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بررسی دیدگاه زنان کُرد نسبت به الگوی

ازدواج خویشاوندی در مهاباد
حاتم حسینی



دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جمعیتشناسی دانشگاه بوعلی همدان

میالد بگی

دانشجوی دکتری جمعیتشناسی ،دانشگاه تهران

چکیده

طی دهههای اخیر ،نهاد خانواده تغییرات بسیاری را تجربهه کهرده اسهتا بها توجهه بهه ماهیهت
متفاوت جوامع انسانی ،انتظار نمیرود تغییرات همه جا يکسان صورت گرفته باشدا هدف از اين
مقاله بررسی میزان عمومیت الگوی ازدواج خويشاوندی در میان زنان کُرد همسردار شهر مهاباد
و تبیین ديدگاه آنها نسبت به اين الگوی ازدواجی استا دادهها با استفاده از پیمايشهی کهه در
سال  1391در شهر مهاباد انجام شد و در آن  700زن همسردار مهورد ماهاهبه اهرار گرفتنهد
گردآوری شده استا نتايج نشان میدهد که  36/9درصد ازدواجها از نوع خويشاوندی است کهه
در اين میان 23/2 ،درصد زنان با خويشاوندان نزديک خود ازدواج کردهاندا بر پايۀ اين بررسهی،
ازدواج خويشاوندی با سطح تحایالت زنان رابطهای معکوس داردا زنانی که ازدواج خويشهاندی
را تجربه کردهاند ،بیشتر از سايرين موافق ازدواج فرزندشان با خويشاوندان میباشند و تفهاوتی
در نگرش آنها نسبت به ازدواج فرزندان دختر و ي ا پسر با فردی از افهراد فامیهو وجهود نهداردا
تحلیوهای چند متغیره نشان داد زنانی که از استقالل بیشتری برخوردارند ،سهرمايۀ فرهنگهی
باالتری دارند و نیز آنهايی که تحایالت دانشگاهی دارند ،بهیشتهر از سهايرين ماهالا ازدواج
فرزندشان با خويشاوندان میباشندا نتايج ،گويای آن است که تأثیر نیروهای نوسهازی در تغییهر
الگوهای ازدواج در شهر مهاباد بهطور همزمان در همۀ اليههای اجتماعی ظههور و بهروز نیافتهه
استا

واژگان کلیدی

ازدواج خويشاوندی ،خويشاوند نزديک ،خانواده ،زنان کُرد ،مهاباد

 نویسنده مسئول

تاريخ دريافت1393/8/14 :

تاريخ تاويب1393/12/6 :

156

مـطالعـات زنـان

سال  ،14شمارة  ،1بهار 1395

مقدمه و بیان مسأله
تجربۀ زناشویی و نگرش افراد نسبت به ازدواج ،تحت تأثير فرهنگ  ،نقگ

و وگويتي ی

است كه افراد در آن به سر ویبرنگ  .نفگو ااوتگه بگر اهگوهگاس هزسگر مینی وواگ
ویشود كه اعضاس آن به ازدواج با افرادس خاص تشگوی یگا

گی وجبگور شگون و از

ازدواج با افراد دیگر ونع ردن  .در ن يجگۀ ایگ فرآینگ اسگت كگه وگیتگوان اهگوهگاس
درونهزسرس و برون هزسرس را در اواوع ونا ون وشگاه

اسگیشگوازس و
كگرد (عب 

ترابگی1385 ،اهگ ) .در دوران پگگا از انقگصن تگگنت ی ،اهگوهگگاس هزسگگر مینی و نظگگا
خانواد در اواوع توستهیاف ه تحت تأثير تنت یش ن دچگار تيييگر و تحگو شگ و در
اواوع رو به توسته با آهنگی آرا در ا تييير است .هزموان با ایگ تحگوالت ،نظگا
خانواد  ،ساخ ار زناشویی و هنجارهاس اكم بر آن نيم تيييگرات اساسگی یاف گه اسگت

(كوزر.)1382 ،1

در ایران نيم ،هزانن بسيارس از اواوع در ا

ذار ،وگوج نوسگازس كگه بگه هزگرا

خود آووزش هزگانی ،س رش رسانههاس ازتی ،شهرنشينی فماینگ
داش ه است ،از طری افمای
هنجارس ااوته ونجر ش

آ اهی و دان

و ...را بگه هزگرا

افراد به د ر ونی در نظگا هگاس ارزشگی و

است .یکی از وهمتری عرتههگاس ایگ تيييگرات ،ازدواج و

خانواد است .در طو چن دهۀ ذش ه ،سگاخ ار و كاركردهگاس خگانواد در ایگران بگا
تيييرات وسيتی هزرا بود است .براس وثا  ،ویتوان به تييير در اهگوها و عناتر سن ی
ازدواج و تشکيل خانواد  ،ذار از تنظيزات هنجارس سن ی ازدواج به ان خانهاس فردس
و رن ،ظهور شکلهاس ا ی س از پيون ويان دو انا و ...اشار كرد .تفاوتهاس بگي
فرهنگی در اا زاعات انسانی سب

ش

است تا ای تيييرات از نظر نوع ،عز و تنوع،

واهيت نسب اً و فاوتی داش ه باشن  .ان ازۀ تيييرات و تتيي كنن هاس آن نگه تنهگا از یگ
كشور به كشور دیگر ،بلکه در وناط وخ ل

ی

كشور نيگم و فگاوت اسگت ( سگينی،

 .)1391از آناا كه در ایران رو هاس يووی بگا پيشگاو یهگاس و فگاوت تحگت تگأثير

Coser
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نيروهاس نوسازس و توستۀ اي صادس -اا زاعی يرار رف هان  ،ان ظار وگیرود كگه انگ ازۀ
ای تيييرات و تتيي كنن هاس آن از ی

رو يووی به رو يووی دیگر و فاوت باشگ

الیههاس اا زگاعی
(و دوناه  .)2002 ،1در وايع ،ان ظار نزیرود هزۀ رو هاس يووی و 
به طور هزموان و به طرز یکسانی در وترض ای تيييرات يرار رف ه باشن .

در ایران ،ازدواج خویشگاون س از دیربگاز رواج داشگ ه اسگت (ك گابی .)1381 ،ایگ
اهگوس ازدواای ا اس از ای كه در گوزۀ علگو اا زگاعی تواگه زیگادس را بگه خگود
وتطوف ساخ ه است ،در پمشکی و به اشت نيم به دهيل عوارضی كه وزک است بگراس
فرزن ان اتل از ای نوع ازدواجها پي

بيایگ  ،از اایگگا خاتگی برخگوردار اسگت.

بحث برانگيم بودن ای ازدواجها به دهيل ارتبگا آنهگا بگا بيزگارسهگاس ژن يگ

اسگت.

