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حجيه بی بی رازقی نصرآباد
تاریخ دریافت1393 /12 /20 :

تاریخ پذیرش1394 /3 /10 :

چکيده
در مسایر مادرن شادن جواماع ،خاانواده در معارض تغییراتای قارار گرفتاه و ایان تغییاارات در
تفاوت های نسلی در ارزشها ،نگرش به ازدواج ،شیوههاای همسارگزینی و سان ازدواج بازتااب
پیدا کرده است .هادف از ایان مقالاه ،بررسای و مقایساه کوهاورتی ازدواج خویشااوندی اسات.
روش تحقیق ،پیمایشی و نموناه ماورد مطالعاه شاامل  405زن ازدواج کارده سااکن در اساتان
ساامنان اساات .نتااایج نشااان ماای دهااد کااه  40درصااد از ازدواجهااا در اس اتان ساامنان از نااوع
خویشاوندی هستند و  27 /4درصد از زنان با خویشاوند نزدیاک ازدواج کاردهاناد .ایان در حاالی
است که تفاوت های معنا داری در وقوع ازدواج خویشاوندی در باین ساه کوهاورت وجاود دارد.
نزدیک به نیمی از زنان کوهورت متولادین دهاﺔ  1340باا خویشااوندان خاود ازدواج کاردهاناد،
درحالی که در کوهورت متولادین دهاﺔ  1360یاکساوم از ازدواجهاا باهصاورت خویشااوندی
است .نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که تفاوتهای مشااهده شاده در ازدواج خویشااوندی در
بین سه کوهورت عمدتاً بازتاب تفاوتهای نسلی در سطح تحصایالت اسات و تحصایالت یاک
عامل تعیین کننده در تفااوتهاای ازدواج خویشااوندی در باین کوهاورتهاای مختلاف اسات.
یافته های مطالعه نشان داد که خانواده متأﺛر از جریان نوساازی ،دچاار تغییار و دگرگاونی شاده و
یکی از نتایج این تغییر ،کاهش ازدواج خویشاوندی در نسل متولدین دهﺔ  1360است.
کليد واژهها :خانواده ،ازدواج خویشاوندی ،کوهورت ،تفاوتهای نسلی ،نوسازی ،سمنان.

 .1این مقاله م ستخرج از طرح پژوهشی « بررسی رفتارهای ازدواج و باروری زنان حداقل یکبار ازدواج کرده 15- 49ساله استان
سمنان» می باشد که در سال  1393در مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور به اتمام رسایده اسات .از
راهنمایی های ارزشمند دکتر حسن سرایی ،دکتر مهسا سعادتی و دکتر آرزو باقری در انجام این طرح قدردانی می گردد.
* .استادیار جمعیت شناسی ،مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور hajiieh.razeghi@psri.ac.ir
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مقدمه
تا ابتدای قرن بیستم ،متأﺛر از شیوة تولید اقتصادی که عمدتاً مبتنی بر کشاورزی و دامداری بود،
خانواده واحد اصلی تولید بود .الگوی هنجاری و متداول خانواده در ایران خانواده سنتی بود.
بنابراین با توجه به مقتضیات خانواده در آن دوران ،ازدواج و فرزندآوری اهمیت باتیی داشت؛
ازدواج در سنین پایین و با خویشاوندان نزدیک بسیار رایج بود (کتابی)1379 ،؛ ازدواج عموماً
به صورت ترتیبیافته صاورت مایگرفات و درونهمساری رواج داشات (عباسای شاوازی و
عسکری ندوشن .)34 :1384 ،سرایی ( )1385دربارة خانواده پیش از گذار مینویسد « :دایارة
اختیار فرد بسیار محدود و نفوذ جامعه در او بسیار شدید بود .فرد در آن زمان هویت مستقلی
نداشت و این جامعه بود که از طریق خانواده ،فامیل و اجتماع هویت او را تعیین میکارد .در
جامعه پیش از گذار ایران  ،دایره اختیارات فرد بسیار محدود بود ،دختار و پسار در انتخااب
همسر خود اختیار قابل مالحظه ای نداشتند و وقتی پسر یا دختر به سن ازدواج مایرسایدند،
بزرگترهای فامیل با مالحظات فامیلی ،طبقاتی ،قومی ،دینی و  ...ازدواج بین دختار و پسار را
ترتیب می دادند» (سرایی.)49 :1385 ،
در قرن اخی ر جامعه ایران در مسیر تغییرات اقتصادی اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی متعددی
قرار گرفت .در ابتدای قرن بیستم با تالش مستمر حکومات ،فرایناد الگوپاذیری از ارب و
مدرنیزاسیون آ از شد و تا زمان انقالب اسالمی ادامه یافت .بخشی از برناماههاای مارتبط باا
جریان مدرنیزاسیون با اصال حات ارضی اداری و قانونی مرتبط شد .در این دوره ،جهتگیری
سیاسی حکومت در راستای ایجاد تغییرات نمادین و قانونی برای ارتقای پایگاه اجتماعی زنان
و سهیم کردن آنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی خاارج از منازل باود .در ساال 1345
قانون حمایت از خانواده تصویب شد ،در این قانون ،سن قانونی ازدواج برای مردان به  18و
برای زنان به  16سال افزایش یافت .عالوه بر تغییر در ابعاد ساختاری ،حکومات اقادامات و
برنامهریزی های متعددی در جهت تحول ارزشی و نگرشی مردم و جایگزینی آنها با ارزشهای
ربی انجام دادند (عسکری ندوشن.)1382 ،
به دنب ال انقالب اسالمی که در پاسخ به روند نوسازی مهار نشده پیش آمد ،روند تغییارات
ایجاد شده در ابعاد سازمانی ،اقتصادی و فرهنگی مسیرهای مختلفی پیدا کرد (سرایی.)1385 ،
در سالهای دهﺔ  1360شاهد بازتعریف مجدد جنبههای گوناگون زندگی ایرانیان هستیم .یکی
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از ویژگی های اساسی انقالب ،تأکید زیاد بر احیا ارزشهای اسالمی بود ،از اینرو در قلمارو
ارزش های خانوادگی جامعه ایران نوعی بازگشت به سنتهای ریشه دار و اصول مذهبی اسالم
صورت گرفت (عباسی شوازی 2000 ،؛ هودفر و اسدپور .)21 :2000 ،طی دو دهاﺔ اخیار باا
تغییرات اجتماعی ،سیاسی و اقت صادی ،گسترش ارتباطات و تکنولوژی مدرن ،جامعاه ایرانای
بیش از پیش در مسیر تجدد و نوآوری قرار گرفات .ایان تغییارات باه دنباال خاود تحاوتت
تدریجی در ارزش های مذهبی و سمبلهای مرتبط با آن و جایگزینی آنها با عناصار فرهنگای
رب و ارزشهای مادی را به همراه داشت (عسکری ندوشن .)1382 ،
همانطور که شرح داده شد ،در قرن اخیر جامعه ایران تغییرات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی

