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تبیین شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوی همسرگزینی در شهر کوهدشت


حاتم حسینی ،دانشيار ،گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه بوعلي سينا همدان ،ايران

مریم گراوند ،دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهشگري دانشگاه بوعلي سينا همدان ،ايران
چکیده
در طول چند دهه گذشته نوسازي اثرات غير قابل انکاري بر رخساره زندگي اجتماعي انسان از جمله خانواده و ازدواج گذاشته است .با توجهه
به ماهيت متفاوت اجتماعات انساني ،انتظار نميرود كه تغييرات در همه جوامع به طرز يکساني ظاهر شده باشد .هدف از اين مقالهه بررسهي و
تبيين شکاف در رفتار و نگرش زنا ن در خصوص الگوي همسرگزيني در بستر اقتصادي ه اجتماعي و فرهنگي شهر كوهدشت اسهت .سهاكنان
اين منطقه از نظر تركيب قومي و فرهنگي لُر و لَک هستند .فقر مطالعات در زمينه الگوهاي همسرگزيني در ميان زنان اين گروه قومي ضرورت
اين مطالعه را اجتنابناپذير ميسازد .دادهها حاصل پيمايشي است كه در فروردين  6932بر نمونهاي بالغ بر  931زن دسهتكهم يکبهار ازدواج
كرده ساكن در خانوارهاي معمولي شهر كوهدشت انجام شد .روش نمونهگيري تركيبهي از روشههاي خوشههاي چنهد مرحلههاي ،تصهادفي و
تصادفي سيستماتيک است .نتايج نشان ميدهد كه نگرش بيش از نيمي از زنان ،متفاوت از تجربه آنها در خصوص انتخاب همسهر اسهت .بهر
پايه اين بررسي ،پايگاه اقتصادي ه اجتماعي زنان ،وضعيت اشتغال ،سن ازدواج ،پايبندي به ارزشهاي خانواده بزرگ و استقالل زنان ،بيشهترين
تأثير را در تبيين شکاف در رفتار و نگرش زنان نسهبت بهه الگهوي انتخهاب همسهر دارنهد .نتهايج بيهانگر ايهن واقعيهت اسهت كهه تركيبهي از
مشخصههاي اقتصادي ه اجتماعي ،جمعيتي و عوامل و زمينههاي قومي ه فرهنگي تبيين بهتري از شکاف در رفتهار و نگهرش زنهان نسهبت بهه
الگوهاي همسرگزيني به دست ميدهد.
كليدواژهها :خانواده ،نوسازي ،شاخص شکاف ،الگوهاي همسرگزيني ،زنان ،كوهدشت.
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مقدمه

سازندگي اجتماعي فراهم ميكند .تتهورت جامعهه ،بهه ويهژه

ارزشها و نگرشها را مهيتهوان در زمهره مههمتهرين عوامهل

سرعت فزاينده اين تغييرات و تأثير آن بهر سهاخت و كهاركرد

تعيينكننده جهت هاي رفتاري اعضاي جامعهه و نيهز زيربنهاي

خانواده ،به تعبير گيدنز 2آن را به صهورت «مناقشههانگيزتهرين

نظم اجتماعي دانست؛ ارزش هاي اجتماعي ديرپا و ماندگارنهد

بته هههاي سياسههت مههدرن» در آورده اسههت ،بهههطههوري كههه

و ناگهاني تغيير نميكند .همهانگونهه كهه اسهتقرار نگهرشهها

مقوله هايي چون آينده خانواده ،دوام و فروپاشي اشکال سهنتي

ديرزماني طول ميكشد ،تغيير آنهها و جهايگزيني ارزشههاي

و حتي مدرن آن بهه مههمتهرين مشهغله نهنهي علمهاي علهوم

جديد نيز به همين سياق است و به مهرور زمهان و بههتهدريج

اجتماعي تبديل شده است.
در ايران ،دگرگونيهاي ساختاري در آموزش و كار زنان،

صورت ميگيرد.
يکي از چالش هاي بنياديني كه جوامهع در حهال گهذار از

افزايش توانمندي آنها در زمينهههاي خهانوادگي و اجتمهاعي،

دوران سنتي به مُدرن با آن دست به گريباناند ،چالش سنت و

افزايش استقالل زنان و رشد انديشههاي فمنيستي ،زنان را بهه

مدرنيته بهويژه در حوزه خهانواده اسهت .در طهول چنهد دههه

بازنگري در نقشها و هويتهاي سنتي خهود و دگرگهوني آن

گذشته ،نوسازي 6اثرات غير قابل انکاري بر رخسهاره زنهدگي

واداشته است .در طول دهههاي گذشته ،با وجود تهداوم نقهش

اجتمهاعي انسهان از جملههه خهانواده و ازدواج گذاشهته اسههت.

عناصر فرهنگي گذشته و تأثير پايهدار ارزشههاي مهذهبي بهر

عباسي شوازي و همکاران ( )2008:927-930معتقدند ارتباطات

نگههرشههها و رفتارهههاي خههانوادگي ايرانيههان ،نهههاد ازدواج و

مُدرن و رسانه هاي گروهي بها نشهاندادن راهههاي ديگهري از

خانواده تغييرات متسوسي را تجربه كرده است .بخشي از اين

زندگي ،تغييراتي را در فرهنگ ترويج ميكنند كه ميتوانهد بهه

تغييرات در حوزه ايدهها و نگرشها بوده اسهت .بها ايهنحهال

اختالل در الگوهاي خانواده سنتي منجر شهود .مهوج نوسهازي

گروههاي اجتمهاعي ههم زمهان و بهه يهک نسهبت در معهر

كه با خود آموزش همگهاني ،گسهترش رسهانهههاي جمعهي و

تغييرات مذكور نبودهاند؛ بعضي گهروههها از ايهن جريهان دور

بسياري از موارد ديگهر را بهه همهراه آورد ،از طريه افهزايش

مانده اند و تأثير كمتهري پذيرفتهه انهد .بهرعک

برخهي ديگهر

آگاهيها و دانستني هاي افراد به دگرگوني در نظامهاي ارزشي

تغييههرات معنههيداري را تجربههه كههردهانههد (سههرايي.)19 :6911 ،

و هنجاري جوامهع منجهر شهد .ايهن تغييهرات در ارزشهها و

تغييرات نوسازي بهه طهور ناهمزمهان و در طهول زمهان اتفهاق

نگرش هاي مرتبط با خانواده ،ازدواج و شيوه همسرگزيني نيهز

مي افتد .در جوامع نهاهمگن از نظهر قهومي و فرهنگهي ماننهد

مشهود است.

ايران ،انتظار نمي رود همه گروههاي قومي و فرهنگي بههطهور

دگرگونيهاي ارزشي خانوادهها و نسلها يکي از عناصهر
كليدي نظام فرهنگي جامعه بهه شهمار مهيرود .شهناخت ايهن

همزمان و بهطهرز يکسهاني در معهر

تغييهرات قهرار گرفتهه

باشند.

تغييرات نقهش مهمهي در شناسهايي تتهورت فرهنگهي دارد.

بررسي رفتار و نگرش زنان در زمينههاي مرتبط با ازدواج

مطالعه تغيير و تتول ارزشي روشي بهراي شهناخت تتهورت

و زناشويي ميتوانهد بهه درع عميه تهر تغييهرات در رفتهار و

اجتماعي عمده است .عالوه بر اين ،خانواده يکي از نيروههاي

نگرش هاي ازدواجهي آنهها و پهيشبينهي الگوههاي احتمهالي

هنجاري جامعه تلقي ميشود كهه تقويهت آن امکهان افهزايش

همسرگزيني در آينهده كمهک كنهد .تبيهين تغييهرات احتمهالي

انسجام اجتماعي را به عنوان پهيش شهر ضهروري توسهعه و

ايجادشهده مهيتوانهد بهه شهناخت دگرگهونيههاي رخداده در

1

2

Modernization

Giddens
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تبيين شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوي همسر گزيني

خانواده و همچنين پيشبيني ظرفيهت موجهود بهراي تغييهرات

مشخصههاي اقتصادي ه اجتماعي از جمله آموزش ،اشهتغال و

آينده آن كمک كند .در اين مقاله تالش ميشود ضمن بررسهي

خاستگاه شههري اسهت .نتهايج كلهي بيهانگر تغييراتهي آرام در

رفتار ازدواجي زنان در زمينه الگوهاي همسرگزيني ،بهه تبيهين

ويژگيهاي خانواده در ايران است.