بررسیها ( يونم 2و هيرشگز 1994 ،3؛ سگتادت و هزکگاران2004 ،؛ عباسگیشگوازس و

ترابگی1385 ،اهگ ؛ عباسگگیشگوازس و ترابگگی1385 ،ن؛ اكروگگی1385 ،؛ عباسگگیشگگوازس و
تاديی1384 ،؛ عباسیشوازس و هزکاران1383 ،؛ نورس و هزکاران )1394 ،رواج باالس
ازدواج خویشاون س ،ثبات نسبی آن طی دهگههگاس اخيگر و نيگم برخگوردارس هزسگران
خویشاون از ویژ یهاس سن ی را نشان وگیدهگ  .عباسگیشگوازس و هزکگاران ()1383
نشان دادن كه در آ ربایجان غربی ازدواج خویشاون س  32/6درت ازدواجها را شگاول
ویش

است .تا

نظران يوويت را یکی از ویژ یهاس وهم فرهنگی وؤثر بر فرآینگ

هزسر مینی ویدانن و بر ای باورن كه در ایران يوويگت تگأثير وسگ قل وتنگیدارس بگر
اهگوهاس ازدواج دارد (عسکرس ن وشگ و هزکگاران1388 ،؛ عباسگیشگوازس و ترابگی،
1385اهگ ) .با ای واود ،سينی ( )1392نشان داد كه ا رچه ساخ ار زناشویی زنان كُرد
و فاوت از تركي

وضع زناشویی زنان تُرك است ،اوا یاف هها از تنوع نسگبی در تركيگ

وضع زناشویی زنان كُرد کایت دارد .بنابرای  ،ویتوان فت تتلگ يگووی بگه تنهگایی
تبيي كنن ۀ تفاوتها در وشخصگههگاس وگرتب بگا ازدواج و زناشگویی نيسگت .تركيگ

1
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و فاوت وضع زناشویی زنان ا زاالً وگنتکاكننگ ۀ كشگ

بگي نيروهگاس اي صگادس-

اا زاعی تييير و ارزشها و هنجارهاس خانواد ی و فاوت زنان است.
ای وقاهه در است و اوس پاسخ به پرس هگاس زیگر اسگت  )1عزوويگت اهگگوس
ازدواج خویشاون س درويان زنان كُرد شهر وهابگاد چگه انگ از اسگت  )2دیگ ا زنگان
نسبت به ای اهگوس ازدواای چيست نقگ

صگههگاس
عواوگل فرهنگگی در كنگار وشخ 

اي صگگادس – اا زگگاعی و ازتي گگی در تبيگگي دی گ ا زنگگان نسگگبت بگگه اهگگگوس ازدواج
خویشاون س چگونه است به ونظور پاسخ به پرس هاس وگذكور ،اب گ ا تجربگۀ عزلگی
ویكنيم .سپا ،براس تبيگي دیگ ا زنگان
زنان در زوينۀ ازدواج خویشاون س را بررسی 
نسبت به ای اهگوس ازدواای به بررسی تأثير وشخصههاس فرهنگی در كنار ویژ یهاس
ویپردازیم .به ای ترتي  ،از طرفی ،وتلو خواهگ شگ
ازتي ی و اي صادس گ اا زاعی 

كه تجربۀ عزلی زنان در خصگوص ازدواج بگا خویشگاون ان تگا چگه انگ از و فگاوت از
دی ا آنهاست .از سوس دیگگر ،ضگز شگناخت تتيگي كننگ هگاس دیگ ا زنگان در
خصوص اهگوس ازدواج خویشاون س ،ویتوان از ت او یگا عگ

اسگ زرار ایگ اهگگوس

ازدواای در ااوتۀ وورد بررسی با يطتيت بي ترس اظهارنظر كرد.

زمینههای نظری و تجربی تحقیق
دی ا هاس ونا ونی براس تبيي تيييرات خانواد و ازدواج از سوس تا
ش

نظران ارائه

است .در دی ا نهادس ،خانواد و ازدواج در چگارچون نظگا كلگی ااوتگه و بگه

عنوان ار انيسزی در نظر رف ه ویشود كه نظا آن به وسيلهس ااماء تشگکيلدهنگ اش
فظ ویشود .وور ان 1و دوركيم 2از ازله ان یشزن ان ایگ دیگ ا هسگ ن  .وور گان

خانواد را امئی از نظا كلیتر ااوته و در ارتبگا تنگاتنگ

بگا آن وگیدانگ و تطگور

خانواد را در اهان ویاوی  .به باور او خانواد در طو تاریخ داراس نظزی وشگخ،،
وس زر و به سوس ارتقاء و تتاهی بود اسگت .دوركگيم نيگم خگانواد را هزنگون نهگادس
Morgan
Durkheim
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اا زاعی ویدان كه امئی از ااوته است و شناخت آن را وس لم شناخت كگل ااوتگه
ویدان  .او خانواد را در هر ور له از تگاریخ بگه شگکلی خگاص وگیبينگ و ان یشگۀ او

هزموانی انواع خانود را در اهان نزیپذیرد .ای ب ی وتناست كه از نظر دوركيم نگوع
خاتی تکوی وییاب و در اواوع ونا ون به عنوان نوع غاه
اای

را به نوعی دیگر ویبخش (ساروخانی.)1370 ،

تسل وییاب و سگپا

در دی ا نهادس ،اهگوس ازدواج خویشاون س در چارچون ساخ ار سگن ی خگانوادۀ

س رد و در رابطه با ازدواج ترتي یاف ه وورد تواه يرار رف ه است (عباسیشگوازس و
ترابی1385 ،اه ) .در اواوع سن ی كه نهاد خانواد كاركردهاس و ت دس بر عهگ

داشگت

و شبکههاس خویشاون س داراس اي ار ویژ اس بودن  ،ازدواجهاس ترتي یاف گه از ازلگه
ازدواج خویشاون س ،به عنوان ابمارس در اهت فظ نا  ،شگهرت ،دارایگی و هزننگي
دست یابی به فرتتهاس بي تر در نظگر رف گه وگیشگ  .ایگ اوگر در اواوگع ا یگ

ویتوان به شکلی دیگر ظهور كن  .به باور و كارتی 1اوگروز در عزگل بگي تگر افگراد
براس ان خان هزسر بي

از آنكه به عش روان ي

فکر كنن  ،به طبقۀ اا زاعی و وحگل

سکونت هزسر آین ۀ خود اهزيت ویدهن و ای وصكها براس آنان اوهویت بگي تگرس
دارد (هبيبی و ي رس .)1392 ،ارتبا تنگاتن