و فرهنگی را تجربه کرده است .بی تردید همسو باا روناد تحاوتت اقتصاادی – اجتمااعی،
خانواده ایرانی نیز در جریان تغییرات و تحوتت قابل توجهی قرار گرفته است .بدیهی است در
راستا ی شرایط تغییر یافته خانواده به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی بدون تغییر نبوده است .از
این رو انتظار می رود در الگوهای خانواده و همسرگزینی نسلی که در آن دورا ن وجود داشت،
تغییراتی ایجاد شده باشد .یکی از شیوههای سنتی همسرگزینی ،ازدواج خویشاوندی است که
مقالﺔ حاضر آن را کانون توجه خود قرار داده و انتظار بر این است که بازتاب تحوتت اخیر در
کاهش این نوع ازدواج باشد.
ازدواج خویشاوندی  1نوعی از ازدواج است که زن و شوهر حداقل یک جد مشترک دارند
(حافظ و همکاران .)1983 ،این نوع ازدواج بهعنوان یکی از مشخصاههاای شادت ارتبااط و
ت عامل میان خانواده و شبکه خویشاوندی می باشد (کاظمی پور.)1390 ،
ازدواج های خویشاوندی در کشورهای خاورمیانه ،شمال افریقا ،آسیای ربای ،جناوبی و
مرکزی رواج دارد (بیتلز 1994 ،؛ عباسی شوازی و همکاران .)2006 ،بر پایﺔ مطالعاات انجاام
گرفته ،الگوی سنتی ازدواج در ایران ن یز ازدواج خویشاوندی است (کتابی 2000 ،باه نقال از
عباسی شوازی و همکاران )2 :2008 ،و رواج آن در میان افراد برخوردار از ویژگیها و زمینﺔ
خانوادگی سنتی بیشتر است .همان طور که گفته شد در چند دهﺔ اخیر جامعه ایران ،در مسیر
تغییرات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ق رار گرفته است ،وقایعی نظیر انقالب ،جنگ و
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س س گسترش ارتباطات و اطالعات و وقوع تغییراتی تحت عناوان مدرنیتاه و جهاانی شادن
اتفاق افتاده است .بنابراین انتظار می رود ،متأﺛر از فرایندهای مدرن شدن جامعاه از عمومیات
ازدواج خویشاوندی کاسته شده باشد .در این مقاله تغییر ال گوهاای همسارگزینی را از طریاق
بررسی شباهتها و تفاوتهای بین کوهورتهای مختلف در استان سمنان بررسای مایکنایم.
مطالعﺔ تفاوت های ازدواج خویشاوندی در کوهورتهای مختلف از آنرو مهم است که عاالوه
بر درک تغییرات خانواده و باتخص شیوههای همسرگزینی ،به شناخت چگونگی و نوع تغییر
این فرایند در آینده کمک می کند .در این راستا این مقاله سعی دارد به سواتت زیر پاسخ دهد:
ازدواج خویشاوندی در کوهورتهای مختلف چگونه است؟ با لحاظ نمودن سایر ویژگیهاای
اجتماعی و اقتصادی ،تفاوتهای نسلی در ازدواج خویشاوندی چگونه است؟

چارچوب نظری و پيشينه تحقيق
یکی از مهمتارین نظریاه هاایی کاه در ساطح وسایعی از تحقیقاات بارای شاناخت روناد ،و
تعیینکنندههای الگوهای تشکیل خانواده مورد استفاده قرار گرفته ،نظریﺔ مدرنیزاسیون است .بر
اساس این نظریه ،بین صنعتی شدن و فرایندهای دگرگونی اجتماعی ا سیاسی همبستگی وجود
دارد .اگر همه جوامع در مسیر صنعتی شدن گام بردارند ،از الگوی جامعاه مادرن و صانعتی
برخوردار خواهند بود .توسعه اقتصادی نشانههایی از دگرگونی را بههمراه میآورد که نه فقط
صنعتی شدن بلکه شهرنشینی ،آموزش و پرورش همگانی ،تخصصی شادن مشاا ل و توساعه
ارتباطات را دربر میگیرد و این پدیدهها به نوبه خود با دگرگونیهای فرهنگای ،اجتمااعی و
سیاسی پیوند دارد .این نظریه با تأکید بر تغییرات ساختی و گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد
صنعتی ،تغییر الگوهای ازدواج و باروری را به تغییرات ساختاری در زندگی اجتماعی به جهت
ظهور نیروهای جدید اجتما عی و سه جریان صنعتی شادن ،شهرنشاینی و آماوزش همگاانی،
مرتبط می کند .بر این اساس تحوتت ازدواج و خانواده بهعنوان سازگاری نظاممند با تغییر در
شرایط نظام اجتماعی تغییر یافته در نظر گرفته میشاود (عباسای شاوازی و صاادقی 1384 ،؛
حسینی.)1389 ،
در فرایند مدرنیزاسیون ،افراد به دنبال حداکثر سود و منفعت فردی خود هستند .بر اساس
این تئوری ،به دلیل فروپاشی ترتیبات سنتی حاکم بر زندگی روزمره افراد ،همراه باا اساتقرار
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سبک های نوین زندگی شهری و صنعتی ،انگیزه افراد برای تشکیل خانواده و فرزندآوری تغییر
می کند .بهعبارتی ،همزمان با این تحوتت ،نوعی انطباق در الگوهای تشکیل خانواده با شرایط
جدید رخ میدهد.
ویلیام گود  )1963( 1در نظریه هم گرایی خانواده ،ایدة انقالب جهانی در الگوهای خانواده
را مطرح میکند .گود بر این باور است که در جوامع مختلف ،بهعنوان نتیجاه فرایناد متاداول
جهانی مدرنیزاسیون ،صنعتی شدن و شهرنشینی ،تفاوتها در سانتهاای اجتمااعی از میاان
برداشته می شود و جامعههای مدرن بهطور همگرا و با ویژگیهای کم و بیش یکساانی باا هام
مشابهت پیدا می کنند .وی اظهار داشت که همانگونه که خانواده با شرایط زندگی مدرن وفق
می یابد و زنان شروع به مشارکت در فعالیتهای یرخانگی مایکنناد ،ممکان اسات الگاوی
مشابهی را در فرایند شکل گیری خانواده انتظار داشته باشیم .چناین الگوهاایی ممکان اسات
شامل ،آزادی در انتخاب همسر ،ازدواج در سنین باتتر ،فرزنادآوری در سان بااتتر و طاول
سالیان کمتر ،تعداد فرزندان کمتر و برابری جنسیتی باشد.
در جریان نوسازی ،بسیاری از کارکردهای قدیمی خانواده به سازمانها و نهادهای دیگر واگذار
می شود .در نتیجه خانواده به واحد هسته ای که بر فردگرایی استوار است  ،تبدیل میشود .بدین معنی
بخش عمده ای از تصمیمات مربوط به زندگی اعضای خانواده ،مانند تصمیمگیری در مورد تشکیل
خانواده و ازدواج توسط خود فرد اتخاذ میشود .از این رو شروع نوسازی  ،کاهش کارکرد نظام
خویشاوندی و خانواده گسترده و افزایش تعداد افرادی که خودشان آزادانه همسرشان را انتخاب
میکنند ،با کاهش ازدواج خویشاوندی هم بسته است .اگرچه نظریﺔ گود در زمی نﺔ همگرایی خانواده
و رابطه خطی مدرنیزاسیون و الگوهای ازدواج ،توسط برخی محققان به چالش کشیده شده است
(مورگان و هیروسیما1983 ،؛ عباسی شوازی و ترابی ،) 1385 ،مطالعات زیادی نیز نشان دادند که
احتمال ازدواج خویشاوندی در زنان برخوردار از ویژگیهای مدرن کمتر است ( حسین و بیلتز،
 2000؛ گیونز و هیرشمن 1994 ،؛ کتابی.)1379 ،
گسترش و همگانی شدن تحصیالت ،یکای از دساتاوردهای مهام نوساازی اسات .تاأﺛیر
قدرتمند میزان تحصیالت بات بر کاهش ازدواج خویشاوندی در بسیاری از مطالعات نشان داده
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شده است (گیونز و هیرشمن 1994 ،؛ حسین و بانیان  1997 ،؛ سگالن  .)1370 ،افزایش سطح
تحصیالت افراد ،بسیاری از عوامل مرتبط با ازدواج نظیر انتظار از روابط زناشویی و ازدواج و
نحوة انتخاب همسر را تحت تأﺛیر قرار داده است .مثالً برای زنان با تحصیالت باتتر ،امکاان
حضور فعال در بخشهای مختلف جامعه بیشتر میشود (گود ، )1963 ،همچنین افزایش آگاهی
زنان در مورد خطرات بهداشتی ازدواج خویشاوندی یکی از دتیل کاهش این شیوة ازدواج در
میان زنان با تحصیالت بااتتر اسات (عباداهلل و زاهار 2013 ،؛ مهادریتا و همکااران.)2007 ،
همچنین نوسازی از طریق گسترش اشتغال زنان بهویژه اشتغال در بخاشهاای مادرن کاه باا
تحصیالت باتتر همراه است ،امکانات حضور در فعالیتهای بیرون از خانه را فراهم کارده و
موقعیت زنان را بهبود بخشیده است .موقعیت بهبود یافته زنان با افزایش سن ازدواج ،افزایش
دامنه انتخاب همسر  ،قدرت تصمیمگیری در خانواده و انتخاب آزادانهتر همراه بوده است.
بنابراین بر اساس دیدگاه نوسازی ویژگیهای اجتماعی و اقتصاادی افاراد  ،نظیار میازان
تحصیالت و اشتغال ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی ،انتظارات از ازدواج و خانواده ،میزان در
دسترس بودن همسر مناسب  ،موقعیت زنان در جامعه و  ...از عوامل اصالی ماؤﺛر بار ازدواج
خویشاوندی بهشمار میروند.
بر پایﺔ مطالعات انجام گرفته در ایران  ،ازدواج خویشاوندی الگوی سنتی ازدواج در ایاران
است (کتابی )1379 ،و رواج آن در میان افراد برخوردار از ویژگیها و زمینﺔ خانوادگی سنتی
بیشتر است .گیونز و هیرشمن ( )1994با استفاده از دادههاای طارح بررسای بااروری ایار ان
( )1977نشان دادند که  40درصد ازدواجها از نوع خویشاوندی است .نتایج مطالعاﺔ گیاونز و
هیرشمن نشان می دهد که در ایران ازدواج خویشاوندی همبستگی زیادی با سن پایین ازدواج،
دارد .بهبود موقعیت زنان از جهت سطح تحصیالت و وضعیت شغلی احتمال ریساک ازدواج
خویشاوندی را کاهش می دهد .نتایج این مطالعات میتواند فرض تاأﺛیر جریاان نوساازی بار
الگوهای همسرگزینی در ایران را مورد تأیید قرار دهد.
نتایج مطالعه عباسی شوازی و همکاران ( 1383؛  )2006که با استفاده از دادههای طرح انتقال
باروری در ای ران در چهار استان گیالن ،سیستان و بلوچستان ،آذربایجان ربی و یازد انجاام