شکاف در رفتار و نگرش آنها در اين زمينه بپردازيم .بنابراين،
اين تتقي در پي پاسخ به پرسشهاي زير است:
 )6زنان جامعهه مهورد بررسهي چگونهه همسهر انتخهاب
ميكنند؟

عباسهي شههوازي و خهاني ( )12 :6911نشههان دادنهد كههه در
گروه هاي هم دوره ازدواجي 6گهروه ههاي قهومي و مهذهبي بها
گذشت زمان ،سن ازدواج و گهزينش آزادانهه همسهر افهزايش
يافتهها و نسبت ازدواج خويشاوندي با كهاهش انهدكي همهراه

 )2آيا نگرش زنان نسبت به الگوي انتخاب همسر توسط

بههوده اسههت .ايههن بررسههي هههمچنههين نشههان داد كههه اگرچههه

دخترانشان متفاوت از تجربه همسهرگزيني آن هاسهت؟ ميهزان

تفاوتهاي قومي و مذهبي در الگوههاي ازدواج از بهين نرفتهه

تفاوت در رفتار و نگرش آنها در مورد الگهوي همسهرگزيني

است و تفاوتها همچنان از نظهر آمهاري معنهيدار اسهت امها

چقدر است؟

تتت تأثير تغييرات اجتماعي و اقتصادي ،تفاوتهاي قهومي و

 )9با كنترل تأثير عوامهل فرهنگهي (ارزشههاي مهذهبي،

مذهبي در الگوهاي ازدواج به شدت كاهش يافتهه اسهت .آزاد

نگرش نسهبت بهه برابهري جنسهيتي ،پايبنهدي بهه ارزشههاي

ارمکي و همکاران ( )21-21 :6983و آزاد ارمکي ( )6911تأثير

خانواده بزرگ ،نگرش فرامادي نسهبت بهه ازدواج و اسهتقالل

تتورت فرهنگي ه اجتماعي بر ساختار دروني خهانواده و نيهز

زنان) نقش مشخصههاي اقتصادي ه اجتمهاعي و جمعيتهي در

تفاوتهاي بين نسلي را با بررسي سه نسل مطالعهه كهردهانهد.

تبيين شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به نتهوه انتخهاب

نتايج اين بررسي نشان داد كه اگهر چهه برخهي از سهنتهها و

همسر چگونه است؟

ارزش هاي حاكم بر خانواده و نگرشهاي موجهود نسهبت بهه
آنههها در زمينههههههايي چههون نتههوه گههذران اوقههات فراغههت،

پیشینه تجربی تحقیق

دوست يابي ،عالي و نيازها و توجه به زنهدگي خهانوادگي در

عسههگري ندوشههن و همکههاران ( )61-61 :6911تفههاوتههها و

نسلهاي متوالي تغيير كرده است اما هر سه نسل ويژگهيههاي

تغييرات بين نسلي در ارزشها و نگرشهاي مرتبط بها ازدواج

مشهههتركي در زمينهههه اهميهههت ازدواج بههها خويشهههاوندان،

و تشکيل خانواده را بين دو نسل مادران و دختهران مقايسهه و

همسانهمسري اقتصادي و  ...دارند .در بررسي ديگهري ،آزاد

تتليل كردند .نتايج بيانگر اجماع و تواف نظر هر دو نسهل در

ارمکي و ظهيري نيا ( )6913با بهرهگيري از نظريه هاي مربهو

مورد سن مناسب ازدواج و همچنين مخالفت با چند همسهري

به تغييرات فرهنگي ،ضمن شناخت وضعيت سِنخهاي ارزشهي

مردان است .از سوي ديگر ،تفاوت هاي بين نسلي معناداري در

در بين اعضاي خانواده ايراني (والدين و فرزندان) ،به بررسهي

ايههدهههها و نگههرشهههاي مههادران و دختههران در ابعههادي نظيههر

تغييرات فرهنگي در خانواده پرداختند .نتايج حاصل از بررسي

زمانبنهدي فرزنهد اول ،ازدواج خويشهاوندي ،نتهوه انتخهاب

وضعيت سنخ هاي ارزشهي نشهان داد كهه ههم والهدين و ههم

همسههر و مجههرد مانههدن وجههود دارد و دختههران از ايههدهههها و

فرزندان ،ارزشهاي مادي را نسبت به ارزشهاي فرامهادي در

نگههرشهههاي مههدرنتههري در ايههن ابعههاد برخوردارنههد .چنههين

اولويت بارتري قرار مهيدهنهد .ههمچنهين ميهزان رضهايت از

تفاوتهاي بين نسلي در نگرشههاي ازدواجهي ههم ناشهي از

زندگي ،تعامل اجتماعي و احساس خوشبختي فرزندان بيشهتر

تغييههرات ايههدهاي و هههم ناشههي از تفههاوتهههاي نسههلي در
Marriage cohort
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از والدين است و در مقابل ،والهدين بهيشتهر بهه ارزشههاي

فرهنگي ،تفاوتهاي نگرشي شکل گرفته سبب ميشود فلسفه

مذهبي و خانوادگي توجه دارند.

و شيوه درع زندگي و به تبع آن سبک زندگي فرد تغيير بيابد.

شههکوري و همکههاران ( )6916در بررسههي ارتبهها بههين

تغييههرات نگرشههي در حههوزههههاي ازدواج و خههانواده يکههي از

مدرنيتههه و تتههورت خههانواده در تهههران نشههان دادنههد كههه )6

متورههاي ايهن تغييههرات و مهورد بته

جمعيهتشناسههان و

خههانواده تهرانههي در جريههان تغييههرات اساسههي قههرار دارد)2 ،

جامعهشناسان در سالهاي اخير بوده است.

نسلهاي سه گانه در درون خانواده ضهمن ايهنكهه بهه لتها

نظريههاي جامعهشناختي بهه تبيهين تغييهرات حاصهله در

وضعيت تتصيلي ،شغلي و آرزوها متفهاوتانهد امها تغييهرات

خانواده در زمينه ارزشها ،خواستهها و انتظارات مهيپردازنهد.

انجام شده در بعضي از عناصر ساختي خانواده در سه نسل بها

نظريهپردازان اين نظريهها در تتليلهاي خود بر دنيويكردن،6
2

حركت از ارزشهاي مادي به سمت فرامادي صهورت گرفتهه

فردگرايي  ،اهميهت رو بهه رشهد اسهتقالل و خودمختهاري و

است .اين تتقي نشان داد كه جامعه مورد بررسهي جامعههاي

ايدئولوژي هاي جديد در رابطه با نقهشههاي جنسهيتي تأكيهد

مناسکگرا و مراسهمگهرا در حهوزه مراسهم ،آداب و مجهال

دارند .اين دسته از نظريه پردازان در عهين حهال كهه بهه تهأثير

جشن و شادي است و خهانواده در فراينهد نهوگرايي متهأثر از

عوامل ساختاري و اقتصادي واقفاند ،بيشتر بهر ايهن باورنهد

نوگرايي جامعه وسيعتر است و اين خود مشخصه جديهدي را

كههه نوسههازي ،تغييههرات فنههاوري و توسههعه شههرايط اجتمههاعي

معرفي ميكند كه بيشتر تتهت تهأثير انطبهاقپهذيري تغييهرات

موجب بروز تغييراتي در ارزشها و ترجيتات شدهاند كهه در

دوران جديد است.