خانواد و ااوته از ای دی ا وشخ،

ویشود كه ان خان هزسر هزوار تحت تگأثير فرهنگ


گاكم بگر اواوگع بگود و هگر

ااوتهاس بر اساس شرای و وق ضيات خود يواع و وقرراتی را براس كن گر و نظگارت
بر آن ایجاد كرد است .تشکيل خانواد و ازدواج وزک است در اب ا اورس شخصگی و
كمتر وز اس از يگات انسگانی یافگت
خصوتی تلقی شود ،وهی وايتيت ای است كه 
ویشود كه رواب بي فرد و ااوته در آن چني تحت ان ظا هنجارها يرار رف ه باشگ .
هرچن افراد وزک است هنگا ان خان هزسر و تشکيل خانواد ا ساس كننگ آزادانگه

بگهطگور ناخودآ گا از اهگوهگا و يواعگ بسگيار دييگ و
دست به ان خان ویزننگ  ،اوگا 

پيني اس تبتيت ویكنن كه در طو تاریخ دچار تحوالت بسيارس ش

اسگت (فراگاد،

McCarthy
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نظران ،و رنيماسيون و تنت یش ن یکی از عواوگل اتگلی اسگت

كه ای رون ها را د ر ون كرد است.
تيييرات اهگوهاس خانواد و ازدواج تا نيزهس يرن بيس م در ياهگ

پگارادایم توسگته

وورد بررسی يرار وی رفت .در ای اهگو ،ااوتۀ غربی بگهطگور عگا و خگانوادۀ غربگی
بهطور خاص به عنوان وتيارس براس سنج

توسگتهیگاف گی در نظگر رف گه وگیشگ ن

(عباسیشوازس و ترابی1385 ،ن) .رویکرد نوسازس با اهها از نسخۀ غربی توسته تأكيگ
دارد كه با ورود توسگته ،شهرنشگينی ،آوگوزش و ...بگه هگر ااوتگۀ سگن ی ،تيييگرات و

د ر ونیهایی ایجاد ویشود .در ای راس ا ،ود )1963( 1با وطرحكگردن ایگ ۀ انقگصن
اهانی در اهگوهاس خانواد  ،به س رۀ تأثيرات نوسازس بر خگانواد و اهگوهگاس ازدواج
اشار ویكن و وی وی فرآین نوسازس در سگطوح وخ لگ

فگردس و اا زگاعی ،نهگاد

خانواد و ابتاد آن را به ش ت تحت تأثير يرار ویده (وحز پور و هزکاران1388 ،ن).
در ای زوينه وس وف ( 1978بگه نقگل از هبيبگی و يگ رس )1392 ،وت قگ اسگت گذار
ازدواج و خانواد نشانهها و نزادهایی از تيييرات اا زگاعی وحسگون وگیشگون زیگرا
تحوالت و تيييرات اي صادس و اا زاعی ااوته با كاه
و س رش عقصنيت و فرد رایی و افمای

اي ار وذهبی و سن ی ،اشگاعه

برابگرس انسگي ی در ارتبگا اسگت .وطگاب

نظریۀ نوسازس یا هزگرایی خانواد  ،توستۀ اي صادس با تيييرات ونسگجم و تگا انگ از اس
يابل پي بينی در زن ی فرهنگی ،اا زاعی و سياسی ونطب ش

است .تحت تأثير ای

تحگگوالت سگگاخ ارس ،اهگوهگگا و عناتگگر سگگن ی ازدواج و خگگانواد در اواوگگع كگگمتگگر
توستهیاف ه سرانجا به سزت وُ

اهانشزو خانوادۀ وُ رن غرن با ویژ یهایی نظير

هس هاس بودن ،فردوحورس ،آزادس در ان خگان هزسگر ،ازدواج در سگني بگاال ،بگارورس
پایي و برابرس انسي ی پي
و دوناه نيم در ياه

خواه رفت (وحز پور و هزکاران1388 ،اه ).
و رني ه بازان یشگانه وت قگ اسگت ا رچگه فرآینگ نوسگازس،

آزادس و اس قص بي ترس براس افراد فراهم ویكن وهی آنها با ع
نسبت به آین

ویشون و هزي اور سب
ووااه 

اطزينان بگي تگرس

تگأخير در ازدواج و تشگکيل خگانواد
Good

1
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ویشود .دیکسون 1در بحث اهگوهاس ازدواج بر اهزيت ساخ ار اا زاعی و تيييگرات آن

وی وی در فرآین نوسازس انشقاق و تضتي
تأكي دارد .او 
سگگن ی بگگه واگگود وگگیآیگ و افگگراد بگگه دنبگگا

بي عواول هزبس ۀ ااوتگۀ

گ اكثر نفگگع فگگردس هسگ ن  .در ن يجگگه،

خانواد وحورس به سزت فردوحگورس و هزننگي ازدواج نهگادوحور بگه سگزت ازدواج

بررسگیهگاس

رابطهوحور تييير و تحو وییاب (هبيبی و ي رس .)1392 ،با ای واگود،
تورت رف ه در رابطه با اهگوهگاس خگانواد ی ،از ازلگه ازدواج خویشگاون س ،واگود
رابطۀ خطی فرآین و رنيماسيون و تييير ساخ ار خانواد را تأیي نکرد و ایگ تيييگرات
را ناشی از تتاول پيني ۀ عواول ونگا ون دانسگ ه (عباسگیشگوازس و ترابگی (1385ن)

وی وین ا رچه برخی ویژ یهاس خانواد ایرانی از فراین و رنيماسيون و تنت یشگ ن


تأثير پذیرف ه ،اوا برخی وشخصههاس آن وانن ازدواج بگا خویشگاون ان از تگ اووی غيگر
يابلانکار برخوردار بود است.

با واود اهزيت رویکرد نوسازس در تبيي تحوالت ازدواج و خانواد  ،پژوه هگاس

بهویژ در اواوع سن ی ،نشان ویده كه ای چارچون كافی نيسگت و عگصو
وخ ل  ،
بر فرآین نوسازس بای به نق

فرهن

و تييير نظا وتنایی و ارزشی ااوته نيگم تواگه

شود .در خانواد س سن ی ایرانی ،انسيت و س نق

تتيي كنن اس در سگاخ ار يگ رت

داخل خانواد داش ن  .به بيان دیگر ،خانواد بهطگور عزگ
پي است كه نق

بهویژ دخ ر در ان خان هزسگر در ااوتگۀ سگن ی ایگران
دخ ر و پسر ،

بسگگيار وحگ ود و نقگ
خویشاون ان سب

پ رسگاالر و پيرسگاالر بگود.