1. Bunyan
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گرفت ،نشان می دهد که  40درصد از ازدواجها بهصورت خویشاوندی است .بااتترین میازان
مربوط به استان سیستان و بلوچستان ( 77/4درصد) و کمترین آن مربوط به استان گیالن (24
درصد) است .در استان های یزد و آذربایجان ربی بهترتیب  46/3و  32/6درصد از ازدواجها
خویشاوندی است.
عباسی شوازی و صادقی ( )1384در مطالعه ای با عنوان قومیت و الگوهای ازدواج در ایران
به بررسی الگوهای ازدواج میان گروههای قومی در ایران پرداخته است .نتاایج ایان مطالعاه
نشان داد که هویت قومی یک عامل تعیینکننده در الگوهاای ازدواج در ایاران اسات .ازدواج
خویشاوندی در میان بلوچها بیشتر از سایر گروههای قومی در ایران دیده میشود .بعد از این
گروه ،بیشترین نسبت ازدواج خویشاوندی به ترتیب مربوط به گروههاای قاومی عارب و لار
است و کمترین نسبت در بین زنان گیلکی دیده میشود.
عباسی شوازی و ترابی ( 1385الف) مطالعه ای باا عناوان ساطح ،روناد و الگاوی ازدواج
خویشاوندی در ایران انجام دادند .بر اساس این مطالعه ازدواج خویشاوندی بهعناوان الگاوی
ازدواج مطلوب در ایران بهشمار میآید و  42درصد از ازدواجهای صورت گرفته در کشور از
نوع خویشاوندی بوده اسات .یافتاههاای مطالعاﺔ ایان محققاین بیاانگر آن اسات کاه ازدواج
خویشاوندی ،علیر م تأ ﺛیرپذیری ایران از فرایندهای مدرنیزاسیون ،شهرنشینی و صنعتی شدن
در دهه های گذشته ،از ﺛبات و تداومی نسبی برخوردار بوده است.
عباسیشوازی و ترابی (1385ب) در مطالعﺔ دیگری که به بررسی تفاوتهاای باین نسالی
ازدواج خویشاوندی در ایران پرداخته است نشان دادند که تفاوتهای بین نسالی فرزنادان و
والادین در ویژگاایهااا و مشخصااههااای فاردی منجاار بااه کاااهش مطلوبیاات و رواج ازدواج
خویشاوندی نگردیده است.
یافته های مطالعه کاظمیپور ( ) 1390که در ماورد تحاوتت ازدواج و طاالق انجاام گرفتاه
است ،نشان میدهد که در میان گروههای سنی بیشترین میزان ازدواج خویشاوندی چه نزدیک
و چه دور برای زنانی است که در سن  15ا  19سالگی ازدواج میکنند و بر اساس این مطالعه
هر چه جامعه کوچکتر و دایره همسرگزینی محدودتر باشد ،ازدواجها زودتر صورت میگیرد و
یا بالعکس هر چه ازدواجها زودرستر باشد دایرة همسرگزینی محدودتر است؛ در واقع با بات
رفتن سن ازدواج ،ازدواج خویشاوندی کمتر میشود.
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حسینی ( )1389در مطالعه ای به بررسی تفاوتهای قاومی در رفتارهاای ازدواج زناان در
شهرستان ارومیه پرداخت .نتایج این مطالعه نشان داد که به لحاظ رفتاری و نگرشی در برخی
از ابعاد مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده بین زنان کرد و ترک تفاوتهای معناا داری وجاود
دارد .ازدواج خویشاوندی در میان کردها از عمومیت بیشتری برخوردار است .بنابراین قومیت
تأﺛیر زیادی بر الگوی ازدواج خویشاوندی دارد.