نهايت ،تمامي آن ها تغيير در رفتهار فهرد را در پهي داشهتهانهد

متمدپور و همکاران ( )11 :6911بها تأكيهد بهر رويکهرد

(& et al., 1994

 .)Friedmanجامعهههشناسههان در خصههوص

تفسيرگرايي اجتماعي در بازسازي تغييرات اجتمهاعي خهانواده

تغييرات خانواده بيشتر به نقهش انقهالب صهنعتي ،مدرنيتهه و

به عواملي چون متعينهاي ساختاري ،ورود عناصهر نوسهازي،

تغييرات ارزشي ناشي از فرايند مدرنيته مانند فمنيسم 9وجز آن

تضعيف سنتها و برون فرهنگيابي اشاره مهيكننهد و تأكيهد

اشاره ميكنند .تورنتهون )2000( 1معتقهد اسهت كهه فردگرايهي

ميكنند كه در نتيجه ورود عناصر نوسازي ،خانواده كنهوني بهه

اساس تغييرات خانواده در كشهورهاي صهنعتي و ديگهر نقها

مانند گذشته متهأثر از عوامهل درونهي نيسهت بلکهه نيروهها و

جهان است .به نظر فابري 1فردگرايي به زنان اجازه ميدهد كه

عوامل بيرون از فرهنگ بومي به نهاد خانواده انتظام ميبخشند

تصميم آنها در خصوص تشکيل خهانواده و فرزنهدآوري بهر

و در اين مورد ميتوان بهه دو مقولهه عمهده الگهوبرداريههاي

عالي شخصي مبتني باشد (عرفهاني و بهوژت .)1 :2111 1 ،گيهدنز

غيربومي و ارتباطات فرامنطقهاي اشهاره كهرد .شکسهته شهدن

8

( )6911ميگويد ظهور پديدهاي به نام دموكراسي عهاطفي در
1

هنجار ازدواج تنظيم شده ،تغييرات در جايگاه زنان ،تمايل بهه

روابط جديد خانوادگي از روابط جانبي جههانيشهدن ناشهي

مستقل شدن زوجهين بعهد از ازدواج ،كهمرنهگ شهدن و گهاه

ميشود كه در آن زندگي خهانوادگي و احساسهات بهر مبنهاي

استتاله الگوهاي سنتي ازدواج و  ...از جمله الگوههاي جديهد

شاخصهاي دموكراتيک شکل ميگيرند و به دموكراتيکشهدن

هستند.
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روابط اجتماعي در سطوح مختلف منجهر مهيشهود .برخهي از

ميچرخد و بيشتر نظريههاي سطح كالن نوسازي را به عنوان

صاحبنظران موضهوع دگرگهونيههاي اجتمهاعي و فرهنگهي،

عامل اصلي تغيير ارزشها قلمداد كردهاند .بر پايه اين نظريهه،

بهخصوص دگرگونيهاي مربو به خهانواده را در چهارچوب

تغييراتهي در

تغييرات نظام ارزشي مورد بت

گذار جوامع از نظم سنتي به نظهم مُهدرن باعه

قرار مهيدهنهد .بهراي ماهال،

سطوح مختلف كالن ،مياني و خُرد و در بين تمهامي گهروههها

فوكوياما )6983( 6با توجه به زوال خانواده هستهاي در غهرب

شده كه ايهن تغييهرات بهه نوبهه خهود موجهب دگرگهوني در

مينويسد :تغيير در هنجارهاي مربهو بهه خهانواده ريشهه در

ارزشها ،انتظارات ،خواستهها و  ...خواهند شد .گود1بر اساس

تغيير ارزشها دارد و در تغييرات گستردهتهر فرهنهگ تجسهم

اساس اين نظريه دگرگوني هاي به وجود آمهده در خهانواده را

مييابد .در ادامه ،با تفصيل بيشتري برخي از عوامل مهؤثر بهر

نتيجههه اجتنههابناپههذير دگرگههونيهههاي سههاختاري (جامعههه) و

ميگذاريم.

دگرگوني هاي ايدئولوژيک مي داند .به عقيهده وي ،زمهاني كهه

تغيير ارزشها را به بت

دگرگونيهاي سهاختاري (صهنعتيشهدن ،شههرنشهيني و  )...و
جهانیشدن و تغییر ارزشها

ايدئولوژيک در سطح كالن رخ ميدهند ،سازمانههاي سهطوح

مکكوي )2111( 2ادعا كرده است كهه جههانيشهدن موجهب

خرد مال خانواده ناگزير بايد خود را با اين دگرگهونيههاي در

مبادله ايدهها و ارزشها در سرتاسر مرزهاي بينالمللهي شهده

سطح كالن انطباق دهند

اسههت .بههه عقيههده او جهههانيشههدن موجههب تغييههر شههکل

(اعزازي.)68 :6911 ،

مهمترين تالش در جهت ارائه يک نظريه منسهجم تغييهر

استانداردهاي رفتاري ،هنجارههاي اجتمهاعي و رفتهار انسهاني

ارزشهها مربهو بهه رونالهد اينگلههارت (

است .به باور اينگلهارت 9و ولزل1جهانيشدن تمايهل دارد كهه

 )2004:1است كه نظريه تتول و دگرگوني فرهنگي و ارزشهي

ارزشهاي بقا را به سمت ارزشههاي خهودشهکوفايي ،يعنهي

را طههرح و گسههترش داده اسههت .ايههن نظريههه بههه دنبههال فهههم

آنجايي كه بر انتخاب فردي ،استقالل و ابتکار تأكيد مهيشهود

چگونگي و چرايي تغييرات و تتورت فرهنگي و ارزشهها و

حركت دهد .جهانيشدن ميدان بازي بينالمللهي را تغييهر داده

نگرشهاي جوامع است .وي درباره تغيير فرهنگ هها بهر ايهن

است .اقتصاد جهاني روي فرهنگهاي ملي فشار وارد ميكنهد

باور اسهت كهه ههر فرهنهگ ،رهيافهت مهردم را در تطهاب بها

تا ارزشهايشان را مطاب با اهداف اقتصاد جهاني تغيير دهنهد.

متيطشان نشهان مهي دههد و ايهن رهيافهت در بلندمهدت بهه

ظهور اينترنت بهراي اسهتفادهههاي فهردي و تجهاري بها رشهد

دگرگونيهاي سياسهي ،اقتصهادي و فنهاوري پاسهخ مهيدههد.

تلفنهاي سلولي وسهيع تركيهب شهده و فاصهله بهين مهردم و

جهانبيني مردم تنها به آنچه بزرگترهها بهه آنهها مهيآموزنهد

ملتها را كم كرده است .اين امر ،به تغيير ارزشهها از طريه

بستگي ندارد بلکه جهانبيني آنها با تجارب كلي زندگيشهان

اشاعه در ميان كشورهاي مختلف منجر شده اسهت (

Gunnell,

Ingelhart & et al.,

شکل ميگيرد و گاهي تجارب سازنده يک نسل جهوان عميقها
از تجارب نسلهاي گذشته متفهاوت اسهت (اينگلههارت.)6989 ،

.)2007:4

هرچند اينگلهارت بر تهأثير تغييهرات فنهاوري و اقتصهادي در
نوسازی و تغییر ارزشها

تغييرات نگرشي و ارزشي جوامع (به ويژه جوامع غربي) تأكيد

مهمترين نظريهها در باب تغيير ارزشها حول نظريه نوسهازي

بيش تري ميكند اما از نقش عامل ديگري نيز سهخن بهه ميهان

1

فرهنگهي و اجتمهاعي جوامهع

Fukuyama
McCoy
3
Ingelhart
4
Welzel

ميآورد كه خهود آن را ميهرا

2

Good

5
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مينامد .اينگلهارت و آبرامسون 6در نظريه تغييهر ارزشهها بهه

كشورهاي پيشرفته صنعتي په

افزايش سطح تتصيالت كه خود از مؤلفههاي نوسازي اسهت

گرديد و بر تأثير هماهنگ عوامهل اقتصهادي و اجتمهاعي (بهه

تأكيد ميكننهد .افهزايش تتصهيالت رسهمي افهراد و تجهارب

ويژه تضعيف كنتهرل هنجهاري و افهزايش اسهتقالل اقتصهادي

شغلي آن ها كمک ميكند تا افهراد اسهتعدادهايشهان را بهراي

زنان) ،فرهنگي و فناوري مدرن تأكيد دارد .پيوند فرد و جامعه

Ingelhart & Boker,

از حدود نيمه دهه  6311به بعد به سسهتي گراييهد .در نتيجهه

تصههميمگيههري مسههتقل افههزايش دهنههد (
.)2000:19-20

از جنهگ جههاني دوم مطهرح

ارزشهاي جامعهمتور ،ارزشهاي مادي ،معطوف به نيازههاي
اوليههه بههه سههرعت جههاي خههود را بههه ارزشهههاي فردمتههور،

