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الزم از  017زن همسردار  11الی  17ساله ساکن در شهرهای تبریا و
اهر که دوران کودکی خود را در چهار مقطع تاارییی؛ تاا ساا ،1517
 1517الی  1511 ،1510الی  1531و  1533الای  1505گذرانادهاناد،
بهدست آمده است .تفاوت در ویهگایهاای تحیایلی و شاللی در باین
نسلهای میتلا چهارگاناه نشاان از تفااوت فااای اجتمااعی دوران
کودکی آنهاست .این امر موجب شده است پاسیگویان متعلق به نسال-
های میتل  ،برداشتهای متفاوتی از زمان شکلگیاری خاانواده ،ارزش
فرزند ،تعداد فرزند و تارجی جنسای فرزناد داشاته باشاند .در زمیناه
شاخصهای ارزش فرزند ،نگرش نسلهای قبل از سا  1517باا بعاد از
 1531و نسلهای انقالب با جنگ ن دیکتار اسات .درصاد موافقات باا
سقط جنین بهعنوان یکی از راههای جلاوگیری از باارداری و نیا تاک
فرزندی در نسلهای جدید بیشتر از نسل گذشته است .برعکس ،درصد
موافقت با ترجی جنسی فرزند و نی فرزند دلیواه سه و بیشاتر در نا د
نسلهای جدید کمتر از قدیمیهاست .در برخی از رفتارهاای جمعیتای
دیگر ،یک همگرایی در بین چهار نسل مورد مطالعه مالحظه مایشاود.
این نگرشهای جمعیتی زنان در ارتباط با ترکیب خانواده ،مایتواناد در
شکلدهی رفتار جمعیتی فرزند(ان) وی مؤثر باشد که ایان موواو در
تحوالت خانواده ایرانی یک امر و مسئله مهمی خواهد بود.
واژگان كليدی

نسل ،نگرش به سن ازدواج ،نگرش به ترکیب خانواده ،ارزش فرزند ،زنان
ازدواج کرده  11الی  17ساله.

 .3مقدمه و طرح مساله

به واسطۀ توسعه جوامع و پیشرفتهای فناوری و ارتباطی ،جوامع در حا گذار اماروزی
ازجمله ایران تلییر و تحوالت اقتیادی ،اجتمااعی ،فرهنگای و جمعیتای باینظیاری را
تجربه نموده و خواهد نمود .این امر موجب میشود رفتار و نگرشهای جمعیتی افراد نی
در معرض تلییر و تحو قرار گیرد .یکی از راههای پی بردن به ایان تلییار نگارشهاای
جمعیتی ،مطالعۀ نگرش افراد متعلق به نسلهای (دوران تولاد) میتلا در زمیناۀ سان
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ازدواج و ترکیب خانواده است .رفتار افراد در طو دهههای گذشته نسبت به سان ازدواج
و ترکیب خانواده متفاوت بوده و یکی از دالیل این امر میتواند تفاوت دوران کودکی آنها
باشد .یادگیری ارزشهای اجتماعی و هنجارها در این رابطه مؤثر است.
ازدواج مبنای شکلگیری خانواده به عنوان اولین و مهمترین واحاد اجتمااعی اسات.
بنابراین ازدواج و خانواده دو مفهاوم بسایار ن دیاک باه یکادیگر باوده و خاانواده واحاد
اجتماعی است که براساس ازدواج پدید میآید .چون واقعۀ ازدواج امری اجتماعی باوده و
متامن وجود نظامات اجتماعی برای کنتر و نظارت بر آن اسات ،لاذا در تحلیال ایان
تعری میتوان رعایت ارزشها و قراردادهای اجتماعی را ملحاوظ داشات(فرید.)1515 ،
خانواده نهادی است که دارای کارکرد تولید نسال ،پارورش فرزنادان ،انتقاا فرهناگ و
ایجاد نظم در روابط بین افراد است .اف ایش سان ازدواج و تلییارات حاصال در ترکیاب
خانوادههای ایرانی طی سالهای اخیر ،انجام مطالعاات متعادد در زمیناه تحاوالت زماان
شکلگیری و ترکیب خانواده و عوامل مرتبط با آن را موجب شده است .مطالعاات نشاان
میدهاد افا ایش سان ازدواج و تلییارات حاصال در ترکیاب خاانواده باا ویهگایهاای
اجتماااعی -اقتیااادی ،فرهنگاای و جمعیتی(ه ارجریباای و آسااتین فشااان1511 ،؛
محمودیان1515 ،؛ ورابی و میطفوی )1537 ،ارتباط دارد .آنچه نگاه ماؤلفین مقالاه را
در مورد خانواده ایرانی طی سالهای اخیر به خود جلب کارده اسات ،تلییارات مشااهده
شده در زمینه ترکیب خانواده است که بیشتر ناشی از تلییر نگرش افراد نسبت باه سان
ورود به زناشویی است.