افمای

خگگانواد بسگگيار سگ رد بگگود .ان خگگان هزسگگر بگگراس پسگگر از
ویش و را را براس تگ وا نسگل و
عضوس فتا به خانواد 

يات خانوادۀ س رد فراهم وگیكگرد (سگرایی .)53-54 1385 ،بگا تيييگر ارزشهگا و
تحوالت به واود آو

در سط ااوته ،پ رساالرس نيم رو به وحو ش ن رفگت .نظریگۀ

افو پ رساالرس ستی در تبيي تيييگرات شگکل سگن ی ازدواج دارد .از طرفگ اران ایگ

نظریه كاس لم 2است كه دی اهی كصن نسبت به تحوالت اا زاعی ب هویژ خانواد دارد.
Dixon
Castells

1
2
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به باور او خانودۀ پ رساالر در پایان ای همار به واسطۀ فرآین هاس ا اییناپذیر كگار و
آ اهی زنان به چاه

كشي

ش  .كاس لم افو خگانوادۀ پ رسگاالر را در دراگۀ او بگه

دهيل س رش خانوادۀ هس هاس و ت نفرس ویدانگ  .در ن يجگۀ اریگانهگاس و فگاوت و

عواول ازتيتشناخ ی از يبيل پيرش ن ازتيت و تفاوت در ويمان وگر وويگر زنگان و
وردان ،تنوع فماین اس در ساخ ارهاس خانوادۀ پ رساالر به واگود وگیآیگ كگه غلبگه و
رواج و

كصسي

خانوادۀ سگ رد را كگمرنگ

و بازتوهيگ آن را تضگتي

وگیكنگ .

وی وی انقصبی در ا ويگوع اسگت و ویژ گی ایگ انقگصن افگو پيونگ هاس
كاس لم 
خویشاون س و ازدواج ،خانواد  ،ناهزجنا رایی و نياز انسی است .ایگ چهگار عاوگل
كه در طی دو يرن ذش ه تحت شرای پ رساالرس و رن به هم پيوسگ ه بودنگ  ،اكنگون
فرآین وس قلش ن را طی ویكنن (هبيبی و يگ رس .)1392 ،بگ ون آنكگه بگاور داشگ ه
بهطور كاول با ای ویژ یها انطبگاق یاف گه و ایگران در هزگان
باشيم شرای ااوتۀ ایران 
اهتِ ركت ااوتۀ غربی ركت وگیكنگ  ،بایگ پگذیرفت كگه نشگانههگاس برخگی از
تيييراتی كه كاس لم تحت عنوان پایان پ رساالرس عنوان ویكن در ایران روس داد یا در
ا ويوع است .ي نم 1از دیگر نظریهپردازان ای

وز است .بگه بگاور او خگانواد در

سراسر اهان در اهات وشخصی به تورت خطی در ا تييير است .بر ایگ اسگاس،
رون س كلی در اهت ان خگان آزادانگۀ هزسگر روس وگیدهگ  .ا رچگه بگه هگيه واگه
هزبس گی كاولی واود ن ارد ،اوا نظا خانوادۀ س رد وتزوالً به ازدواجهاس تنظيمش
و خویشاون س رب دارد ،زیرا تته ات به رو هاس خگانواد ی در بريگرارس پيونگ هاس
ازدواج اهزيت زیادس دارد .افمای

قوق زنان از نظر

فرد رایی و عش روان ي  ،نظا خانوادۀ سگ رد را تضگتي

ان خان در ازدواج ،افگمای
و از تتگ اد ازدواجهگاس

خویشاون س ترتي یاف ه ویكاه (علیا ز س.)1389 ،
برخصف نظریۀ نوسازس كه آین

و وسيرس وشابه براس بي تر اواوع تصور ویكن ،

رویکرد تفسير رایی اا زاعی بر ای باور است كه با تواه به خصق بودن واهيت انسان
و نيم سيا بودن وايتيت اا زاعی ،نزیتوان وسير و روش خاتی براس درك وايتيگات
Giddens

1
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و یا ایجاد تيييگر در آنهگا پيشگنهاد كگرد .از آناگا كگه ونبگع و وراگع نهگایی هر ونگه
ساخت وساز و تييير در وايتيات اا زاعی هزان انسگان اسگت ،پگا درك انسگانهگا از
وايتيات و چگونگی وتناداركردن آنها بسيار وهم است .از ایگ

ذشگ ه ،بگا تواگه بگه

ای كه وايتيات اا زاعی به وثابه اوور برساخ ۀ انسانی فاي يواني از پگي

تتيگي شگ

بود و پيوس ه در ا ش ن هس ن  ،نزیتوان اهگویی اهانشزو و عا براس وايتيگات
اا زاعی و نيم دستكارس در آنهگا وضگع كگرد (وحزگ پور و هزکگاران1388 ،ن) .در
ن يجه ،نه تنها نحوۀ درك و فهم انسانها از وايتيات ااوته وسئلهاس بسگيار وهگم اسگت،
بلکه ای وهم داراس اشکا و ت دس نيم ویباش .

ازدواج خویشاون س در وزۀ پمشکی نيم ،هزانطور كه ف ه ش  ،به دهيل عوارضگی


كه وزک است براس فرزن ان اتل از ای نوع ازدواجها پي

بيای از اایگا خاتگی
بگه

برخوردار است .نورس و هزکاران ( )1394وی وین در ایران بيزگارس هگاس ژن يگ

دهيل فراوانی باالس ازدواج هاس فاويلی و ان قا ژن وتيون به نسل هاس بت از عزوويگت
س رد اس برخوردار است .آنها شایع تری علت ور و وير كودكان در اس ان هزگ ان را
ناهنجارس هاس وادرزادس دانس ه و ا زا بروز ای ناهنجارس ها را بيش ر در ازدواج هاس
فاويلی ویدانن  .در بررسی دیگرس ،عسکرس ن وش و هزکاران ( )1394نشان دادن كه
نوع ازدواج واه ی رابطۀ وتنادارس با ور ووير كودكان در شهرس ان یمد طی سا هگاس
 1390-1392داش ه است.
اكروی ( )1385بر اساس وطاهتهاس بر روس بي

از  300زوج از يوويتهاس وخ ل

ایرانی نشان داد كه  38درتگ ازدواجهگا از نگوع خویشگاون س بگود اسگت .عسگکرس
ن وش و هزکاران ( )1388نشان دادن كه تفاوتهاس بي نسلی وتنادارس در ایگ هگا و
نگرشهاس وگادران و دخ گران در وگورد ازدواج خویشگاون س واگود دارد .در بررسگی
دیگرس (عباسیشوازس و خانی )1388 ،وتلگو شگ كگه در طگو زوگان نسگبت ازدواج
خویشاون س در رو هاس همدورۀ ازدواای رو هگاس يگووی و وگذهبی كگاه
است .سينی ( )1391در ی

یاف گه

بررسی تطبيقی در شهرس ان اروويه نشان داد كگه ازدواج

خویشاون س در ويان كُردها از عزوويت بي ترس در وقایسگه بگا زنگان تُگرك برخگوردار

164

مـطالعـات زنـان

است .او وی وی ا رچه رای

سال  ،14شمارة  ،1بهار 1395

به ازدواج خویشاون س در طو زوان كمتگر شگ  ،اوگا

زنان كُرد در وقایسه با تُركها رای

بي ترس به ازدواج دخ رشان با افراد فاويل دارن .