نظریههای جمعیتشناختی

پسامادي ،معطوف به نيازهاي ثانويه دادند .تغييهرات اجتمهاعي

در ميان نظريه هاي جمعيتشناختي مرتبط با ازدواج و خانواده

دهههاي آخر قرن بيستم بهطور عميقي نهاد خهانواده را تتهت

ميتوان به نظريه گذار جمعيتشناختي 2اشاره كهرد .تتهورت

تأثير قهرار داد .ونهدكا ( )2116بها تفکيهک دو مهدل خهانواده

فکري و انديشه اي به تغييراتي در جامعه منجر شد كه توسهعه

بورژوا و فردگرايانهه اسهتدرل مهيكنهد كهه در فرآينهد گهذار

خوانده مي شود .جريان توسعه به تدريج شرايطي را در زمينهه

جمعيههتشههناختي اول ،خههانواده نهههادي نيرومنههد بههود كههه بهها

بهبود بهداشت و تغذيه فراهم كرد كه بهه كهاهش مهرگوميهر

تضعيف آن در دهه هاي پاياني قرن بيستم زمينه را بهراي ورود

منجر شد .همزمان با كاهش مرگومير ،به تدريج بها پيشهرفت

كشورهاي اروپاي شمالي و غربهي و ايهارت متتهده بهه دوره

در زمينه وسايل پيشگيري از بهارداري ،بهاروري نيهز كهاهش

گذار جمعيتشناختي دوم فراهم ساخت و روندهاي مشهابهي

يافت .تغييرات مرگومير و باروري در فراينهد مدرنيتهه ،گهذار

در ساير مناط اروپا ،ايارت متتده و ژاپن مشاهده شهد .ايهن

جمعيهههتشهههناختي اول 9نهههام گرفهههت .در جريهههان گهههذار

روند بهه افهزايش قابهل توجهه ميهانگين سهن ازدواج در ايهن

جمعيت شناختي اول ،بعد خانوار كهاهش يافهت .كهاهش بعهد

كشورها منجر شد (حسيني.)263 :6931 ،

خانوار پيامدهاي جمعيتي و اجتماعي بهه همهراه داشهت .ايهن

بهههطههور كلههي ،ايههن نظريههه تغييههرات بنيههادين ارزشههي و

پيامدها ،زمينه را براي تغييرات نهني در ميان خانوارها فهراهم

گسترش ايده هاي پستماترياليستي 1يعني تأكيهد بهر اسهتقالل

كرد؛ بهطوري كه به تدريج تغييراتهي در زنهدگي خهانوادگي و

فردي و خود تتق بخشهي را عامهل تغييهرات نهوين خهانواده

زناشويي به وجود آمد .اين تغييرات در چارچوب نظريه گذار

تلقي ميكند (عباسي شوازي و همکاران .)1 :6911 ،ايهن عوامهل در

جمعيتشناختي دوم 1تئوريزه شد.

كنار همديگر ترجيتات و سالي افراد را به سمت فردگرايهي،

نظريه گذار جمعيتشناختي دوم يکي از چارچوب ههايي

آزادي و اسههتقالل تغييههر داده و در نتيجههه باعه

تغييراتههي در

است كه عمدتا براي تتليهل رونهد تتهورت خهانواده (نظيهر

نگرش و رفتار ازدواجي فرد شدهاند

افزايش ميزان طالق ،گسترش آزادي جنسي ،كاهش بهاروري،

 .)6931بنابراين طب نظريه گذار جمعيتشناختي دوم ،افهزايش

افههزايش سههن ازدواج ،افههزايش زنههدگيهههاي مشههترع بههدون

تصاعدي در خودمختاري فردي در زمينه هاي اخالقي ،مذهبي

ازدواج 1و رواج فرزنهههدآوري خهههارج از حيطهههه ازدواج) در

و سياسي اساس تغييرات صهورتگرفتهه در تشهکيل خهانواده

(حبيبپور گتابي و همکهاران،

اسههت .دنيههوي كههردن ،جنههبشهههاي رهههاييبخههش ،گسههترش
1

Abramson
)Demographic Transition (DT
3
)First Demographic Transition (FDT
4
)Second Demographic Transition (SDT
5
Cohabitation
2

ارزشههههاي فرامهههاديگرايهههي ماننهههد توسهههعه شخصهههي و

Post Materialist

6
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خودشکوفايي ،ترديد نسبت به نهادها و افزايش بي تابي نسبت

در داخل خانوارها شناسايي و مورد پرسهش و مصهاحبه قهرار

به دخالت افراد بيروني در زندگي شخصهي از ههر نهوع منبهع

گرفتند .بر اسهاس سرشهماري سهال  6931شهمار خانوارههاي

اقتدار ،جزء جنبههاي مختلف تتول در ارزشها هستند كه بهه

شهر كوهدشت  33231خانوار گزارش شده است كهه از ميهان

نوبه خود سبب شده انهد تها فهرد طبه اراده آزاد خهود بهراي

آن ها و با استفاده از فرمول عمومي كوكران حجم نمونه معادل

زندگياش تصميم بگيهرد .بنهابراين پهيشقهراورن رفتهارههاي

 931خانوار تعيين شد.

جديد ،عموما افراد تتصيلكردهتر ،سهکوررتر و خودمختهارتر

روش نمونهههگيههري تركيبههي از روشهههاي خوشهههاي

و در نتيجه كساني هستند كه براي روابط عاطفيشان خواسهتار

چندمرحلهاي ،تصادفي و تصادفي سيستماتيک اسهت .در گهام

فراهم بودن حداقل شرايط رزم زندگي هستند .از طرف ديگهر

نخست ،نقشه شهر كوهدشت تهيه شد .بهر اسهاس اطالعهات

هرچه متدوديت كمتري براي نسلهاي جوانتر وجود داشهته

شهههرداري كوهدشههت ،كههل منطقههه مههورد بررسههي بههه سههه

باشد ،آن ها نسبت به پذيرش رفتارهايي كه بهه قبهول تعههد و

ناحيه غربي ،شرقي و جنهوبي تقسهيم شهد كهه در مجمهوع در

مسؤوليت ختم ميشود ،بيخيالتر مهيشهوند .بنهابراين آنهها

برگيرنده  311بلوع است .بيشترين بلوعها در ناحيه جنهوبي

گرايش دارند از آن دسته انتخابهايي كه امکهان بازگشهت در

واقع است .در مرحلهه بعهد ،نمونههگيهري شهمار بلهوع ههاي

مورد آن ها وجود ندارد و يا خيلي الهزامآورنهد اجتنهاب كننهد

منتخب هر خوشه بر اساس حجم آنها انجام شد؛ يعني در هر

(.)Rosina & Fraboni, 2004:5-6

خوشه متناسب با حجم آن بلوعهايي بهطور تصادفي انتخهاب

سههرايي ( )91 :6911نيههز كوشههيده اسههت تههداوم و تغييههر

شد .براي انتخاب خانوارها در ههر بلهوع متناسهب بها حجهم

خانواده را در بستر تتورت جمعيتي جامعه ايران مطالعه كند.

بلوع ،به روش تصادفي سيستماتيک خانوارههايي از ميهان آن

او بر اين باور است كه با تغيير جامعه ،خانواده هم ناگزير بايد

انتخاب شد .جدول  6شمار بلوكها و خانوارههاي انتخهابي در

تغيير كند و خود را با تغييرات كلي جامعه سازگار سازد .ايهن

هر ناحيه (خوشه) را متناسب با حجم ناحيه نشان ميدهد.

تغييرات كلي در جامعه معاصر ايران هم بهطور عمهده در اثهر
تعامل شرايط و عوامل درونهي بها نفونهها و تهأثيرات بيرونهي
ايجاد شده است .البته ،گروههاي اجتماعي مختلف در ايران ،با
پيش آمادگيهاي متفاوت ،بههطهور نهاهمزمهان و بهه درجهات
مختلف در معر

اين تعامل قرار داشتهاند.