در زمینه ازدواج ،امروزه شاهد تلییر و تحوالت مهام در نگارش هاا و آداب و رساوم
مرتبط با آن هستیم .در ووعیت فعلی ،شکاف و فاصلهای عمیق باین سان بلاو و سان
ازدواج ایجاد شده است(ه ارجریبی و همکاران .)1511 ،در جوامع امروزی نگارش افاراد
نسبت به اهمیت ازدواج و تشکیل و ترکیاب خاانواده بارخالف جواماع گذشاته اسات و
برخالف جوامع سنتی ،زنان باه ازدواج باهعناوان وسایلهای بارای بدسات آوردن پایگااه
اجتماعی نگاه نمیکنند .همانطورکه ساختار اقتیادی -اجتمااعی جواماع در طای زماان
تلییر و تحو مییابد ،مسائل مربوط به سن ازدواج و ترکیب خانواده نی در طو دههها
با نگرشهای متفاوتی همراه است .هرچند در ساط کاالن بساتگی باه تلییار سااختار
اقتیادی -اجتماعی جامعه دارد ،اما در سط خرد بیارتباط با تجربیات فردی و شارایط
اجتماعی -محیطی خانواده که فرد دوران کودکی و جوانی خود را در آن سپری میکناد،
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نیست .نگرش افراد در سنین میتلا باا توجاه باه شارایط اجتمااعی -محیطای دوران
کودکی ،مؤلفههای پویایی و ترکیب خانواده را میتواند تحت تأثیر قرار دهد.
با تلییر و تحوالتی که در جوامع پیش میآید ،شاهد نگرش عقالنی و ساودجویانه در
تمامی ابعاد زندگی اجتماعی هستیم .بر این اساس ،نوسازی جامعه فرایندی است که بار
اساس آن از هنجارها و آداب و رسوم جامعۀ گذشته فاصاله گرفتاه مایشاود و باورهاا و
نگرشهای جدید تدریجاً جای آن را پر مایکناد .در جواماع سانتی تولیاد اقتیاادی و
زندگی خانوادگی در ارتباط با یکدیگر معنا پیدا میکردند ،درحالیکه در جوامع اماروزی
شکاف عمدهای بین این دو بیش وجود دارد.
براساس آمارهای رسمی کشور ،طی دهههای اخیر میانگین سن ازدواج زنان از 13/0
سا در سرشماری  1511باه  35/4ساا در سرشاماری  1537رسایده اسات .یکای از
مسائل اساسی در بحث جمعیت ،مسائلۀ زماان (سان) ازدواج و شاکلگیاری و ترکیاب
خانواده است .مطالعات نشان میدهد دگرگاونیهاای اجتمااعی -اقتیاادی و جمعیتای
جامعه در جهت تالش ارتقای موقعیت زنان ،افا ایش تحیایالت و تلییار ساهم افاراد و
تحو در می ان دستیابی به همسر مناسب و تلییرات در هنجارها و ارزشهای مرتبط باا
ازدواج و تشکیل خانواده (محمودیان )1515 ،و نی می ان شهرنشینی ،میا ان اشاتلا و
اشتلا در بیش صنعت (تاوده فاالو و کااممیپاور )1511 ،از عوامال تشادید کننادۀ
اف ایش سن ازدواج هستند .سن ازدواج یکی از نشانههای مهم درباره ووعیت زنان است.
ویهگیهای خانوادگی افراد نظیر می ان تحییالت والدین ،نحاوه گاذاران اوقاات فرا ات،
وجود جایگ ین هایی برای زنادگی ازدواجای و محال ساکونت و شهرنشاینی باه عناوان
شاخصهای نوسازی عمدتاً با ازدواج در سنین باالتر هماهنگ هستند(میترا.)3774 ،1
از پیامدهای منفی باال رفتن سن ازدواج در حوزه فردی مایتاوان باه باروز و مهاور
افسردگی و آسیبهای اجتماعی و اف ایش فاصله سنی والدین و فرزندان و ایجاد اختالف
در سلیقه و دیدگاههای دو نسل درون خانواده اشاره کرد .امروزه نگرش در زمینه ترکیب
خانواده عالوهبر ساختار جامعه و فعالیتهای اقتیادی -اجتماعی ،باا شارایط اجتمااعی-
محیطی افراد از جمله تحییل ،شلل و درآمد رابطه دارد و ارتباط سیستماتیکی باا سان
ازدواج و باروری افراد دارند .بنابراین ،تحلیل و تبیین نگارش باه شاکلگیاری و ترکیاب
خانواده و نی سیاستهای جمعیتی بهتر است با شناسایی این تفاوتهاا انجاام گیارد تاا
1. Maitra
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بتوان روند احتمالی ترکیب خانواده در آینده و آیندۀ جمعیتی جامعاه را جهات برناماه-
ری ی و سیاستگذاری ترسیم نمود.
 .2سؤاالت تحقيق