سينی و عرفانی در بررسی دیگرس ( )395 2014نشان دادن كه اهگگوس ازدواج زنگان
ورتب با يوويت آنهاست .در ای بررسی ا زا ازدواج با خویشاون ان در ويان كُردها
دو برابر ا زا و ناظر در ويان زنان تُرك مارش ش

است.

ازدواجهاس خویشاون س در دیگر نقا اهان نيم از س رد ی باالیی برخوردار بود
كشورهاس آوریکا ،اروپا و اسگ راهيا سگفر

است .وطاهتۀ وهاارانی كه به شهرهاس وخ ل
كرد ان نشان داد كه ازدواجهاس فاويلی بي ای

رو ها افگمای

یاف گه اسگت (ب لگم 1و

هزکاران .)2001 ،عب اهکریم و بص  )1998( 2در عربسگ ان سگتودس نشگان دادنگ كگه

نسبت ازدواجهاس فاويلی در شرق عربس ان تحت تأثير بافت يبيلهاس عربس ان به بگي
از  52درت ویرس  .در وطاهتهاس دیگر در پاكس ان نشان داد ش كه

ود  30درت

ازدواجها از نگوع فگاويلی اسگت ( سگي و ب لگم .)1999 ،3بگه نظگر وگیرسگ واهگ ی

تصزيم يرن ان اتلی ای نوع ازدواجها باشن  .نسگبت ازدواجهگاس خویشگاون س در

اردن  5درت  ،عراق  58درت  ،كویت  54درت و اوارات  62درت اسگت (شگری ر،4

.)2000

روششناسی و دادهها
داد هاس ای وقاهه از پيزای

بارورس وهابگاد (فگروردی  )1391كگه در آن اطصعگات از

طری پرس ناوۀ ساختیاف ه ردآورس ش

اي باس یاف ه است .ازتيت آوارس تزگاوی

خانوارهاس وتزوهی ساك در شهر وهاباد و زنان دستكم ی

بار ازدواجكردۀ هزسردار

وايع در داونۀ سنی توهي وثل ( 15-49ساهه) است كه در داخل خانوار شناسایی و وورد
وصگگا به يگگرار رف نگ  .بگگراس تتيگگي ازتيگت آوگگارس ،از داد هگگاس سرشگگزارس 1385
1

Bittles
Al-Abdulkareem and Balal
3
Hussein and Bittles
4
Schreider
2
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شهرس ان وهاباد اس فاد ش  .بر اساس ن ایج سرشزارس وذكور ،شزار كگل خانوارهگاس
وتزوهی ساك در وناط شهرس وهاباد وتاد  31030خانوار مارش ش
به ونظور تتيي

است.

جم نزونه از فروو عزووی كوكران در اه ی كه جگم ازتيگت

آوارس وتلو است اس فاد ش  .بر اساس وحاسبات تگورت رف گه ،جگم نزونگه 380
خانوار برآورد ش كه به  700خگانوار افگمای

یافگت .روش نزونگه يگرس ،تركيبگی از

روشهاس خوشهاس چن ور لهاس ،تصادفی و تصادفی سيسگ زاتي
روش نزونه يرس خوشه اس به ای سگب

اسگت .اسگ فاد از

بگود كگه فهرسگت كاوگل زنگان  15-49سگاهۀ

ازدواجكردۀ هزسردار در دس رس نبود .در ا نخست ،نقشۀ شهر وهاباد تهيگه و ضگز
شزارش هزۀ بلوكهاس آن ،كل شهر به  1273بلوك تقسيم ش  .در ور لهس بتگ  ،كگل
پایگگا اي صگادس

ونطقۀ وورد بررسی بر اساس شناخت نویسن س دو وقاهه بر سگ

اا زاعی به سه خوشۀ داراس پایگا اي صادس اا زاعی باال ،و وس و پایي تفکي

شگ

(ا و .)1
جدول  .1شمار بلوکهاي انتخابي در هر خوشه متناسب با حجم خوشه
شزار بلوكها

شزار بلوكهاس

شزار خانوارهاس

(درت )

ان خابی

ان خابی در هر خوشه

11

112
455

نا خوشه

شزار كل بلوكها

باال

206

16

و وسّ

830

65

46

پایي

237

19

14

133

1273

100

71

700

ازع كل

 در زوان انجا تحقي  ،ن ایج سرشزارس عزووی نفوس و وسک  1390اعص نش
پيزای

بود.

بارورس وهاباد ( )1391با ه ف بررسی نياز برآورد نش ۀ تنظيم خانواد انجا شگ  .بگا تواگه بگه شگيوع

س ردۀ اس فاد از وسایل پيشگيرس از اولگی در كشور و وناط وخ لگ

آن و ن گایج پگژوه هگاس پيشگي در

خصوص ويمان نياز برآورد نش ۀ تنظيم خانواد در ایران ،ا زا ویرفت فراوانی ويوع وايتۀ وورد بررسی یتنگی
نياز برآورد نش ۀ تنظيم خانواد با نزونۀ تتيي ش

پوش

داد نشود .بنابرای  ،تيم تحقي تصگزيم رفگت جگم

نزونه را كه بر اساس فروو عزووی كوكران  380خانوار تتيي ش
روس داد هاس ردآورسش

بود به  700خانوار افمای

از زنان واا شرای بررسی در ای خانوارها تورت رفت.

ده  .تحليلها بگر
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با تواه به ای كه بي تر بلوكها در خوشۀ و وسگ يگرار رف نگ  ،در ور لگۀ بتگ
نزونه يرس از شزار بلوك هاس ون خ
براس ان خان بلوك ها در هر ی

از هر خوشه بر اساس جگم آن هگا انجگا شگ .

از خوشه ها ،اب ا بلوك هایی كه شگزار خانوارهگاس آن

كمتر از  10خانوار بود ذف ش  .سپا ،با تواه به ای كه در هر بلوك تنها  10خانوار
بررسی ویش  ،از ويان بلوكهاس بايیوان
و ناس

در هر خوشه ،بلوكهایی بهطور تصگادفی و

با جم هر خوشه ان خان ش  .در ور لۀ بت براس ان خگان خانوارهگا در هگر

بلوك (هر بلوك  10خانوار) به روش تصادفی سيس زاتي
بلوكهاس ون خ

در هر ی

عزل ش  .اگ و  ،2توزیگع

از خوشههاس سه انه را نشان ویده .