روششناسی و دادهها
روش تتقيهه پيمههايش اسههت .دادهههها بهها اسههتفاده از ابههزار
پرسشنامه ساختيافته 6گردآوري شده است .جمعيهت آمهاري
زنههان  61-13سههاله حههداقل يکبههار ازدواجكههرده خانوارهههاي
معمولي ساكن در شهر كوهدشت اسهت كهه بهر مبنهاي نتهايج
آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن ايران در سال6931
Structured questionnaire

1
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جدول  -1تعداد بلوکها و خانوارهای انتخابی در هر ناحیه متناسب با حجم ناحیه
نام خوشه /

شمار بلوکها در

سهم هر خوشه از

ناحیه

هر خوشه

کل بلوکها

شمار بلوکهای

شمار خانوارهای انتخاب

انتخاب شده در هر

شده از مجموع بلوکهای

خوشه

انتخاب شده در هر خوشه

غربي

618

61/1

1

82

شرقي

691

61/1

1

16

جنوبي

116

11/1

21

212

جمع

311

611

11

931

كه در آن؛  MSGIشاخص شهکاف در نتهوه انتخهاب

متغیرهای تحقیق
متغيرهاي تتقي شامل دو دسته متغيرههاي مسهتقل و وابسهته
است .متغيرهاي مسهتقل شهامل پايگهاه اقتصهادي ه اجتمهاعي
زنان ،سن زن به هنگام بررسي ،خاستگاه شههري يها روسهتايي

همسر RMSM ،6شيوه انتخاب همسر توسهط پاسهخگهو 2و
 RPMSMشيوه ترجيتي انتخاب همسر از نظهر پاسهخگو

9

است.

(متل تولد) ،ارزشهاي مهذهبي ،اسهتقالل زنهان ،فردگرايهي،

در رابطه  ،6شاخص شکاف سهه مقهدار مابهت ،منفهي و

نگرش به برابري جنسيتي و نگرش فرامادي به ازدواج اسهت.

صفر به خود ميگيرد .مقدار صفر به معناي عدم شکاف است.

جدول  ،2گويهها و پرسشهايي را كهه متغيرههاي مسهتقل بهر

به بيهان ديگهر ،نظهر زن در خصهوص شهيوه انتخهاب همسهر

اساس آن عملياتي شدهاند نشان ميدهد.

دخترش هيچ تفاوتي بها تجربهه عملهي و واقعهي او در زمهان

متغير وابسته ،شکاف در رفتار و نگرش زنهان نسهبت بهه

انتخاب همسر ندارد .زن معتقد است كه دخترش نيهز بايسهتي

شيوه همسرگزيني است .شيوه همسرگزيني يها نتهوه انتخهاب

همانند او همسرش را انتخاب كند .مقادير مابت و منفي بيانگر

همسر توسط پاسخگهو از طريه ايهن پرسهش عمليهاتي شهد:

شهههکاف در رفتهههار و نگهههرش زنهههان در خصهههوص نتهههوه

«مهمترين مرجع تصميمگيري شما پيرامون انتخاب همسر چهه

همسرگزيني دخترشان است.

كسي يا كساني بودند؟» پاسخها در سهه گزينهه بسهته شهد)6 :
خانواده )2 ،خود فرد )9 ،فرد با كمک خانواده .در مرحله بعد،
از پاسخگو سؤال شد كه «مايليد دختر شما چگونه همسر خود
را انتخاب كند؟» پاسخ هاي اين پرسش نيز در سه گزينه بسهته
شد )6 :خانواده )2 ،خود دختر )9 ،دختر با همفکري خهانواده.
اختالف ديدگاه زنان با تجربه عملي آنها در زمينهه چگهونگي
انتخاب همسر نشاندهنده شکاف در شيوه همسرگزيني اسهت
كه از طري رابطه  6عملياتي شد.
رابطه ..)6

MSGI  RMSM  RPMSM
1

Mate Selection Gape Index
Respondent's Mate Selection Method
3
Respondent Preferred Mate Selection Method
2
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جدول  -2متغیرهای مستقل بر حسب گویهها و پرسشهای تحقیق
گویهها و سؤاالت

نام متغیر  /شاخص

 )6زنان نيز همانند مردان ميتوانند به تتصيالت خود ادامه دهند )2 .زنان نيز همانند مردان مهيتواننهد در خهارج از
منزل مشغول به كار شوند )9 .مردان نيز بايد در انجام امور خانه به زنان كمک كنند )1 .زنان نيز ميتوانند پستههاي
نگرش نسبت به برابري جنسيتي

مديريتي را عهدهدار شوند )1 .زنان نيز همانند مردان بايد در تصميمگيريهاي خهانواده مشهاركت داشهته باشهند)1 .
زنان نيز همانند مردان بايد در تصميمگيريهاي متلي و ملي مشاركت داشهته باشهند )8 .زنهان نيهز هماننهد مهردان
ميتوانند در فعاليتهاي سياسي شركت كنند )1 .تربيت فرزندان در خانه صرفا وظيفه زنان است.
 )6در تصميمگيريها بايد به ارزشهاي موجود در جامعه توجه داشت )2 .بدون توجه به ارزشهاي مهذهبي كهاري
را كه درست بدانم انجام ميدهم )9 .مبناي تصميمگيري ،استدرل عقلي انسان است )1 .ارزشهاي خهانوادگي مههم

فردگرايي

است و طب آن ها بايد تصميم گرفت )1 .در تصميمگيريها منافع فردي را بر منافع جمعي تهرجيح مهيدههم )1 .در
اجراي تصميمهايم همواره آداب و رسوم را مد نظر قرار ميدهم.
 )6ازدواج موضوع مهمي است و نبايد آن را دست كم گرفت )2 .ازدواج مال ساير مراحل زندگي است و فرقهي بها

نگرش فرامادي به ازدواج

آنها ندارد )9 .آدم تا وقتي كه عاش طرف مقابل نشده است نبايد ازدواج كند )1 .بهارخره بايهد يهک روزي ازدواج
كرد )1 .بايد كسي را براي ازدواج انتخاب كرد كه بتوان با او به آرامش رسيد.
 )6يکي از معيارهايي كه بايد در ازدواج حتما در نظر گرفته شود ،نگرش فهرد مقابهل نسهبت بهه مهذهب اسهت)2 .
مخالف حضور زنان در جامعه هستم زيرا معاشرتهاي اجتماعي آنان با نامترمان افزايش مييابد )9 .تا چه حهد بها
اين حدي

ارزشهاي مذهبي

موافقيد« :مرد مديريت خانواده را بر عهده دارد و زن مديريت داخل خانه را»  )1برخي از علماي دينهي،

مخالف تتصيل زنان هستند زيرا آموزشي كه به زنان داده ميشود برخالف دستورات اسالم است و منجر بهه فسهاد
ميشود )1 .از نظر شرعي و ديني زن مسؤوليتي براي مخارج خانه ندارد .بنابراين نبايد بيرون از خانه كار كند و بايد
امور خانه را سامان دهد )1 .تا چه حد با اين حدي
ابعاد متغير
بعد تترع مکاني

استقالل زنان

دسترسههي بههه منههابع
اقتصادي خانواده

موافقيد« :جهاد زن ،شوهرداري در بهترين شکل آن است».

براي رفتن به مطب پزشک يا مراكز بهداشتي ،مراسم مهذهبي ،مسهجد ،منهزل بسهتگان و دوسهتان ،مراسهم جشهن و
عروسي ،مسافرت به روستا يا شهر آيا بايد به شوهرتان بگوييد و از او اجازه بگيريد يا ميتوانيد بهه تنههايي بهه ايهن
متلها برويد؟
نقش شما در تصميمگيري براي خريد مواد غذايي ،لوازم خانگي ،طال و جواهرات چگونه است؟ (هيچ نقشي نهدارد،
نقش مشاركتي دارد ،تصميم كامال بر عهده اوست) .در مورد درآمد شخصيتان چگونه تصميم مهيگيريهد؟ (شخصها
تصميم ميگيرم ،با مشورت همسرم ،شوهر به تنهايي).

بعد تصميمگيهري در

در زندگي شما چه كسي در مورد شمار فرزندان ،فاصله سني بين فرزنهدان ،روش مهورد اسهتفاده در پهيشگيهري از

خانواده

بارداري و آموزش و تتصيالت فرزندان تصميم ميگيرد (زن به تنهايي ،هر دو با هم ،شوهر به تنهايي).
با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي منطقه ،اين شاخص تركيبي از متغيرهاي تتصيالت ،وضعيت شغلي و درآمهد
است .ضرايب و امتيازات هر يک از اين متغيرها با توجه به وضعيت فرهنگي و اقتصادي خاص منطقهه و بنيهانههاي

پايگاه اقتصادي ه اجتماعي

نظري تعيين شدهاند و ممکن است اين ضرايب در منطقهاي با وضعيت فرهنگي و اقتصهادي ديگهر جههت سهنجش
پايگاه اقتصادي ه اجتماعي سودمند نباشد .براي تهيه شاخص پايگاه اقتصادي ه اجتماعي زنان ،تتصيالت با ضهريب
 ،6درآمد با ضريب  6/1و وضعيت شغلي با ضريب  2در هم ادغام شدند.