 زنان با نسلهای میتل آیا سانین متفااوتی را بارای ازدواج و اولاین باارداری
دختران در نظر دارند؟

 اعتقاد به کمّیت ،ترجی جنسی و ارزش فرزند در نسلهای میتل زنان به چه
شکل است؟

 آیا تفاوتها و تشابههای نسلی زناان در نگارش باه سان ازدواج و مؤلفاههاای
ترکیب خانواده (کمّیت ،ترجی جنسی و ارزش فرزند) به یک اندازه است؟

 .1مباني نظری و تجربي

دورکیم با مبنا قرار دادن تلییرات اجتماعی مالحظه میکند تیییی شادن و تماای ات
فردی موجب ایجاد ووعیتی میشاود کاه در حالات نابساامانی نیازهاای افاراد تشادید
میشود .جوامع قدیم که مبتنی بر همانندی باوده ،در جامعاۀ جدیاد جاای خاود را باه
تمای پذیری اجتماعی داده است .در جامعۀ جدید افراد هر قشر دارای ارزشها ،هنجارها،
الگوهای رفتار و رسوم اجتماعی خاص خود میباشند (مرادی و صفاریان .)10 :1531 ،با
صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی ،هم سااختار رواباط خاانوادگی و هام کارکردهاای
خانواده دگرگون و جابهجا میشود« .باه عقیاده پارساون یاادگیری اجتمااعی کاود و
جوان یعنی فراگیری و جذب فرهنگی است که کود در آن به دنیا مایآیاد» (میشال،
.)11 :1514
ریدی و کالدو نشان دادهاند در جنوب هند اگرچه تلییارات زیاادی رد داده اسات،
اما هنوز الگوهای ازدواج به شکل قبلی مانده است و ازدواج فرزند زیر نظر والدین بهویاهه
پدر است .ولی در آسیای شرقی و جنوب شرقی این ارزشهای سنتی تاعی شده است
و این تلییر الگوی ازدواج بیشاتر مرباوط باه توساعۀ تحیایالت ،افا ایش شهرنشاینی،
مشارکت زنان در امور اجتماعی و اقتیادی است (جون  .)3717 ،1ویلیام گاود باه تاأثیر
1. Jones
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فرایند نوسازی بر خانواده و الگوهای ازدواج اشاره دارد .به عقیدۀ وی اف ایش تحیایالت،
فعالیت های شللی و ورود زنان به بازار کار و استقال مادی آنها و نی شهرنشاینی باعاث
تلییراتی در زمان ازدواج میشود .به طوری که این فرایناد در ساطوو میتلا فاردی و
اجتماعی ،ازدواج و الگوهای آن را تحت تأثیر قارار مایدهاد (گاود .)1334 ،1تحقیقاات
انجام شده در فاصله سا های  3773الای  3717نشاان مایدهاد زناانی کاه در آمریکاا
تحییالت عالی و ووعیت اقتیادی بهتری دارند ،سن ازدواجشان به تاخیر افتاده و اولین
ازدواج این گروه تداوم بیشتری هم دارد (کوپن 3و همکاران .)3713 ،نتاای تحقیقای در
آفریقای جنوبی نشان میدهد رشد اقتیاادی جامعاه و درآماد بااال ،زماان ازدواج را باه
تاخیر میاندازد .با این وجود ،هریک از این عاملها به عنوان کاتاالی وری بارای تحاوالت
گسترده در نظام ازدواج شده است و این تلییرات موجب کاهش بااروری اسات (گاارن،5
 .)3771دیکسون بحث را به سط جامعه و ساختارهای اجتماعی مایکشااند و بار روی
اهمیت سه متلیار ماابین سااختار اجتمااعی و الگاوی ازدواج تاکیاد مایکناد :قابلیات
دسترسی به شریک آینده زندگی که بر حسب نسبتهای سنی -جنسای افاراد در سان
ازدواج اندازهگیری مایشاود ،امکاانپاذیر باودن ازدواج بار حساب شارایط اجتمااعی و
اقتیادی ،مطلوبیت ازدواج برحسب فشارهای اجتمااعی و انگیا ههاای فاردی (کنعاانی،
.)171 :1511
بنا به نظریه هنجارها و ارزشهای اجتماعی ،ایدهها و نگرشهای فرهنگی مایتوانناد
به طور مستقل زمان ازدواج را تحت تأثیر قرار دهند .وقو انقالب اسالمی ایران و تقویت
اعتقادات مذهبی در تشویق به ازدواج ،از عوامل مؤثر بر اف ایش می ان ازدواج بعد از سا
 1510به شمار میآید (جنادله و همکاران .)1511 ،گفتنای اسات اماروزه باا تلییار در
ساختار اجتماعی -اقتیادی جامعه و نی تلییر در کارکرد خانوادههاا ،در حاوزۀ ازدواج و
ترکیب خانواده نی افراد تلییر در هنجارها و ارزشهاا را تجرباه مایکنناد .فریادمن در
تحلیل خود در زمینۀ تحو سن ازدواج بار سکوالری اسایون ،فردگرایای ،اهمیات رو باه
رشد استقال و خود میتاری و ایدئولویهای جدید در رابطاه باا نقاشهاای جنسایتی
تاکید دارد .وی در عین حا که به تأثیر عوامل ساختاری و اقتیادی واق است ،عقیاده
دارد نوسازی تلییارات فنااوری و توساعه شارایط اجتمااعی موجاب باروز تلییراتای در
1. Good
2. Copen
3. Garenne
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ارزشها و ترجیحات شده اسات کاه در نهایات موجاب تلییار در رفتاار فارد مایشاود
(حبیبپور گتابی و فاری.)1537 ،
از نظر بکر 1میتوان ازدواج و ترکیب خانواده را در چاارچوب اقتیااد مادرن بررسای
کرد .در ازدواج هر زوج می ان باالیی از نفاع خاود را در نظار مایگیارد و وواع اقتیااد
جهانی و جامعه در این انتیاب سهیم است .ساود حاصال از ازدواج بارای مارد و زن در
مقایسه با سودی است که تک تک افراد خارج از چارچوب ازدواج بدست مایآورناد کاه
ارتباط ن دیکی با درآمد طرفین ،سرمایه انسانی و تفاوت جنسی در می ان دساتم د دارد
(بکر .)1304 ،در تبیین نظری مقاله حاور تحلیل جنسایتی نیا امار مهمای اسات کاه
برخی تفاوت نقشها ،ارزشگذاریها ،تشویقهاا ،م ایاای اجتمااعی و یاره باه صاورتی
متفاوت سابب بوجاود آمادن تبعایج جنسایتی مایشاود (قاسامی اردهاائی.)1513 ،
خانوادهها چه آگاهانه یا ناآگاهانه برای دختر و پسر خود حقوق مسااوی قائال نیساتند و
آنها را مانند یکدیگر تربیت نمیکنند و به این ترتیب پایههای تفاوت جنسی در خاانواده
گذاشته میشود (اع ازی.)1510 ،
با تأکید بر بحثهای نظری و تجربی ،میتوان فرض نمود زنان با نسالهاای میتلا
باتوجه به تجربههای اجتماعی و اقتیادی متفااوت مایتوانناد نگارشهاای متلیاری در
زمینۀ سن ازدواج و ترکیب خانواده داشته باشند کاه هماین نگارش در رفتاار جمعیتای
زوجین میتواند مهم تلقی گردد.
 .4روش تحقيق ،دادهها و مفاهيم