روش تحقيق و دادهها
دادههای این مقاله حاصل مطالعه ای پیمایشیا مقطعی با عنوان « شمار فرزندان موجود و فرزندان
ایده ال و شکاف میان آنها در سه استان منتخب سمنان ،کهگیلویه و بویر احمد ،و هرمزگان» است
که با استفاده از پرسشنامﺔ ساختیافته در سال  1391جمع آوری شده است (رازقی نصرآباد،
 .) 1391در این مقاله ،از اطالعات استان سمنان استفاده شد.
استان سمنان یکی از استانهایی است که در مسیر مدرنیزاسیون و توسعه گامهای ماؤﺛری
برداشته است و هم اکنون بهعنوان یکی از استانهای توسعهیافته محسوب میشود .انتظار میرود
متأﺛر از جریانهای نوسازی ،صنعتی شدن و شهرنشینی در این استان تغییراتی در نوع ازدواج
صورت پذیرد .در طرح مذکور بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ( 1 1385مرکز آمار ایران،
 ) 1385استان سمنان و فرمول حجم نمونﺔ کوکران 405 ،زن  15تا  49سالﺔ ازدواجکرده بهعنوان
نمونه محاسبه شد 405 .نمونه بهدست آمده در این مرحله باید به نمونههای زنان شهری و روستایی
15ا  49ساله حداقل یکبارازدواجکرده تقسیم شود .از آنجا که تقریباً  77درصد جمعیت 15ا 49
ساله حداقل یکبارازدواجکرده زنان کل این استان ( 118473نفر) را زنان شهری ( 91561نفر)
تشکیل می دادند ،حجم نمونهای معادل با  313زن شهری به همین نسبت از نمونه کل ( 405نمونه)
انتخاب شد و مابقی نمونه را نیز زنان روستایی این استان تشکیل دادند ( 92نمونه).
روش نمونه گیری بارای انتخااب زناان شاهری در ایان اساتان ،نموناهگیاری طبقاه ایای
چندمرحلهای  2است به طوری که نخست ،چهار شهرستا ن این استان که شامل سمنان ،شاهرود،

 .1با توجه به اینکه در زمان اجرای تحقیق اطالعاات سرشاماری  90هناوز ارائاه نشاده باود ،بناابراین انادازهگیاری
نمونه براساس سرشماری  1385بوده است.
2. M ultistage Stratified Sampling
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دامغان و گرمسار هستند و به ترتیب  13/94 ، 34/99 ، 38/18و  12/89درصد از کل جمعیات
زنان حداقل یکبارازدواج کرده شهری اساتان را دارا مای باشاند باه دو طبقاه شهرساتانهاای
پرجمعیت (سمنان و شاهرود) و کم جمعیت (دامغان و گرمسار) این استان تقسیم شدند .س س
از بین هر یک از این دو طبقه به تصادف یک شهرستان (شهرستانهای سمنان و دامغان) انتخاب
و در مرحله بعد ،با استفاده از روش نمونهگیری تخصیص متناسب با حجم نمونه 1 ،نمونههایی
متناسب با جمعیت زنان حداقل یکبارازدواجکرده در این دو شهرستان انتخاب شدند.
از آنجا که  0/73درصد زنان شهری حداقل یکبارازدواجکرده در مجموع این دو شهرستان
( 63737نفر) ،زنان شهری سمنانی بودند ( 46694نفر) ،متناسب با این تعداد 228 ،نموناه از
زنان شهری حداقل یکبارازدواجکرده شهرستان سمنان ( 0/73درصد از  313نمونه) و  85نمونه
از زنا ن شهری حداقل یکبارازدواجکرده شهرستان دامغان نمونهگیری شد.
روش نمونه گیری برای انتخاب زنان روستایی در ایان اساتان نیاز نموناهگیاری طبقاهای
چندمرحله ای است به طوری که نخست ،از چهار شهرساتان ایان اساتان کاه شاامل سامنان،
شاهرود ،دامغان و گرمسار هستند ،دو شهرستان س منان و دامغان به تصادف انتخاب شدند .در
مرحله بعد ،با استفاده از روش نمونهگیری تخصیص متناسب باا حجام نموناه ،نموناههاایی
متناسب با جمعیت زنان روستایی حداقل یکبارازدواجکرده در این دو شهرستان انتخاب شد .از
آنجا که  51/45درصد زنان روستایی حداقل یکبارازدواجکرده در مجموع ایان دو شهرساتان
( 12754نفر) ،زنان روستایی سمنانی بودند ( 6562نفر) ،متناسب با این تعاداد 47 ،نموناه از
زنان حداقل یکبارازدواج کرده شهرستان سمنان ( 51/45درصد از  92نموناه) و  45نموناه از
زنان روستایی حداقل یکبارازدواجکرده شهرستان دامغان نمونهگیری شد.
به منظور انجاام نموناهگیاری از  92زن روساتایی حاداقل یکباارازدواجکارده شهرساتان
سمنان و دامغاان ،طباق اطالعاات موجاود در سرشاماری نفاوس و مساکن  1385از تعاداد
آباادیهاای دارای  20خااانوار و بیشاتر ایاان دو شهرساتان (بااه ترتیاب  25و  67آبااادی در
سمنان و دامغان) ،دو آبادی خیرآباد ( 802خانوار و  3022نفار جمعیات) و رکانآبااد (256
خانوار و  1025نفر جمعیت) از شهرستان سامنان و آباادی ماومنآبااد ( 159خاانوار و 550

)1. Probability Proportional to Size (PPS
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نفر جمعیت) از شهرستان دامغان به تصادف به منظور اجارای نموناهگیاری انتخااب شادند.
در مرحله بعد ،از زنان روستایی حداقل یکباارازدواجکارده آباادی ماومنآبااد در شهرساتان
دامغان  45نمونه و به تناساب تعاداد خاانوار در دو آباادی خیرآبااد و رکانآبااد شهرساتان
سمنان ،از زنان روساتایی حاداقل یکباارازدواجکارده آناان 47 ،نموناه ( 36نموناه از آباادی
خیرآباد و  11نمونه از آبادی رکنآباد) انتخاب شد.
متغیر وابسته در این مطالعه ازدواج خویشاوندی است ،این متغیر که نسبت فامیلی بین زن و
شوهر را نشان می دهد و با شش گزینه پسر عمو ،پسر خاله ،پسر دایی ،پسر عمه ،سایر خویشاوند و
یرخویشاوند پرسیده شد .چهار طبقه اول به عنوان خویشاوند نزدیک و یا درجﺔ اول در نظر گرفته
شد .مقولﺔ پنجم ،خویشاوند دور یا سایر خویشاوندان می باشد .برای سنجش عمومیت و همچنین
شناخت رابطﺔ ازدواج خویشاوندی و متغیرهای مستقل در تحلیال دومتغیاره ،ازدواج از نظار
خویشاوندی به سه طبقﺔ خویشاوند نزدیک ،خویشاوند دور و یر خویشاوند طبقه بندی شده است.
در تحلیل چندمتغیره ،خویشاون د نزدیک و خویشاوند دور مجموعاً بهعنوان ازدواج خویشاوندی در
نظر گرفته شده است .بنابراین متغیر وابسته به یک متغیر اسمی دووجهی تبدیل و به دو گزینﺔ
خویشاوند و یر خویشاوند تبدیل شده است .مشخصههای اقتصادی ا اجتماعی و جمعیتشناختی
که مورد پرسش قرار گرفت به شرح زیر است:
همدوره (کوهورت) :هم دوره عبارت است از موالید یک گروه از افراد که در دورة یکسانی
متولد شده اند و زمان فردی مشابهی را در بستر تاریخی یکسانی تجربه کرده اند (ریدر.)1965 ،
نمونﺔ بررسیشده شامل زنان  15تا  49ساله اند که متولدین سالهای  1340تاا  1375ر ا شاامل
میشوند و در این مطالعه در سه هم دوره قرار گرفته اند .متولدین سالهای  1340تا  1349بهعنوان
کوهورت تولد دهﺔ  ، 1340متولدین سالهای  1350تا  1359بهعنوان کوهورت تولد دهﺔ  1350و
متولدین سالهای  1360تا  1375بهعنوان کوهورت تولد بعد از سال  1360در نظر گ رفته شدهاند.
سن در اولين ازدواج :بیانگر سن پاسخگو در زمان اولین ازدواج است و به سال میباشد.
این متغیر در سطح سنجش فاصله ای اندازه گیری شده است که به پنج گروه سنی شامل کمتر از
 18 ، 17تا  22 ، 21تا  24و  25به بات طبقه بندی شده است.
سطح تحصيالت :این متغی ر از طریق طرح سؤالی در زمینﺔ سواد پاسخگو در سطح ترتیبی
و در چهار مقولﺔ ابتدایی و کمتر ،راهنمایی ،متوسطه ،و دی لم و باتتر اندازهگیری شده است.
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محل سکونت :این متغیر در سطح سنجش اسمی و در دو مقولﺔ شهر و روستا اندازهگیری
شده است.
وضعيت شغلی :اشتغال انجام هرگونه فعالیتی که پاساخگو باهعناوان شاغل خاود اعاالم
می کند  ،بابت آن مزد دریافت میکند و یا به نوعی در تولید درآمد خاود ساهیم اسات ،اعام از
اشتغال در منزل و یا خارج از منزل (عباسای شاوازی و همکااران .)126 :1383 ،ایان متغیار
بهصورت اسمی دووجهی با دو گزینه شا ل و یرشا ل سنجیده میشود .یرشا ل شامل کلیه
زنان خانه دار ،محصل ،دانشجو و مستمری بگیر میباشد.
برای تحلیل رابطه میان متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته از نرم افزار  SPSSاستفاده شد و
س س با استفاده از تحلیل دومتغیره به آزمون رابطه بین متغیرها پرداختهایم .همچنین بهمن ظور شناخت
تأﺛیر مستقل متغیر نسل بر احتمال وقوع ازدواج خویشاوندی از رگرسیون لجستیک بهره گرفتهایم.