خاستگاه
سن زن به هنگام بررسي

از طري پرسش درباره متل تولد زنان و در دو مقوله شهر و روستا عملياتي ميشود.
اين متغير در سطح سنجش فاصلهاي و از طري تفاضل تاريخ تولد زن از سهال بررسهي ( )6932انهدازهگيهري شهده
است.

بُعد خانوار

در اين تتقي بُعد خانوار از طري اين پرسش كه چند خواهر و برادر داريد سنجيده شد.

وضعيت اشتغال

اين متغير در سطح سنجش اسمي و در دو مقوله شاغل و غيرشاغل اندازهگيري شده است.
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یافتهها

هنگام ازدواج كمي بيش از  21سال بوده است .توزيع زنان بهر

سیمای جمعیت نمونه

حسب گروه هاي سني ازدواج گوياي آن است كه نسبت قابهل

نتايج نشان ميدهد (جدول )9كه ميانگين سني پاسخگويان بهه

توجهي از آنها ( 11درصد) قبل از  21سالگي و در فاصله 61

هنگام بررسي كمي بيش از  96سال و ميانگين سهن آنهها بهه

تا  21سالگي ازدواج كردهاند.

جدول  -3توزیع فراوانی و فراوانی نسبی جمعیت نمونه بر حسب ویژگیهای اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیتی زنان
فراوانی

ویژگی

مطلق

سن به هنگام بررسي
61-63
21-21
21-23
91-91
91-93
11-11
11-13
جمع
گروههاي سني ازدواج
61-61
61-63
21-21
21-23
91-91
جمع
خاستگاه
شهر
روستا
جمع
وضع سواد
باسواد
بيسواد
جمع
سطح تتصيالت
ابتدايي و راهنمايي
متوسطه و ديپلم
تتصيالت دانشگاهي
وضعيت اشتغال
شاغل
غيرشاغل
ويژگي
سن به هنگام بررسي
سن به هنگام اولين ازدواج

نسبی

62
18
18
31
12
11
21
931

9/1
68/1
22/1
21/1
61/8
66/1
1/6
611

91
612
691
12
68
931

3/1
91/1
91/1
61/8
1/9
611

233
661
931

11/1
12/1
611

911
11
931

11/1
66/1
611

32
692
621

21/9
98/8
91/1

31
916

29/1
81/2

آماره
ميانگين
96/11
21/98

واريان
11/21
32/21

حداكار
13
91

حداقل
61
61
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نتايج همچنين حاكي از آن است كه بيشتهر زنهان مهورد

بر ميگيرند كه روش ديگهري را غيهر از آنچهه خهود تجربهه

بررسي داراي خاستگاه شهري و با سواد هستند .بها ايهنحهال،

كرده انهد بهراي انتخهاب همسهر از سهوي دخترشهان مناسهب

اگرچه نسبت درصد زنهاني كهه داراي تتصهيالت دانشهگاهي

مي دانند .مقايسه شکافهاي منفي و مابت نشان مهيدههد كهه

هستند ،نسبتا قابل توجه است ولي  11درصد زنهان باسهواد را

 12/1درصد شکافها در جهت منفي است .اين بهه معنهي آن

افرادي تشکيل ميدهند كه تتصيالت ديپلم و پايينتهر دارنهد.

اسههت كههه تغييههر الگوهههاي همسههرگزيني بههه سههمت انتخههاب

همچنين نتايج از مشاركت پايين زنان در فعاليتهاي اقتصادي

مشاركتي و در مرحله بعد انتخاب فردي ميباشد .با اينحهال،

ه اجتماعي خهارج از منهزل حکايهت دارد .كمهي بهيش از 81

نسبت درصد شکافهاي منفي دو ( )-2گويهاي آن اسهت كهه

درصد زنان اظهار داشتهاند كه غيرشاغلاند.

جامعه مورد بررسي هنوز عميه تهرين ريههههاي نوسهازي را

يافتهها از بروز شکاف در رفتار و نگرش زنان نسهبت بهه

تجربه نکرده و زنان قائل به اين هستند كه خهانواده ههمچنهان

نتوه انتخاب همسهر در ميهان شهمار قابهل تهوجهي از آن هها

بايستي در كنار فرد به ايفاي نقهش در زمينهه انتخهاب همسهر

حکايت دارد (جدول  .)1نگرش بيش از نيمي از زنان متفاوت

بپردازد.

از تجربه آنهاست .كمي بيش از  11درصد زنان را آنهايي در
جدول  -4توزیع فرا وانی و فراوانی نسبی جمعیت نمونه بر حسب وضعیت شکاف و نوع آن
فراوانی

وضعیت شکاف

نسبی

مطلق

بدون شکاف

689

19/1

داراي شکاف

222

11/2

جمع

931

611

6

91

61/9

2

1

2/2

-6

611

89/3

-2

63

1/1

222

611

نوع  MSGIو طبقات آن

مابت
منفي

جمع كل

تحلیل چند متغیره

كنترل تأثير مشخصههاي فرهنگي در رابطه ميان مشخصهههاي

براي تبيين چگونگي تغيير احتمال شکاف در رفتهار و نگهرش

اقتصادي ه اجتماعي و جمعيتي بر شکاف در رفتهار و نگهرش

زنان نسبت به نتوه انتخاب همسر ،با توجه به سطح سهنجش

زنان نسبت به الگوهاي انتخاب همسر ،در مهدل  ،2متغيرههاي

متغير وابسته (اسمي دو شقي) ،از تکنيک رگرسيون لجسهتيک

فرهنگي نيز به مجموعه متغيرهاي مدل  6اضافه شهد (جهدول

اسههتفاده شههد .متغيرههها در دو مههدل جداگانههه وارد تتليههل

.)1

رگرسههيوني شههدند .در مههدل  ،6مشخصههههههاي اقتصههادي ه

بهها توجههه بههه كههاي اسههکوئر مههدلهههاي دوگانههه ،تههأثير

اجتماعي و جمعيتي پاسخگويان (خاستگاه ،بُعد خانوار ،پايگهاه

مشخصههاي اقتصادي ه اجتماعي ،جمعيتي و فرهنگي در ههر

اقتصادي ه اجتماعي و سن ازدواج) وارد مدل شد .بهه منظهور

دو مدل و ارتبا آن ها با احتمال شهکاف در رفتهار و نگهرش
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زنان نسبت به الگوي همسرگزيني در سهطح  1/116معنهي دار

 1/981در مدل دوم رسيده است .در ادامه با توجه بهه مقهادير

است .نتايج نشان ميدهد كه مشخصههاي فرهنگهي بها بهبهود

آماره والد (جهت نشاندادن سطح معنيداري) و كسهر برتهري

آماره كاي اسکوئر برابر  1/911به برازش بهتر مدل دوم نسبت

(جهت نشاندادن ميزان تأثير) به ميزان و اولويهت تأثيرگهذاري

به مدل اول كمک كردهاند .مقدار آماره ضريب تعيين نگلکرع

هر يک از متغيرهاي مسهتقل بهر احتمهال شهکاف در رفتهار و

در مدل اول معادل  1/916است كه با  61/9درصد افزايش بهه

نگرش زنان نسبت به الگوي همسرگزيني ميپردازيم.