روش تحقیق مورد استفاده در مقالۀ حاور تحلیل ثانویۀ دادههای حاصال از دو پیماایش
جداگانه است .پیمایش او که جامعۀ آماری آن را زناان  11الای 17ساالۀ ازدواج کارده
تشکیل میدهند ،در سا  1531در شاهر اهار صاورت گرفتاه اسات .براسااس جادو
مورگان ،حجم نموناه  577نفار بارآورد شاده و نموناۀ ماورد نظار باا اساتفاده از روش
نمونهگیری خوشهای بهدست آمده است .پس از انتیاب نمونۀ مورد نظار ،اطالعاات الزم
از طریق پرسشنامۀ گردآوری شده است .پیمایش دوم به سا  1533در شهر تبری اجرا
شده است .جامعۀ آماری آن نی زنان  11الی 17سالۀ ازدواج کردۀ شهر تبری بوده اسات
که بر اساس فرمو کوکران و روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای تعداد  417نفار
1. Becker
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انتیاب شدهاند .در روش نمونهگیری ،مناطق تبری از نظر سط اجتماعی -اقتیاادی باه
چندین خوشه تبدیل شده و بعد از انتیاب تیاادفی چنادین خوشاه از ایان خوشاههاا،
حوزهها به صورت تیادفی از خوشهها انتیاب و در نهایات افاراد باه صاورت تیاادفی از
حوزهها انتیاب شدهاند .بنابراین ،با تلفیق دادههای حاصل از دو پیمایش ،اطالعاات 017
نمونۀ آماری مورد تج یه و تحلیل قرار گرفتهاند .در ذیال مهامتارین مفااهیم برآماده از
تحقیق پیشرو تعری میگردد.
نسل :در جمعیتشناسی دو برداشت عام و خاص از نسل وجاود دارد .در برداشات عاام،

نسل مجموعۀ افراد با سنین متفاوت است کاه واقعاۀ جمعیتای خااص را در یاک زماان
مشتر تجربه میکنند .در برداشت خاص ،نسل مجموعۀ افرادی هم سن اسات کاه در
طو دوران زندگی خود تجربههای مشترکی دارند .در این مقاله ،نسال مجموعاۀ زناانی
است که دوران کودکی مشترکی را سپری نمودهاند .باتوجه به دو حادثۀ اجتمااعی مهام
انقالب  1510و جنگ تحمیلی  1513در تاریخ ایاران و در دوران زنادگی اکرار (بااالی
 )%17زنان مورد مطالعه و نی مدت زمان هفت هشت ساله برای مرحلاۀ کاودکی ،زناان
مورد بررسی در چهاار نسال؛ تاا ساا  1517 ،1517الای  1511 ،1510الای  1531و
 1533الی  1505تقسیمبندی شدهاند.
تركيب خانواده :سنجش نگرش زنان در زمینه زمان اولاین فرزنادآوری ،تعاداد فرزناد،
جنس فرزند و ارزش (عاطفی و اقتیادی) فرزند است.

ترجيح جنسي فرزند :تاکیدبر داشتن فرزند دختر یا پسار بارای زوجای کاه بیواهناد

فقط یک فرزند داشته باشند.

ارزش فرزند :در زمینه خوب بودن فرزند(ان) برای دورن پیری والادین ،آوردن خوشای
به زندگی والدین و اف ایش درآمد خانواده و بد بودن فرزند(ان) به خاطر ایجاد فشاارهای
روحی و روانی برای والدین و ناتوان بودن والدین در تربیت مناساب فرزنادان ،سانجیده
شده است.
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 .5یافتهها

یک سوم زنان دوران کودکی خود را در دوران جنگ ( )1511 -31گذرانده و بعاد از آن
زنان متولد دوران انقالب ( )1517-10قرار میگیرند .زنان متولاد طبقاات قبال از ساا
 1517و نی بعد از سا  1533هرکدام کمتر از یک پنجم پاسخگویان را شامل میشوند.
درصد بیشتری ( )%53از زنان مورد مطالعه در شهر اهر دوران کاودکیشاان متعلاق باه
طبقه قبل از سا  1517است ،درحالیکه برای شهر تبریا متولادین  1511-31درصاد
بیشتری را نسبت به سایر نسلها شامل شده است .با وجود اینکه پاسخگویان در دو شهر
تبری و اهر مورد بررسی قرار گرفتهاند ،ولی  %31از آنان تا  11سالگیشاان را در روساتا
گذراندهاند که برای زنان متولد قبل از  1517درصد محل زندگی در روستا تا قبل از 11
سالگی بیشتر از متولدین سایر دورههای زمانی است .همین دادههاای مارتبط باا محال
سکونت تا قبل از  11سالگی نشان میدهد زنان متعلق به دوران دورتر نسابت باه دوران
ن دیک بیشتر در معرض مهاجرتهای روستا به شهر قرار گرفتهاند.
 %57پاسخگویان دارای تحییالت دانشگاهی بوده و  %33نی تحیایالت متوساطه و
دیپلم دارند .تحییالت ابتدایی با  %13و راهنمایی با  %17در مرتبه بعدی قارار گرفتاه و
 %11زنان نی بیسواد هستند .نکتۀ قابل توجه اینکه بیشترین درصاد بایساوادی و نیا
تحییالت ابتدایی و دانشگاهی برای زنان متولاد قبال از  1517باه دسات آماده اسات.
درحالیکه در تحییالت راهنمایی و متوسطه و دیپلم ،متولدین بعد از سا  1531درصاد
قابل توجهی را شامل شدهاند .توزیع نسبی تحیایالت همسار پاسایگویان باه تفکیاک
دوران کودکی زنان تقریباً شبیه الگوی به دست آمده برای خود زنان است .از زنان ماورد
بررسی  %30در نقشهای معلمی ،کارمندی ،پ شکی و پرستاری ،آرایشگری و فرشباافی
مشلو به کارند و بقیه را خانهدارها شامل میشود .باتوجه به نقش طاو دوران زنادگی
در احتما دستیابی به کار ،مالحظه میشود درصد اشتلا در زنان متولاد قبال از ساا
 1510به نسبت بیشتر از متولدین بعد از آن بوده است.
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جدول  .3ویژگيهای جمعيتي زنان به تفکيک نسلها
متغيرها
شهر