یافتهها
تغييرات نسلی در مشخصههای اجتماعی ـ جمعيتی
مشخصههای اجتماعی ا جمعیتی زنان ،در سه نسل در جدول  1ارائه شده اسات .حادود 32
درصد از نمونه در سنین  40تا  50ساله هستند و نسل متولدین دهﺔ  1340را تشکیل می دهند.
نسل متولدین دهﺔ  35/8 ، 1350درصد و نسل متولدین دهﺔ  31/9 ، 1360درصاد از نموناه را
شامل میشوند.
توزیع درصدی سطح تحصیالت به تفکیک نسل حکایات از افازایش ساطح تحصایالت
زنان ،کاهش بی سوادی ،افزایش درصد زنان با تح صیالت دانشگاهی در اساتان سامنان دارد.
تحلیل نسلی این متغیر نشان می دهد که مسیر تغییرات در سطح تحصیالت افزایشی بوده است
و هرچه در سطوح نسلی جلو میرویم بهطور معنا داری از درصاد زناان در ساطوح تحصایلی
پایین ،کاسته شده و به سطح بعدی افزوده شده است .کوهورت متولادین دهاﺔ  1360عمومااً
تحصیالت دانشگاهی دارند .تحصیالت تأﺛیر زیادی بر تغییر رفتارهای ازدواج دارد و ما انتظار
داریم با توجه به افزایش سطح تحصیالت زنان در نسل متولدین دهاﺔ  1360شااهد تغییارات
اساسی در شیوه های همسرگزینی این نسل با نسلهای پیشین و بهویژه کوهورت متولدین دهﺔ
 1340باشیم.
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بر اساس یافته های جدول کمتر از یک سوم زنان در نموناﺔ ماورد مطالعاه شاا ل هساتند
و تغییاار محسوساای در افاازایش درصااد شااا الن زن در سااه نساال مشاااهده ماایشااود .در
حاالیکاه فقاط  13درصاد از زناان در نسال متولادین دهاﺔ  1340شاا ل هساتند ،در نسال
بعدی درصد شا لین اف زایش کمای یافتاه و باه  16درصاد رسایده و باا اخاتالف درصادی
معاادل  17/2درصاد ،زناان شاا ل در نسال متولادین دهاﺔ  1360باه  30/2درصاد افازایش
یافته است .توزیع درصدی زنان بر اسااس محال ساکونت نیاز حکایات از افازایش معناا دار
شهرنشاینی ،در ایان اساتان در سااه نسال دارد .باهگوناه ای کااه حادود  35درصاد از زنااان
متولدین دهﺔ  1340در روساتا زنادگی مایکنناد ،اماا در نسال متولادین دهاﺔ  1360باه 10
درصد کاهش یافته است.
جدول  .1توزیع درصدی زنان بر اساس مشخصه ه ای اجتماعی ـ جمعيتی به تفکيک کوهورت در
استان سمنان
متولدین

متغير
محل سکونت
وضعیت اشتغال

دهه  1340دهه  1360 1350به بعد
شهر

64 /9

77 /2

89 /9

روستا

35 /1

22 /8

10 /1

شا ل

13 /0

16 /6

30 /2

یرشا ل

87 /0

83 /4

69 /8

19 /1

6 /9

0

راهنمایی

20 /6

28 /3

7

متوسطه

40 /5

37 /2

40 /3

دانشگاهی

19 /8

27 /6

52 /7

19 /39

19 /89

22 /5

32 /3

35 /8

31 /9

ابتدایی و
کمتر 
سطح تحصیالت

میانگین سن در
اولین ازدواج
کل نمونه

متولدین

متولدین

نوع آزمون
آزمون کای اسکوئر

آزمون

-p

آماری

مقدار

0 /000 23 /2

آماره گاما (معیار پیوند) - 0 /455
آزمون کای اسکوئر

0 /001 13 /67

آماره گاما (معیار پیوند) - 0 /349
آزمون کای اسکوئر

68 /3

0 /000

آماره گاما (معیار پیوند) 0 /447
آزمون کروسکال
والیس

0 /000 92 /96

مشخصﺔ دیگری که در نسل متولدین دهﺔ  1360قابل مالحظه است ،افزایش میانگین سان
ازدواج است .میانگین سن ازدواج نسل متولدین دهﺔ  19/39 ، 1340سال بوده است .در نسال
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متولدین دهﺔ  1350میانگین سن ازدواج به  19/89سال افزایش یافته است .بیشترین افازایش
مربوط به نسل متولدین دهﺔ  1360است که برابر با  22/5سال است.

تفاوتهای نسلی در ازدواج خویشاوندی
جدول ، 2رابطﺔ نوع ازدواج را با ویژگیهای محل سکونت ،وضعیت اشتغال ،سطح تحصیالت،
سن ازدواج و نسل میسنجد .بیش از  40درصد از ازدواجها در نمونه مورد مطالعه باه شایوة
خویشاوندی صورت پذیرفته است .در این میان  27/4درصد زنان با خویشاوند نزدیک خاود
ازدواج کرده اند.
وقوع ازدواج خویشاوندی در میان زناان سااکن روساتا و شاهر تفااوت معناا داری نادارد
و  39/6درصد از زنان شاهری باهصاورت خویشااوندی ازدواج کارده اناد کاه در ایان میاان
 26/8درصد با خویشااوند نزدیاک و  12/8درصاد باا خویشااوند دور ازدواج کارده اناد .در
مناطق روستایی  44/6درصد از ازدواجهاا خویشااوندی اسات کاه  29/3درصاد از زناان باا
خویشاااوند نزدیااک و  15/2درصااد بااا خویشاااوند دور ازدواج کاارده انااد .بررساای درصااد
ازدواج خویشااوندی در زنااان برحسااب موقعیاات شااغلی نشاان ماای دهااد کااه بااین ازدواج
خویشااوندی و اشااتغال زنااان رابطااه منفاای وجااود دارد .در حااالیکااه  44درصااد از زنااان
یرشا ل با یکی از خویشاوندان خود ازدواج کرده اناد ،کمتار از یاکساوم زناان شاا ل باه
چنین شیوه ای ازدواج کرده اند.
بررسی رابطه نوع ازدواج و س طح تحصیالت نشان می دهد که درصد ازدواج خویشاوندی
با افزایش سطح تحصیالت کاهش مییابد .در حالیکه نزدیک باه دوساوم از زناان باا ساطح
تحصیالت ابتدایی و کمتر ( 62/2درصد) با یکی از خویشاوندان خود ازدواج کرده اند .در این
میان نیمی از زنان با خویشاوندان نزدیک ازدواج کرده اند .درست در نقطه مقابل دوسوم زنان با
تحصیالت دانشگاهی ازدواج یرخویشاوندی داشاته اناد .تفااوت میاان ازدواج خویشااوندی
نزدیک و دور نیز در سطوح مختلف تحصیلی قابل توجه است در حالیکاه در ساطوح پاایین
تحصیلی تفاوت بیشتری در این دو نوع ازدواج خویشاوندی وجود دارد در سطوح باتتر ایان
تفاوت کمتر شده است.
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جدول  . 2جدول توافقی زنان بر حسب ویژگی های افراد نمونه و نوع ازدواج در استان سمنان سال 1391
نوع ازدواج
خویشاوند