جدول  -5پیشبینی احتمال شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوی همسرگزینی
متغیر مستقل

مدل 1
Sig

)EXP (B

مدل 2
Sig

)EXP (B

خاستگاه
روستا (مرجع)
شهر

1/111

1/139

1/198

1/318

بعد خانوار

1/219

1/311

1/112

1/311

پايگاه اقتصادي ه اجتماعي
پايين (مرجع)
متوسط

1/111

9/132

1/112

2/916

بار

1/111

29/311

1/111

68/111

وضعيت اشتغال
غيرشاغل (مرجع)
شاغل

1/111

21/691

1/111

26/196

سن ازدواج
 61-61سال (مرجع)
61-63

1/221

6/121

1/112

6/111

21-21

1/318

6/111

1/611

6/191

91-91

1/221

1/113

1/911

1/198

 91و بارتر

1/112

2/311

1/119

2/111

ارزشهاي خانواده بزرگ

1/161

-6/692

استقالل زنان

1/161

1/398

نگرش فرامادي به ازدواج

1/218

6/111

نگرش نسبت به برابري جنسيتي

1/811

1/311

فردگرايي

1/163

6/111

ارزشهاي مذهبي

1/111

6/111

مقدار ثابت

1/181

1/123

Chi-Square

36/298

33/116

Nagelkerke R Square

1/916

1/981

Cox & Snell R Square

1/218

1/281

تبيين شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوي همسر گزيني

مدل  :6اين مدل متغيرهاي بعد خانوار ،خاستگاه (شههري
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آنهايي است كه در فاصله  61تا  61سالگي ازدواج كردهاند.

يا روستايي) ،پايگاه اقتصادي ه اجتماعي ،وضهعيت اشهتغال و

مدل دوم :براي پاسخ به اين پرسش كه «بها كنتهرل تهأثير

سن ازدواج پاسخگويان را شامل ميشود .در اين مهدل ،مقهدار

عوامل فرهنگي ،نقش مشخصههههاي اقتصهادي ه اجتمهاعي و

و اسنل و ضريب تعيين نگلکرع نشهان مهيدههد

جمعيتههي بههر احتمههال شههکاف در رفتههار و نگههرش زنههان در

كه پنج متغير مستقل وارد شده در مدل اول توانستهاند بين 21

خصوص نتوه انتخاب همسر چگونهه اسهت؟» در مهدل دوم

احتمال شکاف در رفتار و نگرش زنهان

مشخصههاي فرهنگي وارد تتليل شدند (جدول  .)1همانطور

نسبت به الگهوي همسهرگزيني را تبيهين كننهد .متغيهر پايگهاه

كه ميبينيد ،با وجود ورود مشخصههههاي فرهنگهي بهه مهدل،

اقتصادي ه اجتماعي در هر سهه سهطح ارتبها معنهيداري بها

پايگاه اقتصادي ه اجتمهاعي ،وضهعيت اشهتغال و سهن ازدواج

متغير وابسته دارد و مقدار كسر برتري آن نشهان مهيدههد كهه

همچنههان از سههطح معنههيداري بههراي حضههور در معادلههه

رابطه مستقيمي با متغير وابسته دارد؛ بدين معني كه اگر پايگهاه

برخوردارنههد .ايههن نتههايج ريشههه در ايههن واقعيههت دارد كههه

اقتصادي ه اجتماعي بهبود بيابهد احتمهال شهکاف در رفتهار و

مشخصههاي فرهنگي زنان تها حهدود زيهادي متهأثر از پايگهاه

نگرش زنان در خصوص نتوه انتخاب همسر افزايش مييابد.

اقتصادي ه اجتماعي آنهاست .به بيان ديگر متناسب با پايگهاه

زنان داراي پايگاه اقتصادي ه اجتماعي متوسهط در مقايسهه بها

اقتصادي ه اجتماعي زنان ،ارزشهاي و نگرشههاي فرهنگهي

زنان برخوردار از پايگاه اقتصادي ه اجتماعي پايين 9/13 ،برابر

آنها در زمينههايي چون فردگرايي ،نگرش فرامادي به ازدواج،

( 213درصد) بيش تر احتمال دارد ديدگاهشان در مورد نتهوه

نگرش نسبت به برابري جنسيتي و ارزش هاي مذهبي متفاوت

انتخاب همسر توسط دخترانشان متفاوت از تجربه عملي آنها

خواهد بود .با همه اينها ،اگرچهه مشخصههههاي اقتصهادي ه

باشد .اين احتمال براي زنان برخهوردار از پايگهاه اقتصهادي ه

اجتماعي و جمعيتي در مدل دوم همچنان معناداري خود را در

اجتماعي بار  29/31برابر بيشتر است .متغير وضعيت اشهتغال

ارتبا با متغيهر وابسهته حفهر كهردهانهد ،امها افهزايش سهطح

ارتبا معناداري با متغير وابسهته دارد؛ بههطهوري كهه احتمهال

معنيداري آن ها و كاهش مقهدار كسهرهاي برتهري بيهانگر آن

شکاف در رفتار و نگرش زنان شاغل نسبت به الگوي انتخاب

است كه متغيرهاي فرهنگي سهعي در كنتهرل تهأثير متغيرههاي

همسر در مقايسه با زنان غير شاغل حهدود  21برابهر بهيشتهر

مدل  6داشتهاند .همانطور كه در جدول  1مالحظه مهيكنيهد،

است.

از ميان مشخصههاي فرهنگي ،پايبندي به ارزشههاي خهانواده

آماره كاك

تا  91درصد واريان

سن به هنگام ازدواج يکي ديگر از تعيينكنندههاي تفاوت

بزرگ و استقالل زنان ارتبا معناداري با شهکاف در رفتهار و

در رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوي انتخاب همسر اسهت.

نگرش زنان نسبت به الگوي انتخاب همسر دارند .مقادير كسر

همان طور كه ميبينيد ،احتمال تفاوت در رفتار و نگرش زنهان

برتري و ضريب آن بيانگر آن است كه پايبندي به ارزشههاي

نسبت به الگوي انتخاب همسر در ميان آنهايي بيشتهر اسهت

خانواده بزرگ ارتبا معکوس و استقالل زنان ارتبا مسهتقيم

كه در سن  91سالگي و بارتر ازدواج كهردهانهد .مقهدار كسهر

با متغير وابسته دارند .به طهور كلهي نتهايج تتليهل رگرسهيوني

برتري متغير سن به هنگام ازدواج نشان ميدهد كه اين متغيهر

نشان مي دههد كهه احتمهال شهکاف در رفتهار و نگهرشههاي

تأثير مستقيم و معنيداري بر شکاف در رفتهار و نگهرش زنهان

ازدواجي زنان در بعد همسرگزيني در ميان زناني بيشتر است

در خصوص الگوي انتخاب همسهر دارد .احتمهال شهکاف در

كه شاغلاند ،پايگاه اقتصهادي ه اجتمهاعي بهارتري دارنهد ،در

رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوي انتخاب همسهر آن ههايي

سنين بار ازدواج كردهاند ،پايبندي بهيش تهري بهه ارزشههاي

كه در اين بازه سهني ازدواج كهردهانهد 2/3 ،برابهر بهيشتهر از

خانواده بزرگ دارند و از استقالل بيشتهري برخوردارنهد .بهه
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ايههن ترتيههب ،نتههايج ايههن بررسههي نشههان داد كههه تركيبههي از

در صههورت كنتههرل تههأثير عوامههل قههومي ه فرهنگههي ،نقههش

مشخصههاي اقتصادي ه اجتماعي ،جمعيتي و فرهنگهي تبيهين

مشخصههاي اقتصادي ه اجتماعي و جمعيتي در شهکاف ميهان

بهتري از تغييرات در الگوي همسهرگزيني در جمعيهت مهورد

رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوههاي همسهرگزيني چگونهه

بررسي به دست ميدهند.

خواهد بود؟ در جستجوي پاسخ به اين پرسش ،نمونهاي بهالغ
بر  931نفر از زنان  61-13ساله دستكم يکبار ازدواج كهرده

نتیجه

ساكن در خانوارهاي معمولي شهر كوهدشت را بها اسهتفاده از

در دهه هاي اخير ،موج نوسازي كه بهه همهراه خهود آمهوزش

روشهههاي خوشهههاي چندمرحلهههاي ،تصههادفي و تصههادفي

همگاني ،گسترش رسانه هاي جمعي و تغييرات بسيار ديگهري

سيستماتيک به عنهوان نمونهه انتخهاب و از طريه پرسشهنامه

را به همراه آورد ،از طري افزايش آگاهي هها و دانسهتنيههاي

ساختيافته اطالعات مورد نياز گردآوري شد.

افراد به دگرگوني در نظامهاي ارزشي و هنجاري جوامع منجر

نتايج نشان از تغيير در شيوه همسرگزيني جمعيهت مهورد

شد .نوسازي الگوها و عناصهر سهنتي ازدواج و خهانواده را در

بررسي دارد .تجربه بهيش از نيمهي از زنهان متفهاوت از شهيوه

جوامع كمتر توسعهيافته به سهمت مهدل جهانشهمول خهانواده

ترجيتي آنها براي انتخاب همسر توسهط دخترانشهان اسهت.