تبری
اهر

تحصيالت

درصد
بیسواد ()17
ابتدایی ()150
راهنمایی ()05
متوسطه و دیپلم ()374
دانشگاهی ()311

درصد زندگي در شهر تا  35سالگي

تحصيالت
همسر

درصد
بیسواد ()51
ابتدایی ()33
راهنمایی ()111
متوسطه و دیپلم ()343
دانشگاهی ()371

شاغل ()383

تا
1517
41
31
31

177
31
34
4
11
53
177
17
11
11
33
53
45

نسلها
1517 -1510

1511 -1531

1533 -1505

151
04

137
01

04
15

03

01

03

177
13
35
0
34
54
177
1
14
1
41
53
51

منبع :یافتههای پهوهش

177
5
1
11
50
54
177
4
11
34
53
31
14

177
3
35
11
40
17
177
7
11
31
41
13
1

در جدو  3رابطۀ متلیر نسل با نگرش به زمان شکلگیری (سان ازدواج) و ترکیاب
(تعداد ،جنس و ارزش فرزند) خانواده مورد بررسی قرار گرفته است .میانگین سن ازدواج
زنان پاسیگو  37/1سا است که متولدین دوره  1517-10بیشترین ( )31/1و متولدین
 1533به بعد کمترین ( )11/5آن را دارند .زناان بهتارین سان بارای ازدواج دختاران را
بطور متوسط یک سا بیشتر از میانگین سن ازدواج خودشان ارزیابی نماودهاناد .بااالی
 %37زنان سن مناسب برای ازدواج دختر را سنین بین  37الی  34سا بیان کردهاناد و
این درصد امهار شده در همه طبقات دوران کودکی زنان شبیه هم است .بااوجود اینکاه
زنان با نسلهای متفاوت برداشت تقریباً یکسانی از سان مناساب بارای ازدواج دختاران
دارند ،ولی یک همبستگی مستقیم معنیدار ( )r=7/13بین سن ازدواج زناان و مناساب-
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ترین سن برای ازدواج دختران وجود دارد .بنابراین ،زنان دوست دارند تجرباۀ سان ورود
به زناشویی خود را برای زنان آینده نی پیشنهاد کنند.
همانند سن مناسب برای ازدواج ،در سن مناسب برای اولین بارداری نیا اکرار زناان
معتقدند بهتر است اولین بارداری در سنین  37الی  34سالگی صورت گیارد .درصاد باه
دست آمده برای سنین  31الی  57سالگی باه عناوان مناسابتارین سان بارای اولاین
بارداری ،در زنان متولد قبل از سا  1511بیشتر از زنان متولد  1511به بعد و باه ویاهه
زنان متولد بعد از  1531است .آمار مورد استفاده نشاان مایدهاد ایان تفااوت از لحااظ
آماری معنیدار نبوده و زنان با نسلهاای متفااوت تقریبااً سان واحادی را بارای اولاین
بارداری درنظر گرفتهاند .هم گرایی زنان در زمینه نگرش باه سان مناساب بارای ازدواج
دختران و اولین بارداری آنان موجب شده است این گاروه از جمعیات گارایش یکساانی
( یر معنیداری) در مورد فاصلۀ مناسب بین ازدواج و اولین بارداری هام داشاته باشاند.
یک سوم زنان معتقدند بین ازدواج و اولین بارداری بهتر اسات فاصالۀ یاک سااله باشاد،
 %53فاصلۀ دو ساله را مناسب میدانند و بقیه زنان نی فاصالههاای زماانی ساه ساا و
چهار سا و بیشتر را در نظر گرفتهاند.
برخالف روابط مطرو شده در زمینه تأثیرگذاری نسل زناان بار مؤلفاه سان مناساب
ورود به زندگی زناشویی و سن مناسب در اولین بارداری ،روابط تعاداد فرزناد دلیاواه باا
متلیر نسل زنان معنیدار شده است .در کل ،فرزند دلیواه زنان ماورد بررسای دو فرزناد
است و در مرتبه بعد سه فرزند و بیشتر قرار میگیرد .تک فرزندی نی عالیق ن دیک یک
پنجم زنان را به خود جلب نموده است .این تفاوت عالیاق در زمیناه فرزناد دلیاواه ،در
میان زنان با نسل چهارگانه نی بطور معنیدار مالحظه میشود .یافتههای جدو  3نشان
میدهد نگرش به تک فرزندی در میان زنان سنین پایینتار باه مراتاب بیشاتر از زناان
سنین باالست .برعکس ،زنان متعلق به دهههاای دورتار در مقایساه باا زناان دهاههاای
ن دیک قبل از ازدواج دوست داشتند در طو زندگی زناشویی خود ساه فرزناد و بیشاتر
داشته باشند .مالحظه میشود که ن دیک  %17پاسیگویان معتقدند قبل از ازدواج فرزند
دلیواهشان دو فرزند و کمتر بوده است و این امار در نگارش آناان در زمیناه اعتقااد باه
خوب بودن فرزند کم یا زیاد نی منعکس شده است .بهطوریکاه  %31از زناان معتقدناد
فرزند کم خوب است .البته برداشت از تعداد فرزند کم و زیاد در میان زنان با نسالهاای
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میتل متفاوت است .زنان متعلق به نسل قدیمی ،هم در زمینه تعداد فرزناد کام و هام
زیاد برداشتهای بیشتری را نسبت به زنان نسلهای جدید دارند.
ترجی جنسی فرزند از سوی والدین نی ازجمله مواردی است که میتوان در ترکیب
خانوادۀ کامل آن را درنظر گرفت .باتوجه به جهت ترجی جنسای و شادت آن از ساوی
والدین ،ترجی جنسی میتواند مقدمات تعداد موالید دختار و پسار را فاراهم نمایاد .در
جامعۀ مورد بررسی نگرش به داشتن فرزند پسر در حالت تک فرزندی پن درصد بیشاتر
از فرزند دختر است که خود نشاندهنده ترجی جنسی معنیدار به نفاع پساران اسات.
البته این ترجی جنسی معنیدار در میاان زناان متولاد قبال از ساا  1511اسات کاه
اولویت داشتن فرزند پسر در حالت تک فرزندی در ن د آنان حدود  %13بیشاتر از فرزناد
دختر است .در زنان متولد سا های  1511الی  1531این تفاوت به یک درصاد کااهش
یافته و در نسل آخری حتی گرایش به داشتن فرزند دختر دو درصد بیشتر از فرزند پسر
به دست می آید .درصد تمایل به بارداری با داشتن تنها یک دختر نی باه هماین مناوا
است و نشان میدهد زنان متعلق به نسلهای قدیمی اهمیات بیشاتری را بارای موالیاد
پسر قایل هستند.
جدول  .2توزیع نسبي زنان در رابطه با مؤلفههای تركيب خانواده به تفکيک نسلها
متغيرها
فرزند دلخواه

