین دو نســل )مادران و دختران هرگز ازدواج نکرده آنان( مورد بررسي 

قرار گرفت. داده ها از طریق یک پیمایش مقطعي در شهر یزد جمع آوري و اطالعات 

مربوط به 310 نفر از مادران و دختران هرگز ازدواج نکرده آنان مورد بررســي قرار 

گرفت. برمبناي داده هاي مذکور، تداوم و تغییر بین نســلي در ارزش ها و ایده آل هاي 
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ازدواج در چهــار بعــد مهم مورد تحلیــل قرار گرفت: اول، میــزان پایبندي به نهاد 

ازدواج، دوم، نگرش نسبت به نحوه انتخاب همسر و رجحان هاي فرهنگي مرتبط با 

ازدواج خویشاوندي، سوم، سن مناسب ازدواج و فرزندآوري و در نهایت، ایده ها و 

دیدگاه هاي افراد نسبت به ازدواج مجدد و چندهمسري.

مقایســه و تحلیل بین نســلي نگرش ها، حاکي از این بود که هم جوانان و هم 

نســل مادران نگرشي منفي و مخالف نسبت به تجرد دارند که بیانگر تأکید و تعهد 

اجتماعي شدید نسبت به ازدواج و زندگي زناشویي است. با این همه تفاوت هاي 

محســوس نگرشــي نیز در این زمینه بین دو نســل وجود دارد، به طوري که درصد 

دختراني که در مقایسه بین تجرد و تأهل، نظر مساعدتري نسبت به زندگي مجردي 

دارند، بیشتر از نسل مادران مي باشد. 

یافته هاي مـطالعه همچـنین نشان داد که در زمینه شیوه انتخاب همسر، اکثریت 

پاسخ گویان از هر دو نسل، بر کسب شناخت کافي زوجین نسبت به یکدیگر تأکید 

دارند، ولي در بین نسل جوان تمایل و تأکید بیشتري در این زمینه وجود دارد. این 

امر از یک ســو مبین اهمیتي است که مردم براي ازدواج و زندگي زناشویي خوب 

بر مبناي شناخت کافي و انتخاب همسر صحیح قائلند و در عین حال مبین تمایل 

جوانان به آزادي بیشــتر و اســتقالل تصمیم گیري در زمینه انتخاب همســر است، 

گرچه در ایران هنوز نظر و شرایطي که خانواده ها در انتخاب همسر مطرح مي کنند، 

حائز اهمیت است. همچنین تفاوت هاي بین نسلي محسوسي در زمینه ایده آل ها و 

ترجیحات انتخاب  همسر در درون و یا بیرون از شبکه خویشاوندي وجود دارد و 

داده هاي تحقیق، از کاهش مطلوبـیت ازدواج  هاي فـامیلي و خویـشاوندي در بیـن 

نـسل جدید حکایت مي کند، به طوري که دختران به مراتب کمتر از مادران شان موافق 
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ازدواج خویشــاوندي بوده اند و در مقابل، نظر مســاعدتري نسبت به ازدواج هاي سا

غیرخویشاوندي ابراز داشته اند.

در دو نســل مورد بررسي، نگرش نسبت به متوســط سن ایده آل ازدواج براي 

پســران مشابه و حدود 26 ســال و براي دختران با حدود یک سال تفاوت در بین 

نســل قدیم و جدید به ترتیب حدود 22 و 23 ســالگي اســت که در این مورد باز 

هم دامنه اختالف نظرها نســبتًا کم اســت. مقایســه نگرش هاي دو نسل در مورد 

فاصله زماني بین شــروع زندگي زناشــویي و تولد اولین فرزند، حاکي از شــکاف 

بین  نســلي قابل مالحظــه اي در نگرش ها بود و نســل جوان تر گرایش بیشــتري به 

افزایــش فاصله گذاري بین زمــان ازدواج و تولد اولین فرزند داشــته و به دنبال به 

تأخیرانداختن فرزندآوري مي باشند. 

نتایج مطالعه همچنین بیانگر مشابهت زیاد و توافق نظر گسترده در نگرش هاي 

دو نسل دختران و مادران در جهت حمایت از قانوني بودن تک همسري در جامعه 

است. با این حال، زماني که مسأله نازایي زن اول در میان باشد، در نظر پاسخ گویان 

اختیــار کردن همســر دوم براي مردان توجیه پذیرتر مي شــود و تفاوت نســلي در 

نگرش ها بروز پیدا مي کند و نسل قدیم نگرش سنتي تر و موافق تری را در این مورد 

نشان مي دهد. 

در مجموع، نتایج مطالعه، در راستاي تأیید و حمایت از انتظار تئوریک مقاله در 

زمینه تفاوت هاي نسلي در نگرش نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده بود. البته در 

کنار تفاوت هاي نسلي در اکثر ابعاد ازدواج شاهد نوعي همگرایي و تشابه نسلي در 

برخي از ابعاد آن بودیم. اســتفاده از رویکرد بین نسلي در این مطالعه در عین حال 

که فرصت منحصر به فردي براي بررســي تفاوت ها و تغییرات ارزشــي و نگرشي 
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فراهم نمود، امکان تحلیل و تبیین عوامل احتمالي این تفاوت ها و شباهت ها را نیز 

میسر ساخت. با توجه به تفاوت هاي دو نسل در مشخصه ها و زمینه هاي اقتصادي 

ـ اجتماعي )جدول 1(، بخشــي از تفاوت هاي بین نســلي در ابعاد مذکور مي تواند 

ناشــي از تفاوت هاي نســلي در برخورداري از مشخصه هاي اجتماعي مدرن نظیر 

آموزش و تحصیالت، خاســتگاه شــهري و اشتغال در بخش مدرن اقتصادي باشد 

و بخشــي از آن نیز مي تواند به تغییرات ایده ایي و پذیرش سریع تر و گسترده تر آن 

توسط نسل جدید مربوط باشد. از سوي دیگر، شباهت هاي نگرشي دو نسل مادران 

و دختــران نیز در برخي ابعاد، مي تواند به خاطر تأثیر فرآیند جامعه پذیري والدین، 

تأثیر متقابل والدین و فرزندان بر یکدیگر و یا موقعیت مشترک اقتصاديـ  اجتماعي 

والدین و فرزندان باشــد. تحلیل دقیق تر این موضوع مستلزم مطالعات بیشتري در 

این زمینه است. 

بدین ترتیب، نسل ها به طور متفاوتي در معرض تغییرات ازدواج و الگوهاي آن 

بوده و بالطبع این تغییرات را به گونه اي متفاوت درک، باور و عملیاتي کرده اند. این 

مطالعه تاحدودي به واکاوي برخي از این ابعاد در حوزه ازدواج پرداخت، مطالعه 

عمیق و تحلیلي آن مســتلزم دسترســي به داده هاي جامع کّمي و کیفي مي باشــد. 

همچنین، نوعي نیاز تحقیقاتي به بررســي تفاوت هاي نسلي در سایر ابعاد خانواده 

احساس مي شود که مطالعات بعدي الزم است بدان بپردازند؛ زیرا درک تفاوت هاي 

نســلي مي تواند به شناخت تغییرات رخ داده در نهاد خانواده و همچنین پیش بیني 

مسیر تغییرات آن در آینده کمک کند.
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