متغير

نزدیک
سطح
تحصیالت
وضعیت
شغلی
محل سکونت
کوهورت
موالید

خویشاوندان خویشاوند

ابتدایی و
کمتر 
راهنمایی
متوسطه
دانشگاهی
شا ل
یرشا ل
شهر
روستا
دهه  40

51 /4

11 /4

37 /1

100

40 /3
25 /8
15 /7
20 /0
29 /2
26 /8
29 /3
38 /2

18 /2
13 /2
11 /2
7 /5
14 /8
12 /8
15 /2
9 /9

41 /6
61 /0
73 /1
72 /5
56 /0
60 /4
55 /4
51 /9

100
100
100
100
100
100
100
100

دهه  1350

24 /1

17 /9

57 /9

100

دهه  +1360

20 /2
27 /4

11 /6
13 /3

68 /2
59 /3

100
100

کل
* آماره گاما،

سایر

غير

کل

آماره آزمون
کای ـ اسکوئر

آماره
پيوند

Pـ
مقدار

32 /2

0 /000  0 /38 

7 /49

0 /024 0 /14 

0 /77

0 /679 0 /04 

15 /3 

0 /004 0 /23 

**

آماره وی  -کرامر

ب ررسی رابطﺔ نوع ازدواج و سن ازدواج نشان می دهد کاه وقاوع ازدواج خویشااوندی باا
افزایش سن در اولین ازدواج کاهش مییابد .ازدواج زودرس در میان ازدواجهای خویشاوندی
بیشتر اتفاق می افتد و بیش از نیمی از زنانی که در سنین کمتر از  17سالگی ازدواج کرده اند،
ازدواج خویشاوندی دارند .در حالیکه این شاکل از ازدواج در میاان کساانی کاه پاس از 25
سالگی ازدواج کرده اند به کمتر از یکسوم کاهش یافته است.
یافته های جدول نشان می دهد که تفاوتهای نسلی محسوسی به لحااظ نسابت باا همسار
وجود دارد .در کوهورت متولدین دهﺔ  1340نزدیک به نیمی از زنان ( 51/9درصد) با یکی از
خویشاوندان (نزدیاک یاا دور) ازدواج کارده اناد و  38/2درصاد از زناان ایان کوهاورت باا
خویشاوند نزدیک ازدواج کرده اند .اما در کوهورت متولدین دهﺔ  ، 1360تنها حدود یاکساوم
( 32/8درصد) از زنان این گونه ازدواج کردهاند و  20/2درصد با خویشااوند نزدیاک ازدواج
کرده اند .نتایج آزمون آماری بر روی ازدواج خویشاوندی با متغیر کوهورت نیز نشاان داد کاه
تفاوت معناداری در سطح اطمینان باتی  99درصد بین نوع ازدواج با کوهورتها وجود دارد.
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جدول  ، 3تحلیل واریانس میانگین سن ازدواج را برای انواع ازدواج نشان می دهد .نتاایج
حاکی از آن است که میانگین سن ازدواج میان سه نوع مختلف ازدواج باا یکادیگر در ساطح
معنا داری  0/01تفاوت دارند ( - pمقدار برابر  .)0/001میانگین سن ازدواج ( 20/93سال) بین
یرخویشاوندان باتتر از سایر انواع ازدواج است.
جدول . 3ميانگين سن ازدواج زنان به تفکيک نوع ازدواج در استان سمنان سال 1391
ميانگين سن در

انحراف معيار

آماره F

 Pـ مقدار

خویشاوند نزدیک

19 /63

3 /14

6 /97

0 /001

سایر خویشاوندان

20 /83

2 /78

20 /93

3 /15

20 /57

3 /15

متغير

نوع ازدواج

اولين ازدواج

یرخویشاوند
کل

بخشی از تفاوتهای بینکوهورتی در نوع ازدواج میتواند ناشی از تفاوتهاای کوهاورتی
در برخورداری از مشخصههای اجتماعی مدرن نظیر سطح تحصیالت بات ،زندگی شهرنشینی،
سن ازدواج باتتر باشد به همین دلیل در اداماه باا انجاام تحلیال چنادمتغیره و کنتارل ساایر
مشخصههای اجتماعی ا جمعیتی ،به بررسی تأﺛیر کوهورت بر ازدواج خویشاوندی میپردازیم.
متغیرهای مستقل عبارتند از کوهورت ،سطح تحصیالت ،سن ازدواج و وضعیت شغلی .متغیر
وابسته نیز به یک متغیر اسمی دووجهی تبدیل گردیده و شامل دو دسته ازدواج خویشاوندی و یر
خویشاوندی است .با توجه به اینکه ازدواج خویشاوندی متغیر اسمی دو وجهی است ،در این
بخش رگرسیون لجستیک بهکار گرفته شده است .در مدل اول متغیر کوهورت وارد مدل میگردد و
در مدل دوم وضعیت شغلی ،سن ازدواج و سطح تحصیالت وارد میشوند .نتایج پیش بینی احتمال
ازدواج خویشاوندی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در جدول  4ارائه شده است.
در مدل اول تأﺛیر متغیر کوهورت بهتنهایی بر نوع ازدواج سنجیده شده است .نتایج تحلیل
رگرسیون حکایت از این دارد که از نظر ناوع ازدواج خویشااوندی کوهاورت متولادین دهاﺔ
 1350تفاوت معنا داری با کوهورت متولدین سال  1360به بعاد ندارناد .اماا قارار گارفتن در
کوهورت متولدین دهﺔ  1340احتمال ازدواج خویشاوندی را افزایش می دهد.
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در مدل دوم متغیرهای اجتماعی ا جمعیتی به مدل اضافه شده است .در این مادل متغیار
کوهورت معنا داری خود را از دست می دهد .البته همچناان احتماال ازدواج خویشااوندی در
کوهورت متولدین دهﺔ  1340بیشتر است .متغی ر سن ازدواج و وضعیت شغلی نیز که در تحلیل
دومتغیره معنادار شناخته شده بودند در مدل دوم معناداری خود را از دست داده اند .رابطه متغیر سن
ازدواج با ازدواج خویشاوندی نیز اگرچه از نظر آماری معنا دار نشده است ،از احتمال بیشتر ازدواج
خویشاوندی در میان افرادی که در سنین کمتر از  17سال ازدواج کرده اند ،حکایت میکند.
جدول  . 4برآورد نسبت بخت نوع ازدواج با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک در استان سمنان
مدل 1
نسبت
برتری
کوهورت موالید
وضعیت شغلی
محل سکونت