قبل از ازدواج:
اعتقاد به خوب
بودن فرزند:

تا

یک فرزند
دو فرزند
سه فرزندوبیشتر
کم
زیاد

بارداری:

سن مناسب

برای ازدواج
دختران:
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35
0

3151

10
15
57

3165

3/7

1/3

1/1

1/0

1/1

 13-13سا
 37-34سا
 31-57سا

1
14
51

3
14
50

3
33
53

17
31
31

1
13
55

 11-13سا
 37-34سا
 31-57سا

37
13
31

31
11
33

11
35
33

10
30
13

11
33
37

5/0

33
4

5/4

35
0

=Cramer's V
***0.28

***F= 6. 2

5/3

31
1

31
30
13

30
33
0

3111

13
13
33
31
1

ميانگين فرزند زیاد

برای اولين

11
43
47

3151

%

X = 2.9

ميانگين فرزند كم

سن مناسب

3151

نسل

3158

3166

كل

آماره

5/4

5/3

2

**F= 3. 7
2

X = 9.8

2

X = 5.5
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متغيرها
فاصله مناسب
بين ازدواج و

اولين بارداری:
جنس فرزند
در وضعيت

تک فرزندی:
درصد تمایل
به بارداری با
داشتن یک

تا

نسل

3151

كل

آماره

یک سا
دو سا
سه سا
چهارسا و
بیشتر

3151

3151

3158
3165

3166

54
51
37
11

55
54
11
11

55
51
11
11

51
53
13
31

55
53
11
10

X = 5.9

دختر
پسر
فرقی نمیکند

11
35
33

11
33
30

11
13
33

11
13
33

14
13
30

=Cramer's V
*0.15

31

13

11

13

13

3111

%

2

=Cramer's V
*0.21

فرزند دختر

*** معنیداری در سط  ** P >7/771معنیداری در سط 7/771 > P >7/71
* معنیداری در سط 7/71 > P >7/71
منبع :یافتههای پهوهش

در جدو  5دیدگاه زنان با نسلهای میتل در زمینۀ فرزندآوری و باه ناوعی ارزش
فرزند سنجیده شده است .اینکه زنان متعلق به نسلهای تارییی -اجتماعی میتل چاه
برداشتهایی از ارزشهای اجتماعی -اقتیادی فرزند در سط جامعه دارناد %10 .زناان
معتقدند فرزند بیشتر موجب تنها نماندن والدین در دوران پیری خواهاد شاد .باا وجاود
اینکه رابطۀ آماری بین نسل زنان و گویۀ مطرو شده مالحظه نمیگاردد ،ولای مشایص
است زنان متعلق به نسل قدیمی درصد موافقت بیشتری را نسبت باه نسالهاای جدیاد
دارند .به نظر میرسد در معرض پیری قرار گرفتن نسلهای قدیمی و مسئلهمناد شادن
احساس تنهایی دا بر وجود چنین نگرشی در آنان است .برعکس ،در زمینه مؤثر باودن
فرزند در احساس خوشی و سرور در زندگی والدین ،این درصد به دست آمده برای زناان
متولد  1511الی  1531بیشتر از سایر نسلها به ویهه نسل متولدین قبل از ساا 1517
است .اینها کسانی هستند که معموالً تولد فرزند او خود را تجربه کردهاند و باتوجاه باه
ایجاد دریچۀ جدید در زندگی زوجین ،این تحو خانواده توأم با خوشای و نشااط بارای
آنها بوده است.
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در زمین اۀ فشااارهای اقتیااادی و همچنااین روحاای-رواناای حاصاال از فرزنااد زیاااد،
نگرشهای متفاوتی در بین زنان با نسلهای چهارگانه مطارو اسات .باه نظار مایرساد
تجربه نامالیمیهای اجتماعی ،اقتیادی و فرهنگی ساط جامعاه در عقایاد زناان نسال
انقالب ( )1517-10و جنگ ( )1511-31بیشتر مؤثر بوده است .به طوریکه زناان ایان
دو برهه زمانی نسبت به دو نسل دیگر از یک سوی موافقت بیشاتری دارناد کاه داشاتن
فرزند زیاد با ایجاد فشارهای روحی و روانی بر والدین هماراه اسات و از دیگار ساوی در
زمینه اینکه فرزند زیاد کمک مناسابی بارای افا ایش درآماد خاانواده در آیناده اسات،
موافقت کمتری دارند .این موارد به خوبی اثرات محیطی را بر نگرش به ارزش فرزناد باه
خوبی نشان میدهد .در کنار این موارد ،ازطریق موافقت زنان با سقط جنین نی میتوان
معیار ارزش دینی زنان نسلهای میتل را بررسی نمود .در کل  %50زناان (کاه درصاد
قابل توجهی است) با سقط جنین به عنوان یکی از راههای جلوگیری از بارداری موافقند.
این درصد موافقت با گذار از نسلهای قدیمی به جدید بیشتر میشود .از ایان طریاق نیا
میتوان استدال نمود ،با تلییر معیارهای ارزشهاای دینای زناان متعلاق باه دورههاای
زمانی میتل و تقریباً با تاعی آن معیارها در نسالهاای جدیاد ،مایتاوان رفتارهاای
جمعیتی جدیدی را در سط خانوادههای متعلق به نسال جدیاد مالحظاه نماود .اینهاا
مواردی است که میتواند در رفتارهای خانوادگی فرزندان آنان نی منعکس گردیاده و تاا
حدودی شکلگیری و دوام خانواده زوجین آینده ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد.
جدول  .1درصد موافقت زنان با گویههای مرتبط با تركيب خانواده به تفکيک نسلها
گویهها