جدول  .2توزيع بلوکهاي منتخب در خوشههاي سهگانۀ مورد بررسي

ردآورس داد ها از طری ورااتۀ وس قيم وصا به ران آووزشدی
اب ا ش

تورت رفت.

پرسشگر اهت پرسشگرس دعوت ش ن  .پگا از بر گمارس السگۀ تگوايهی

براس پرسشگرها و بررسی پرس هاس پرس

ناوه و رفع ابها هاس وواود در سؤا هگا،

اهت انجا پرسشگرس به بلوك هاس وورد بررسی اعما ش ن  .پرسشگگران بگه دو تگيم
پرسشگرس سه نفر تقسيم ش

و بهطور هزموان به تکزيل پرسگ

ناوگههگا در ونگاط

وشخ ،ش ۀ شهر پرداخ ن  .نظارت بر عزليات پرسشگرس و كن ر پرس ناوهها توس

طورسكه هر روز پا از اتزا كار ،پرس

نویسن ۀ دو وقاهه تورت رفت ،
به
ازعآورس ش


ویش ن تا پرس
و بازبينی 

ناوۀ وخ وشی واود ن اش ه باش .

ناوگههگا
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پرس ناوۀ تحقي و شکل از چهار بخگ

او  ،دربر يرنگ ۀ اطصعگات

بگود .بخگ

باردارس و شيردهی زنان بود تا زنان بارور و نابارور وشخ ،شون  .بخگ

دو  ،شگاول

پرس هایی در زوينۀ تنظيم خانواد و اس فادۀ زنان از وسایل پيشگيرس از اولگی بگود.
در بخ

سو  ،پرس هایی در خصوص دی ا زنان نسبت به تنظيم خانواد  ،ای آ ها

و تزایصت فرزن آورس ،رای

به تراي انسی فرزن پسر بگر دخ گر ،اسگ قص زنگان،

پاس بن س به ارزشهاس خانوادۀ بمر  ،تق یر رایی در رف ار بارورس ،نگرش نسبت بگه

اهيتهگاس خگارج از ونگم ،
همینهها و ونافع فرزن ان ،نگرش نسبت به اش يا زن در فت 


سروایۀ فرهنگی زنان و اهگوهاس ازدواج آنان طرح ش

بود .بخ

چهار پرسگ

ناوگه

به ویژ یهاس فردس پاسخگویان اخ صاص یاف ه بود .در ای بررسی براس پگیبگردن بگه

اع بار پرس

ناوه از اع بار وح وا 1اس فاد ش  .پرس

ناوه ت وی شگ

بگه سگه نفگر از

اس ادان ازتيت شناس و ااوتهشناس كه بر ووضوع تحقي اشراف داش ن ارائه شگ تگا
نظر خود را در خصوص تأیي یا ع

تأیي آن اعگص نزاینگ  .پگا از اتگص ات الز ،

پرس

ناوه به اارا ذاش ه ش .

پرس

ناوه است .به ونظور بررسی رف ار ازدواای زنان در زوينگۀ ازدواج خویشگاون س

تحليلها ،در ای وقاهه ،وب نی بر داد هاس ردآورسش


در بخ هاس سو و چهار

از آنها پرسي یم كه هزسرتان با شزا چه نسب ی دارد پاسخها در مینههاس پسر دایگی،
پسرخاهه ،پسر عزو ،پسر عزه ،سایر خویشاون ان و غيرخویشاون بس ه شگ  .در ور لگۀ
پردازش و تحليل داد ها ای اوانها به دو مینۀ خویشگاون و غيرخویشگاون تقليگل
داد ش  .و يير وابس ه ،نگرش زنان نسبت به اهگوس ازدواج خویشگاون س اسگت .بگراس
آ اهی از دی ا زنان نسبت به اهگوس ازدواج خویشاون س ای سؤا پرسگي

شگ كگه

به نظر شزا به ر است دخ ر یا پسرتان با فردس از افراد فاويل ازدواج كنگ یگا بگا فگردس
غيرخویشاون

ن ایج آزوون آهفاس كرونباخ براس شاخ،هاس رای

نگرش نسبت به ونافع فرزن ان ،پاس بن س به ارزشهاس خانوادۀ بمر
به اش يا زن در خارج از ونم بگه ترتيگ

به تراي انسی،
و نگرش نسگبت

 0/717 ،0/723 ،0/741و  0/742بگه دسگت
Content Validity

1
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آو  .داد ها در وحي  SPSSپردازش و وورد تجمیه و تحليگل يگرار رفگت .بگه ونظگور
پي بينی اثر و ييرهاس وس قل بر دی ا زنان در وگورد اهگگوس ازدواج خویشگاون س از
ر رسيون هجس ي

تکني

اس فاد ش  .ا و  ،3سایر و ييرها و شاخ،هگاس تحليگل

را نشان ویده .
جدول  .3متغیرهاي مستقل بر حسب گويهها و پرسشهاي تحقیق
گویهها و پرسشها

نام متغیر  /شاخص
 )1داش
نگگگرش نسگگبت بگگه ونگگافع
فرزن ان

فرزن زیاد ووا

ایجاد فشگارهاس رو گی و روانگی بگر واهگ ی

یدارد)3 .
ویشود )2 .فرزن زیاد واه ی را از كارهایی كه دوست دارن باز و 
یشود )4 .داش
فرزن زیاد باعث ایجاد فشار واهی بر خانواد و 
درآو خگانواد در آینگ

فرزن زیگاد،

اسگت )5 .فرزنگ زیگاد،

كز

خوبی براس افمای

كز

خوبی براس انجا اوور ونم از ازله نگه دارس فرزن است.

 )1خيلیهگا بگر ایگ باورنگ زن و شگوهرهایی كگه پگا از ازدواج بنگهدار
نزی شون  ،ااايشان كور است )2 .زنی كه در هزان سگا اوّ ازدواج بگاردار
شود و زایزانهاس پیدرپی را تجربه كن  ،وایۀ سگرافرازس شگوهر و خگانواد
است )3 .فرزن ان ا ياج به برادر و خواهر دارن  )4 .واهگ ی بایگ فرزنگ ان
پگگاس بنگگ س بگگه ارزشهگگاس

زیاد داش ه باشن تا در دوران پيرس تنها نباشن  )5 .وي ی تت اد فرزن ان زیگاد

خانوادۀ بمر

هطزگهاس وارد نزگی شگود )6 .بگا داشگ

باش  ،به تحصيصت و آووزش آنها

فرزن زیاد ،واه ی ا سگاس وگیكننگ كگه بتگ از وگر شگان زنگ انگ )7 .