سطح تحصیالت

مدل 2

معناداری

نسبت
برتری

معناداری

دهه 40

1 /98

0 /008

1 /20

0 /550

دهه 1350
دهه ( +1360مرجع)
شا ل
یرشا ل (مرجع)
شهر
روستا (مرجع)
ابتدایی و کمتر
راهنمایی
دی لم

1 /55

0 /079

1 /02

0 /957

0 /64

0 /126

1 /17

0 /545

3 /711
3 /218
1 /716

0 /004
0 /000
0 /047

0 /973
0 /645
11 /32
0 /186

0 /471
0 /640

دانشگاهی (مرجع)
میانگین سن ازدواج
مقدار ﺛابت
آماره آزمون هوسمر لمشو
 - pمقدار

0 /466
0 /000
1

0 /000

تنها متغیری که رابطه معناداری با احتمال ازدواج خویشاوندی دارد ،سطح تحصیالت است.
توجه به مقادیر نسبت برتری ضمن تأیید رابطه تحصیالت و ازدواج خویشاوندی ،از باتتر بودن
وقوع این نوع ازدواج ،در میان افراد با سطح تحصیالت ابتدایی و راهنمایی حکایت دارد .نسبت
برتری احتمال ازدواج خویشاوندی در زنانی که تحصیالت ابتدایی و کمتر دارند 3/71 ،برابر و
زنانی که تحصیالت راهنمایی دارند 3/22 ،برابر زنان ی است که تحصیالت آنها دانشگاهی است.
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در مجموع میتوان گفت که در صورت کنترل همزمان کوهورت با سایر ویژگیهای اجتماعی
جمعیتی ،تفاوتهای ازدواج خویشاوندی در بین سه کوهاورت از باین مایرود .تفااوتهاای
کوهورتی مشاهده شده در ازدواج خویشاوندی بازتاب تفاوتهای کوهورتی در سطح تحصیالت
است و تحصیالت یک عامل تعیینکننده در تفاوتهای کوهورتی ازدواج خویشاوندی است.