والدین باید فرزند زیادی داشته

باشند تا در دوران پيری تنها نباشند.
فرزند زیاد كمک خوبي برای افزایش

3151

31

3151

3151

13

3158

3166

15

13

3165

3111

10

2

%

X = 5.9

31

43

44

43

13

فرزند زیاد باعث مي شود والدین

41

15

14

13

13

X = 3.5

فرزندان خوشي و سرور را به زندگي

14

01

01

07

33

=Cramer's V
***0.22

درآمد خانواده در آینده است.

نتوانند آنها را خوب تربيت كنند.
والدین ميآورند.
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گویهها

تا

3151

سقط جنين یکي از راههای جلوگيری

51

فرزند زیاد باعث ایجاد فشارهای

04

از بارداری ناخواسته است.

روحي و رواني برای والدین ميشود.

نسل

3151

3151

55
13

3158

3166

41

45

3165

10

3111

01

كل

آماره

50

=Cramer's V
*0.12

14

=Cramer's V
*0.16

%

**

*** معنیداری در سط  P >7/771معنیداری در سط 7/771 > P >7/71
* معنیداری در سط 7/71 > P >7/71
منبع :یافتههای پهوهش

 .6نتيجهگيری و پيشنهادات

ازدواج و شکلگیری و ترکیب خانواده در جامعۀ فعلی ایران یکی از مسائل اساسی قابال
تأمل و بررسی است .با تلییار و تحاوالتی کاه طای دهاههاای گذشاته در سااختارهای
اجتماعی -اقتیادی جامعه ایران بوجود آمده است ،سن ازدواج و سط بااروری زوجاین
نی بیارتباط با نگرشهای موجود در سط جامعه درباره شکلگیری و پویایی خانوادهها
که در نتیجه ایان تلییار و تحاوالت رد داده اسات ،نمایتواناد باشاد .زیارا باه واساطۀ
یادگیریهای اجتماعی ،شرایط محیطی و ارزشها و هنجارهای سط جامعه تلییر یافته
و این امر موجب میگردد نگرش نسلهای امروزی با نسلهای دهاههاای قبال متفااوت
باشد .در واقع ،ارزشها و رسوم جدیاد پذیرفتاه شاده در ساط جامعاه ،مجموعاهای از
بایستههای زندگی زناشوئی به ویهه زمان شرو آن را تعیین میکند .از اینرو ،باا تلییار
ساختار جامعه و وقو دگرگونیهای ایدئولوژیکی همانند مدرنی اسیون ،ساختار و کارکرد
خانوادهها نی تلییر پیدا میکناد .نهایات امار اینکاه افاراد خاود را باا ایادههاا ،افکاار و
هنجارهای جدید انطباق داده و یادگیریهای اجتماعی و شرایط محیطی جدیاد موجاب
میشود دیدگاه مرسوم در زمینۀ خانواده در اکرر زمینهها ازجملاه زماان شاکلگیاری و
ترکیب خانواده تلییر یابد .نوگرایی ،صنعتی شدن ،گسترش شهرنشینی ،افا ایش میا ان
اشتلا زنان ،گسترش می ان تحیایالت زناان و رشاد اقتیاادی از مهامتارین عاواملی
هستند که موجب تلییر ارزشها و هنجارهای افراد شده و زمان شاکلگیاری خاانواده و
باروری را تحت تاثیر قرار میدهند.
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بااا پااذیرش مااؤثر بااودن مجموعااهای از عواماال اجتماااعی ،اقتیااادی و فرهنگاای در
شکلگیری و ترکیب خانواده در گذار زمان ،فرض متفاوت بودن نگرش زناان متعلاق باه
نسلهای میتل در زمینه مؤلفههای زناشوئی و فرزندآوری منطقی جلوه میدهد .زناان
نسلهای میتل باتوجه باه برسااختهاای اجتمااعی و فرهنگای متناو  ،نگارشهاای
متفاوتی در اکرر زمینههای شکلگیری و ترکیب خانواده دارند .به نظار مایرساد وقاو
حوادث و بحرانهای اجتماعی ،اقتیاادی و فرهنگای در دوران کاودکی هریاک از زناان
توانسته است معناداری روابط مطرو شده در آمارهها را سازمان دهد .تفااوت درصادهای
به دست آمده از نسلها در زمینه نگرش به فرزند دلیواه ،میانگین برداشت از فرزند کام
و زیاد و نی ترجی جنسی فرزند نشان میدهد پشت این نسلهای مورد بررسای عوامال
و تجربههای اجتماعی ،اقتیادی و فرهنگی متفاوتی وجود دارد .تجرباۀ زیساته و عوامال
یادگیری در بازتولید مسائل جمعیتی مربوط به دوران کودکی زنان در زمان کناونی نیا
میتواند مؤثر باشد .زنانی که نشانههای ترجی جنسی را در دوران کودکی خاود بیشاتر
در کردهاند ،هم اکنون نی به آن عالقمندی بیشتری نشان میدهند .زنانی که بارادر و
خواهر بیشتری را در کودکی به عنوان هم بازی داشتند ،هم اکنون نی معتقدند زوجاین
بهتر است فرزند بیشتری داشته باشند .در زمینه برداشاتهاای اقتیاادی از فرزناد نیا
ووع به همین منوا است.
بنابراین ،با اطال از شدت اثرپذیری زنان بالقوه از دیدگاهها و نگارشهاای جمعیتای
مادران و زنان پیرامونش ،میتوان به اهمیت اثرگذاری زنان فعلی با نسلهای متفاوت بار
زنان آینده واق شد .اینها مسائل و آموزههای فرهنگی هستند که نمیتوان شکل خاصی
را باار آن باارآورد و طراحاای کاارد تااا در قالااب آن بتااوان تلییاارات شااکلی و مفهااومی
خانوادههای آینده ایرانی را مدیریت و برنامهریا ی کارد .اثارات فرهنگای کاه باا وجاود
اندازهگیری بسیار ج ئی آن در این مقالاه ،قسامت عماده فرایناد کنشای و تعااملی آن
بیشتر در سط نظری باقی میماند.
با توجه به نتای برآمده از این مقاله ،جهت حرکت در راستای سیاستهای تشاویقی
اف ایش موالید ارائه شده توسط دولت و مجلس شورای اسالمی ،میتوان پیشنهادات ذیل
را مدنظر قرار داد:
 در ووعیت باروری کنتر شده (هماین وواعیتی کاه بااروری در جامعاه
ایران دارد) ،کاهش سن ازدواج زنان تأثیر زیادی میتواند در اف ایش سط
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باروری داشته باشد .باتوجه به اینکه اکرر زنان متعلق به نسلهای میتلا
معتقدند سن ازدواج دختر بهتر است زیر  35سا باشد ،بنابراین با تسهیل
مقدمات و ه ینه مالی ازدواج این امکان وجود دارد که سن ازدواج دختران
کاهش یابد.