خانواد ها براس افمای

ي رت يو و طایفۀ خود بای فرزن ان زیادس به دنيگا

آنهگا را خگون تربيگت
بياورن  )8 .فرزن زیاد ،باعث ویشود واه ی ن وانن 
كنن .

خانگهدارس و تربيگت

يفگهاش
 )1زن نبای خارج از ونم كگار كنگ  ،زیگرا وظ 

نگرش نسبت به اشگ يا زن
در خارج از ونم

یشود تا فرزن ان درست تربيت نشون .
فرزن ان است )2 .اش يا زن باعث و 
 )3زنان شاغل چون ويت كمترس دارن  ،فرزن ان كمترس به دنيا ویآورن )4 .
زنان براس داش

اس قص واهی بای شاغل باشن  )5 .زنان نبای هزانن وگردان

به كارهاس خارج از ونم اش يا داش ه باشن .
خانهاس كه پسر نگ ارد ااگاي
 )1پسر عصاس دست واه ی است )2 .
رای

به تراي انسی

است )3 .دخ ر سربار خانواد است )4 .پسر باعث زنگ

نگگهداشگ


كگور
اسگم و

رسم خانواد ی است )5 .زنی كه چن زایزان او دخ ر باشگ  ،بگراس ایگ كگه
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گویهها و پرسشها

نام متغیر  /شاخص
پسرس به دنيا بياورد،

دارد زایزانهاس بت س را تجربه كن  )6 .پسر افظ

یكن .
خانواد است و اونيت خانواد را فظ و 
ابتاد و يير
بتگگگ تحگگگرك
وکانی
اسگگ قص

دس رسگگگی بگگگه

زنان

ونابع اي صگادس
خانواد
بُتگگگگگگگگگگگگ

براس رف

به وط

پمش

یا وراكم به اشگ ی ،وراسگم وگذهبی ،وسگج  ،ونگم

بس گان و دوس ان ،وراسم اش و عروسی ،وسافرت به روس ا یا شهر آیا بایگ
به شوهرتان بگویي و از او اااز بگيری یا ویتواني به تنهایی به ای وحگلهگا
بروی
نق

شزا در تصزيم يرس بگراس خریگ وگواد غگذایی ،هگواز خگانگی ،طگص و

اواهرات چگونه است (هيه نقشی ن ارد ،نق

وشارك ی دارد ،تصزيم كگاوصً

بر عه ۀ اوست) .در وگورد درآوگ شخصگیتگان چگونگه تصگزيم وگی يریگ
(شخصاً تصزيم وی ير  ،با وشورت هزسر  ،شوهر به تنهایی).
در زن ی شزا چه كسی در وورد شزار فرزن ان ،فاتگلۀ سگنی بگي فرزنگ ان،

تصزيم يرس در

روش وورد اس فاد در پي

خانواد

تصزيم وی يرد (زن به تنهایی ،هر دو با هم ،شوهر به تنهایی).

يرس از باردارس و آووزش و تحصيصت فرزنگ ان

با تواگه بگه شگرای اي صگادس و اا زگاعی ونطقگه ،ایگ شگاخ ،تركيبگی از
پایگا اي صادس گ اا زاعی

و ييرهاس تحصيصت و ونمهت شيلی هزسر ،واهکيّت وسگک و همینگۀ واهيانگۀ
از و ييرها به نزگرۀ اسگ ان ارد تبگ یل شگ

خانواد است .نزرات هر ی

و از

وجزوع آنها نزرۀ پایگا اي صادس اا زاعی فرد وحاسبه ش .
خاس گا
وضتيت اش يا
س زن به هنگا بررسی

از طری پرس

دربارۀ وحل توه زنان و در دو وقوهۀ شهر و روسگ ا عزليگاتی

ش .
ای و يير در سط سنج

اسزی و در دو وقوهگۀ شگاغل و غيرشگاغل انگ از -

يرس ش .
ای و يير در سط سنج

فاتلهاس و از طری تفاضل تاریخ توه زن از سگا

بررسی ( )1391ان از يرس ش .
رو هاس همدورۀ ازدواای

ای و يير از طری پرس
براس سگنج

دربارۀ سا ازدواج فرد وحاسبه ش .

سگروایۀ فرهنگگی فگرد ،از تحصگيصت ،دس رسگی و اسگ فاد از

برناوههاس تلویمیگون (تلویمیگون داخلگی و وگاهوار ) و

این رنت ،ويمان تزاشاس
سروایۀ فرهنگی

ويمان وش دادن به رادیو اس فاد ش
به نزرات اس ان ارد تب یل ش

است .نزرات هر ی

از و ييرهاس فوق

و از وجزگوع آنهگا سگروایۀ فرهنگگی فگرد بگه

دست آو  .در وحاسبۀ ای شاخ ،،به و يير تحصيصت به دهيل اهزيت بي تر
آن نسبت به دیگر و ييرها ضری

دو داد ش .
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یافتهها
سیمای جمعیت نمونه
بر پایۀ ای بررسی ،ويانگي س زنان در هنگا تحقي  33/2سا و ويانگي س ازدواج
آنها  20/5سا بود است .توزیع زنان بر س
نشان داد كه كزی بي

شزار فرزن ان در گا

اضگر زنگ

از  90درت آنها تا سه فرزن داشگ هانگ و تنهگا  8/5درتگ از

آنها داراس  4فرزن و بي تر ویباشن  .بررسی وضگع سگواد پاسگخگویان از عزوويگت
سوادآووزس در ويان آنها کایت دارد ،بگهطگورس كگه تنهگا كزگی بگي
پاسخگویان را افراد بیسواد تشکيل ویدهن .