بحث و نتيجهگيری
هدف از این مقاله بررسی تفاوتهای کوهورتی در ازدواج خویشاوندی بود و فارض اساسای
این مطالعه این بود که در جریان تغییرات اجتماعی ا اقتصادی که در سطح جامعه اتفاق افتاده
است ،خانواده نیز تغییر کرده و یکی از جلوههای تغییار آن کااهش ازدواج خویشااوندی در
کوهورت متولدین دهﺔ  1360است .برای بررسی این موضوع و آزمون این فرضیه ،عاالوه بار
مشخصه های اقتصادی ا اجتماعی و جمعیتی افراد در سه کوهورت ،تفاوتهای کوهاورتی در
نوع ازدواج بررسی شد .در این مطالعه زنان زیر  30سال بهعنوان کوهاورت متولادین بعاد از
سال  ، 1360زنان  30تا 40سال بهعنوان کوهورت متولدین دهﺔ  1350و زناان  40تاا 50ساال
بهعنوان کوهورت متولدین دهﺔ  1340در نظر گرفته شد.
نتایج مطالعه نشان داد که  40/7درصد از نمونﺔ مورد بررسی ازدواج خویشاوندی داشته اند.
این یافته همسو با سایر مطالعات است .گیونز و هیرشمن ( )1994نشان دادند کاه  40درصاد
ازدواجها از نوع خویشاوندی است .مطالعه عباسی شوازی و همکاران ( )1383نیز حاکی از آن
بود که حدود  40درصد از نمونه مورد بررسی در چهاار اساتان منتخاب آذربایجاان ربای،
سیستان و بلوچستان ،گیالن و یزد دارای همسر خویشاوند بوده اند.
بررسی رابطه نوع ازدواج و سطح تحصیالت نشان می دهد که درصد ازدواج خویشاوندی با
افزایش سطح تحصیالت کاهش مییابد .در حالیکه نزدیک به دوسوم زنان با تحصیالت ابتدایی با
یکی از خویشاوندان خود ازدواج کردهاند ،در میان زنان با تحصیالت دانشگاهی حالت عکس دارد
و کمتر از یک سوم زنان با تحصیالت دانشگاهی بهصورت خویشاوندی ازدواج کردهاند .تحصیل در
دانشگاه موجب میشود ،افراد طی سالهایی که در دانشگاه تحصیل میکنند ،تعامالت زیادی با افراد
مختلف داشته باشند و از طریق افزایش تعامالت ،آشنایی با یرخویشاوندان و گزینههای انتخاب
همسر خود را گسترش دهند .ضمن اینکه افزایش تحصیالت میتواند برخورداری زنان از استقالل
فردی به طور کل و امکان انتخاب همسر از یر خویشاوندان را افزایش دهد.
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یکی از اهداف ا ین مطالعه بررسی تغییرات کوهورتی در ازدواج بود و فرض بر این بود که
تجربیات تاریخی متفاوت کوهورت ها بر الگوهای ازدواج و همسرگزینی تأﺛیر دارند .یافتههای
مطالعه تفاوتهای کوهورتی در ازدواج خویشاوندی را نشان داد .حدود  51/9درصد از ازدواجهای
کوهورت متولدین  1340تا  1349به صورت خویشاوندی بوده است .مروری بر تحوتت خانواده
در ایران نشان می دهد در ابتدای قرن بیستم تا زمان انقالب اسالمی تالش مستمری برای الگوپذیری
از رب و مدرنیزاسیون آ از گردید .طی این دوره در جریان مدرنیزاسیون ،جهت فراهم نمودن
بستر مناسب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ،برنامههای وسیعی برای اصالحات اجتماعی از
جانب حکومت به اجرا درآمد .بخشی از برنامههای مرتبط با جریان مدرنیز اسیون با اصالحات
ارضی مرتبط شد .اجرای برنامﺔ اصالحات ارضی در سال  ، 1342به تولید و بازتولید کوهورتی
انجامید که در آن زمین ،کار و تولید ا که همگی تجلی ارزشهای خانواده گسترده بودند ا به
عناصر ارزشمندی تبدیل شدند (سرایی و اوجاقلو .)1392 ،متولدین دهﺔ  40در دهﺔ  60به مرحله
ازدواج رسیدند .به دنبال انقالب اسالمی که در پاسخ به روند نوسازی مهار نشده پیش آمد ،روند
تغییرات ایجاد شده در ابعاد سازمانی ،اقتصادی و فرهنگی مسیرهای مختلفی پیدا کرد (سرایی،
 .)1385در سالهای دهﺔ  1360شاهد بازتعریف مجدد جنبههای گوناگون زندگی ایرانیان هستیم.
این وضعیت ناشی از دگرگونی ارزشهای مسلط در نظام فرهنگی و اجتماعی نسبت به دوران پیش
از انقالب است .یکی از ویژگیهای اساسی انقالب ،تأکید زیاد بر احیا ارزشهای اسالمی بود ،از
اینرو در قلمرو ارزشهای خانوادگی جامعه ایران نوعی بازگشت به سنتهای ریشه دار و اصول
مذهبی اسالم و تأکید زیاد بر ارزش های خانوادگی و فرزندآوری با تکیه بر باورهای دینی و مذهبی
صورت گرفت .بسیاری از اقدامات و برنامههایی که به نظر مغایر با ارزشهای اسالمی میآمد ،لغو
شد .در طی این دوره ،ازدواج زودرس بهعنوان ارزشی اسالمی و ابزاری مهم برای ریشهکنی فساد
اخالقی و دیگر آسیبهای اجتماعی پذیرفته شد (عباسی ،شوازی 2000 ،؛ هودفر و اسدپور:2000 ،
 .) 21در این دوره حداقل سن قانونی ازدواج کاهش یافت و از  15به  13سال برای دختران و از 18
به  15سال برای پسران رسید (عباسی شوازی .)217 :2006 ،بنابراین در کوهورت متولدین دهﺔ 40
خانوادة گسترده اهمیت داشته است و زمانی که این کوهورت به سن ازدواج رسیده اند ،ازدواج در
سنین پایین ،ازدواج بهصورت خویشاوندی و بر پایه برخی سنتها و الزامات فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی انجام میشده است.
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در سالهای  1360بهبعد شاهد شکلگیری نسلی هستیم که نهتنها به آموزش دسترسی داشتند
بلکه توانسته اند تحصیالت خود را برای یک دورة طوتنی ادامه دهند .به شبکههای اطالعااتی
متنوعی دسترسی دارند ،بنابراین در معرض ایدهها و اشکال جدید خانواده قرار دارناد ،سان
ازدواج آنها افزایش یافته ،به تبع زمان همزیستی آنان با والدینشان نیز طوتنیتر شده اسات.
حضور جوانان تحصیل کرده درون خانواده منجر به تغییر روابط بین فرزندان و والدینشان شده
است (تدیه فوتدی .)300 :1383 ،بهنظر می رسد با توجه به فضای اجتماعی ا سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی که جامعه ایران تجربه میکند ،این کوهورت ،رفتارها و نگرشهای نوین در عرصههای
مختلف داشته باشند و در انتخاب همسر با استقالل بیشتری عمل کنند .یافتههای این مطالعه نشان
داد  30درصد از ازدواجها در متولدین سالهای  1360تا  1369بهصورت خویشاوندی اسات.
بنابراین کاهش ازدواج خویشاوندی در این کوهورت ارتباط زیادی به شرایط زمانی دارد که این
کوهورت در آن زندگی میکردند.
در مجموع یافته های این مطالعه در راستای تأییاد و حمایات از فارض تئوریاک مقالاه در
زمینﺔ تفاوت های کوهورتی ازدواج خویشاوندی و کاهش آن در کوهورت متولدین دهاﺔ 1360
است .در سایر مطالعات نیز کاهش مطلوبیت ازدواج خویشااوندی در کوهاورت جاوان دیاده
شده است (عسکری ندوشن و همکاران 1388 ،؛ حسینی و بگی.)1393 ،
با توجه به تفاوتهای کوهورتی در مشخصههای فردی و زمینﺔ اقتصادی ا اجتماعی ،بخشی
از تفاوتهای بین کوهورتی در این زمینه ،میتواند ناشی از تفاوتهای کوهورتی در برخورداری از
مشخصههای اجتماعی مدرن نظیر سطح تحصیالت بات ،زندگی شهرنشینی و سن ازدواج باتتر
باشد و بخشی از آن نیز میتواند به تغییرات ایده ایی و پذیرش سریعتر و گستردهتر آن توسط
کوهورت جدید مربوط باشد .به هر حال اکثریت نسل جوا ن تحصیالت دانشگاهی دارند ،تحت
تأﺛیر جهانی شدن و گسترش فناوری بیشتر در معرض ایدهها و شیوههای نوین زندگی قرار دارند و
بنابراین بهنظر می رسید تحت تأﺛیر این عوامل ،ازدواج خویشاوندی برای آنها مطلوبیت کمتری
داشته باشد .بههمین دلیل در این مطالعه با انجام تحل یل چندمتغیره و کنترل سایر مشخصههای
اجتماعی ا جمعیتی ،به بررسی تأﺛیر کوهورت بر ازدواج خویشاوندی پرداختیم.
نتایج نشان داد که در صورت کنترل همزمان کوهورت با ساایر ویژگایهاای اجتمااعی ا
جمعیتی ،تفاوتهای ازدواج خویشاوندی در بین سه کوهاورت از باین مایرود .تفااوتهاای
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مشاهده شده بازتاب تفاوت های کوهورتی در سطح تحصیالت است و تحصایالت یاک عامال
تعیین کننده در تفاوتهای کوهورتی ازدواج خویشاوندی می باشد .در مطالعااتی کاه در زمیناﺔ
ازدواج خویشااوندی انجااام شاده اساات ،نقاش تعیااینکنناده تحصاایالت بار وقااوع ازدواج
خویشاوندی نشان داده شده است (عباسی شوازی 2006 ،؛ گیونز و هیرشمن 1994 ،؛ حسین و
بیتلز .)2000 ،کوهورت متولدین دهﺔ  1360تحصیالت دانشگاهی دارند ،بنابراین استقالل آنها
در زمینﺔ انتخاب همسر افزایش یافته است .به واسطه تعاامالت اجتمااعی گساتردهتار دامناه
انتخاب آنها نیز گسترش یافته است .هیرشمن ( )1985به این نتیجه رسید که در میان عواملی
نظیر هم دوره بودن ،محل ساکونت ،ساالهاای تحصایل ،وضاعیت اشاتغال و شاغل همسار،
تحصیالت زنان مهمترین عامل تفاوت در الگوهای ازدواج است .از نظر وی زنان با تحصیالت
باتتر و موقعیت اقتصادی اجتماعی باتتر  ،استقالل بیشتری به سمت انتخاب همسر دارناد و
ازدواج در سنین پایین ،ازدواج خویشاوندی و ترتیبیافته برای این گروه از افراد کمتر است.
در مجموع یافته های این مطالعه نشان داد که خانواده متأﺛر از جریان نوسازی شهرنشینی و
گسترش اطالعات و ارتباطات دچار تغییر و دگرگونی شده است و یکی از نتایج ایان تغییار،
کاهش ازدواج خویشاوندی در کوهورت متولدین دهﺔ  1360است .باا ایان حاال بایاد توجاه
داشت که این شکل از ازدواج محو و نابود نشده است و هنوز درصد قابل توجهی از ازدواجها
به صورت خویشاوندی است .بنابراین این سوال هنوز تینحل باقی میماند که چارا علایر ام
تغ ییرات اقتصادی ا اجتماعی ا جمعیتی جامعه ایران و همچنین افزایش آگاهی افراد جامعه و
هشدار پزشکان و مسئوتن حوزة سالمت در خصوص تأﺛیرات ازدواج خویشاوندی بر سالمت
خانواده ،هنوز درصد باتیی از ازدواجها به شیوة خویشاوندی انجام میپذیرد .پاساخ باه ایان
سؤال و تبیین دتیلی که مشخصﺔ جمعیتشناسی مادرن اسات مایتواناد از طریاق رویکارد
جمعیتشناسای ماردم شناساانه عملای شاود (جانساون ا هناز )2007 ،و تاداوم ایان شایوه
همسرگزینی درون یک شبکﺔ پیچیده ای از روابط شامل هنجارهای اجتماعی ا فرهنگی ،ساختار
اجتماعی ،قدرت سیاسی و روابط اقتصادی فهمیده شود .بنابراین ضرورت تحقیقات بعدی با
رویکرد جمعیتشناسی مردم شناسانه برای دستیابی به شناخت دقیق سایر عوامل اجتمااعی ا
فرهنگی تأﺛیرگذار برجسته میشود.
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