 اعتقاد به خوب بودن فرزند کم توانسته است بر ذهنیت ا لب (و به جارأت
همۀ) زنان مورد مطالعۀ لبه پیدا کند .با اتیاذ برنامههاای فرهنگای بلناد
مدت می توان اعتقاد به فرزند زیاد را جایگ ین فرزند کم نمود .البتاه بهتار
است توجه کرد که منظور از فرزند زیاد بطاور متوساط ساه و ساه و نایم
فرزند است و در برنامههای تبلیلی در راستای اف ایش موالید بهتر است به
این مورد توجه گردد .تعداد فرزند دلیواه برای زنان امروزی باا نسالهاای
میتل به هیچ عنوان شباهتی با تعداد فرزند مشاهده شده در دو سه دهه
قبل ندارد.

 با وجود اینکه دو فرزندی الگوی الب در نگرش زنان است ،ولی تمایل باه
تک فرزندی در زنان نسلهای جدید بیشتر از نسلهاای قادیمی مالحظاه
میشود .از آنجاکه مرفیت نسلهای جدید برای فرزندآوری بیشتر از نسل-
های قدیمی است ،با تلییر نگرش این دسته از زنان از تک فرزنادی باه دو
فرزندی و بیشتر میتوان در راستای اف ایش موالید گام برداشت.
 جهت تلییر نگرش نسلهای جدید نسابت باه تعاداد فرزناد ،بهتار اسات
برنامههایی جهت تلییر نگرش این گروه از زنان نسبت باه ارزش فرزناد ار
ائه نمود .بدیهی است هرچه ارزش فرزند ن د زوجین کمتر باشد ،زناان باه
همان نسبت باروری خود را در سط پایینی نگه خواهند داشت.

منابع

اع ازی ،شهال ( .)1510جامعهشناسی خانواده با تاکید بر نقاش ،سااختار و کاارکرد خاانواده در
دوران معاصر ،تهران ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
توده فالو ،معیومه؛ کاممیپور ،شهال ( .)1513بررسی تاثیر نوسازی بر سن ازدواج با تاکیاد بار
شاااخصهااای جمعیااتشااناختی ازدواج در سااط کشااور و  0اسااتان منتیااب ،پااهوهش
اجتماعی ،دوره  ،5شماره  ،1صص .171-151
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جنادله ،علی؛ د اقله ،عقیل؛ مریم رهنما ( .)1511بررسی پیامدهای فرهنگی -اجتماعی اف ایش
سن ازدواج در ایران ،تهران ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی باا همکااری مجماع تشاییص
میلحت نظام.

گتابی ،حبیبپور؛ فاری ،کرم و المروا ( .)1537علل اف ایش سان ازدواج دختاران ،پاهوهش
زنان ،دوره  ،3شماره  ،1صص .0-54
ورابی ،وحید؛ میطفوی ،سیدفرد ( .)1537بررسی عوامل موثر بر سان ازدواج زناان در ایاران،
یک رویکرد اقتیادی ،پهوهشهای اقتیادی ،دوره  ،11شماره  ،14صص .55-34
فرید ،محمدصادق ( .)1515درآمدی بر خانواده و نظام خویشاوندی ،تهران ،نشر پشوتن.
قاسمی اردهائی ،علی ( .)1513تاثیر محل زندگی(شهر /روستا) بر زماان ازدواج زناان در ایاران،
روستا و توسعه ،دوره  ،17شماره  ،3صص .31-13
کنعانی ،محمدامین ( .)1511پیوناد سانت و نوساازی در افا ایش سان ازدواج :نموناه ایرانیاان
ترکمن ،نامه انجمن جمعیت شناسی ایران ،دوره  ،1شماره .174-133 ،1

محمودیان ،حسین (" .)1515سن ازدواج در حا اف ایش :بررسی عوامل پشتیبان" ،نامه علاوم
اجتماعی ،شماره  ،34صص .30-15
میشل ،آندره ( .)1514جامعهشناسی خانواده و ازدواج ،ترجمه فرنگیس اردالن ،تهران ،انتشارات
دانشکده علوم اجتماعی و تعاون.
مرادی،گلمراد؛ محسن صفاریان ( .)1531عوامل اقتیادی و اجتمااعی مارتبط باا افا ایش سان
ازدواج جوانان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) ،فیلنامه مطالعات جامعهشاناختی جواناان،
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