غرب با ويژگيهايي نظير هسهتهايبهودن و آزادي در انتخهاب

نتايج تتليل چندمتغيره نشان داد كه احتمال وقهوع شهکاف در

همسر و  ...پيش برده اسهت .بها وجهود تهداوم نقهش عناصهر

رفتار و نگرش زنان نسبت به شيوه همسرگزيني زماني بيشتر

فرهنگي گذشته و تأثير پايدار ارزشهاي مذهبي بر نگرشها و

ميشود كه پايگاه اقتصادي ه اجتماعي زنان ارتقاء بيابهد ،زنهان

رفتارهاي خانوادگي ايرانيان ،طي سهاليان اخيهر نههاد ازدواج و

شاغل باشند و در سنين بار ازدواج كهرده باشهند .ارزش ههاي

خانواده تغييرات متسوسي را تجربه كرده است .تنوع قومي و

خانواده بزرگ و استقالل زنان نيهز از مشخصههههاي فرهنگهي

به تبعِ آن تفاوتهاي بين فرهنگي در جامعه ايراني سبب شده

مؤثر بر شهکاف در رفتهار و نگهرش زنهان نسهبت بهه الگهوي

است تا اين تغييرات و تتورت ماهيت نسبتا متفهاوتي داشهته

انتخههاب همسههر اسههت .ايههن بررسههي نشههان داد كههه بهها ورود

باشند .بنابراين انتظار نميرود كه افهراد در بسهترهاي مختلهف

متغيرهاي فرهنگهي بهه تتليهل ،هرچنهد از سهطح معنهيداري

قهومي ه فرهنگهي بهه ميهزان يکسهاني تتهت تهأثير نيروههاي

مشخصههاي اقتصادي ه اجتماعي و جمعيتي با متغيهر وابسهته

نوسازي و عوامل اقتصهادي ه اجتمهاعي تغييهر در ارزشهها و

كاسته مي شود اما اين متغيرها در كنار مشخصه ههاي فرهنگهي

هنجارهاي مرتبط با ازدواج و تشکيل خانواده قرار بگيرند.

همچنان از عوامل تبيينكننده شکاف در رفتار و نگهرش زنهان

هدف از اين مقاله بررسي و تبيين تفاوت تجربه عملهي و

نسبت به الگوي انتخاب همسر هستند .از سوي ديگر ،كهاهش

نگههرش زنههان در خصههوص الگوهههاي همسههرگزيني در بسههتر

سههطح معنههيداري آنههها بيههانگر ايههن واقعيههت اسههت كههه

اقتصادي ه اجتماعي و قومي ه فرهنگي شهر كوهدشت اسهت.

مشخصههههههاي فرهنگههي سههعي در كنتههرل اثههر مشخصههههههاي

در اين راستا ،با تدارع يک چارچوب نظهري و بها تبعيهت از

اقتصادي ه اجتماعي و جمعيتي در تغيير رفتار و نگهرش زنهان

سرايي ( )6911استدرل شد كه هميشه درجهاي از عامليت در

نسبت به شيوههاي همسرگزيني داشتهاند .نتايج بهدست آمهده،

متل وجود دارد و تأثير نيروهاي مرتبط با نوسهازي و توسهعه

همانطور كه بهطهور نظهري انتظهار مهيرفهت ،روشهنگر ايهن

اقتصهادي ه اجتمهاعي از مجهرا و مسهير زمينههههاي قهومي و

واقعيت است كه تأثير نيروهاي مهرتبط بها نوسهازي و توسهعه

فرهنگي بر رفتار و نگرش زنان نسبت به شهيوهههاي انتخهاب

اقتصادي ه اجتماعي در تغييرات و تتورت مرتبط با خهانواده

همسر تأثير ميگذارد .در نتيجه اين پرسش را مطرح كرديم كه

و ازدواج در بسترهاي گونهاگون فرهنگهي مهيتوانهد متفهاوت

628

تبيين شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوي همسر گزيني

باشد .اين نتيجه همسو و در تأييد نتايجي اسهت كهه حسهيني

صههنعتي ،ترجمههه :مههريم وتههر ،چهها

( )21-21 :6936و عباسههي شههوازي و خههاني ( )12 :6911در

انتشارات كوير.

دوم ،تهههران:

بررسههي الگوهههاي ازدواج گههروههههاي قههومي و مههذهبي در

حسيني ،ح« .)6936( .تفاوتهاي قهومي در رفتارههاي ازدواج

شهرستانهاي اروميه و قروه به دست آوردند .بهه ايهن ترتيهب

زنان و نگرش آنها نسهبت بهه ازدواج دختهران در

مي توان گفهت نيروههاي نوسهازي در تعامهل بها سهاختارهاي

شهرسهتان اروميهه» ،نامهه انجمهن جمعيهتشناسهي

اجتماعي و عوامهل قهومي ه فرهنگهي ،تأثيرههاي متفهاوتي بهر

ايران ،سال پنجم ،ش  ،3ص.21-8

الگوهاي ازدواج در بسترها و زمينهههاي مختلهف اجتمهاعي ه

حسيني ،ح .)6936( .جمعيهت شناسهي اقتصهادي اجتمهاعي و

فرهنگههي مههيگذارنههد .بنههابراين بايههد تههالش كههرد تهها در

تنظيم خانواده ،چا

سياستگذاري و اتخان هرگونه برنامه عمل به منظور تقويت و

انتشارات دانشگاه بوعليسينا.

چهارم ،ويراست دوم ،همدان:

تتکيم خانواده در كشور از غيراجتماعي و غيرفرهنگي كهردن

سرايي ،ح« .)6911( .تداوم و تغيير خهانواده در جريهان گهذار

نهاد خانواده و ازدواج پرهيز كنيم و سياستهها را متناسهب بها

جمعيتي ايران» ،نامه انجمن جمعيتشناسهي ايهران،

زمينهه ههاي اجتمهاعي ه فرهنگهي جامعهه تهدوين و بهه اجهرا

سال يکم ،ش  ،2ص .611-661

بگذاريم .در اين راسهتا ،انجهام مطالعهات زمينهه اي در منهاط

شکوري ،ع .و آزاد ارمکي ،ت« .)6916( .مدرنيتهه و خهانواده

مختلف ايران ضرورتي اجتنابناپذير اسهت .بهيترديهد نتهايج

تهراني» ،مجله علمي ه پژوهشي دانشکده ادبيات و

چنين بررسهي ههايي كمهک مهؤثري در سياسهتگهذاريههاي

علوم انساني دانشگاه اصهفهان ،دوره دوم ،ش  91و

معطوف به ازدواج و تشکيل خانواده خواهد بود.

 ،96ص .211-211
عباسي شهوازي ،م .و خهاني ،س« .)6911( .الگوههاي ازدواج،

منابع

قوميت و مذهب :بررسي موردي زنان ازدواجكهرده

آزاد ارمکي ،ت« .)6911( .شکاف بهيننسهلي در ايهران» ،نامهه

در شهر قروه» ،نامه انجمن جمعيت شناسهي ايهران،

انجمن جامعه شناسي ايران (ويهژه دومهين همهايش
مسائل اجتماعي ايران) ،ش  ،1ص .81-11

ش  ،1ص .11-18
عسگري ندوشن ،ع.؛ عباسيشوازي،م .و صهادقي ،ر.)6911( .

آزاد ارمکي ،ت .و ظهيرينيا ،م« .)6913( .بررسهي سهنخههاي

«مادران ،دختران و ازدواج (تفهاوتههاي نسهلي در

ارزشي و تغييرات فرهنگهي در خهانواده» ،فصهلنامه

ايدهها و نگرشهاي ازدواج در شهر يزد» ،مطالعات

خانوادهپژوهي ،ش  ،1ص .238-283

راهبردي زنان (كتاب زن) ،ش  ،11ص .98-8

آزاد ارمکههي ،ت.؛ زنههد ،م .و خزايههي« .)6983( . ،بررسههي
تتورت اجتماعي و فرهنگهي در طهول سهه نسهل
خانواده تهراني» ،نامهه علهوم اجتمهاعي ،ش  ،8ص
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