از  16درتگ

ود  48/4درت زنان باسگواد در سگط

تحصيصت اب ایی و راهنزایی 40/3 ،درت داراس تحصيصت و وسطه و دیگپلم و 11/3
درت در سط تحصيصت فوقدیپلم و باالتر بگود انگ  .گ ود 42درتگ پاسگخگویان

خاس گا روس ایی داش هان  .كمتر از  15درت آنها در زوان بررسی شگاغل و بگي

از

هگمدورۀ ازدوااگی اخيگر
 85درت غيرشاغل بود ان  .نسبت اش يا در ويان رو هاس 

بي تر ( 17درت ) از نسبت و ناظر در ويان زنان و تلگ بگه گرو هگمدورۀ ازدوااگی

 6/9( 1357-1369درت ) است.
نزودار  1توزیع پاسخگویان را بر س

تجربگۀ عزلگی ازدواج خویشگاون س نشگان

ویده  .هزانطور كه ویبيني  36/9 ،درت ازدواجهاس تورت رف ه در ازتيت نزونه
از نوع ازدواج خویشاون س است كه از ويان آنها 23/2 ،درت با خویشاون ان نمدیگ
و  13/7درت با سایر خویشاون ان ازدواجكرد ان  .ن گایج از كگاه

عزوويگت اهگگوس

ازدواج خویشگگاون س در طگگو زوگگان کایگگت دارد .بگگهطگگورس كگگه نسگگبت ازدواج
خویشاون س از  58/7درت در ويان و وه ی همدورۀ دهۀ  1340به  33و  23/6درتگ
در ويان و وه ی همدورۀ دهۀ  1350و  1360كاه

یاف ه است.
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نمودار  .1توزيع زنان جمعیت نمونه بر حسب الگوي ازدواج

تحلیلهای دومتغیره
ا و  4توزیگع زنگان را بگر سگ

نگوع ازدواج (خویشگاون س و غيرخویشگان س) و

وشخصههاس فردس آنها نشان وگیدهگ  .غيگر از و ييگر وضگتيت اشگ يا زنگان ،هزگۀ
و ييرهاس دیگر از هحاظ آوارس رابطۀ وتنادارس بگا و ييگر وابسگ ه دارنگ  .بگر پایگۀ ایگ
بررسی ،ازدواج با غيرخویشاون ان در ويان زنگان بگا تحصگيصت بگاالتر ( 81/8درتگ )
بي تر از دیگران است .در وقابل ،ازدواج خویشاون س از عزوويت بگي تگرس در ويگان
زنان بیسواد ( )74/8و با تحصيصت اب ایی و راهنزایی ( )31/6برخوردار است .ن يجگۀ
وشابهی بر س

پایگگا اي صگادس گ اا زگاعی زنگان بگه دسگت آوگ  .اهگگوس ازدواج

خویشاون س از عزوويت بي ترس در ويان زنان بگا پایگگا اي صگادس گ اا زگاعی پگایي
( 54/3درت ) برخوردار است.

تحت تأثير تيييرات ورتب با نوسازس و توستۀ اي صادس گ اا زاعی ،ان ظگار وگیرود
ازدواج خویشاون س از عزوويت كمترس در ويان زنگان و تلگ بگه گرو هگاس هگمدورۀ
ازدواای اخير برخوردار باش  .ن ایج نشان وی ده كه اهگوس رایج ازدواج در ويان زنگان
و تل به رو هاس همدورۀ ازدواای اخير از نوع غيرخویشاون س است .عصو بر ایگ ،
زنان با خاس گا شهرس كمتر از هز ایان روس ایی خود به ازدواجهاس خویشگاون س تگ
داد ان .
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جدول  .4نوع ازدواج زنان بر حسب مشخّصههاي فردي آنان
وشخصهها

تحصيصت

پایگا اي صادس
اا زاعی

رو هاس همدورۀ
ازدواای

خاس گا

وضتيت اش يا

سطوح و يير

نوع ازدواج

ازع

خویشاون س

غيرخویشاون س

بیسواد

74/8

25/2

100/0

اب ایی و راهنزایی

31/6

68/4

100/0

و وسطه و دیپلم

30/0

70/0

100/0

عاهی

18/2

81/8

100/0

آزوون آوارس

= Sig

= Cramer’s V

= 2

0/0005

0/357

89/213

پایي

54/3

45/7

100/0

و وس

33/1

66/9

100/0

باال

16/9

83/1

100/0

آزوون آوارس

= Sig

= Cramer’s V

= 2

0/0005

0/243

41/305

دهۀ 1360

54/2

45/8

100/0

دهۀ 1370

39/4

60/6

100/0

دهۀ 1380

26/6

73/4

100/0

آزوون آوارس

= Sig

= Cramer’s V

= 2

0/0005

0/218

33/163

شهر

25/7

74/3

100/0

روس ا

52/0

48/0

100/0

آزوون آوارس

= Sig

Phi = 0/269

0/0005

2

= 

50/714

شاغل

28/4

71/6

100/0

غيرشاغل

38/3

61/7

100/0

آزوون آوارس

Sig = 0/056

Phi = 0/072

2 = 3/642
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براس بررسی تفاوت ويان رف ار و دی ا زنان نسبت به ازدواج خویشاون س ،زنان را
بر س

نوع ازدواجشان به سه رو ازدواج با خویشاون نمدی  ،سگایر خویشگاون ان

و غيرخویشاون تقسيم و توزیگع آنهگا را بگر اسگاس ووافقگت یگا وخاهفگت بگا ازدواج
فرزن انشان با فردس از افراد فاويل بررسی كردیم (ا و هاس  5و  .)6اگ و  5توزیگع
زنان را بر س

دی ا آنها نسبت به ازدواج فرزن پسرشان با دخ رس از افراد فاويگل

نشان ویده .
ن ایج نشان ویده كه رابطۀ وتنادارس بي نوع ازدواج زنان و نگرش آنها نسبت به
ازدواج پسرشان با دخ رس از ويان خویشاون ان واود دارد .بي
تجربۀ ازدواج با خویشاون ان نمدی

از نيزگی از زنگانی كگه

را داش هان  ،اظهار كرد ان كه با ازدواج پسگرشگان

با دخ رس از خویشاون ان خود وواف ان  .نسبت و ناظر در ويان زنانی كه تجربگۀ ازدواج
خویشاون س ن اش ه ان به ورات

كمتر ( 15/4درت ) است .ن يجۀ وشابهی در خصوص

نگرش زنان نسبت به ازدواج دخ رشان با پسرس از افراد فاويل به دست آو (ا و .)6
جدول  .5ديدگاه نسبت به ازدواج فرزند پسر با دختري خويشاوند بر حسب نوع ازدواج مادر
نگرش نسبت به ازدواج فرزن پسر با
خویشاون ان
وواف
خویشاون
نمدی
نوع ازدواج
واه ی

سایر
خویشاون ان
غيرخویشاون

آزوون آوارس

وخاه

ازع
ب ون نظر

53/7

21/0

25/3

100/0

44/8

27/1

28/1

100/0

15/4
Sig = 0/0005

47/7

36/9
= Kendall’s tau-b

0/253

100/0
= 2

103/666
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جدول  .6نگرش نسبت به ازدواج فرزند دختر با پسري
خويشاوند بر حسب نوع ازدواج مادر

نگرش نسبت به ازدواج فرزن دخ ر با
خویشاون ان

خویشاون

خویشاون س
واه ی

ب ون نظر

51/9

22/2

25/9

100/0

42/7

32/3

25/0

100/0

غيرخویشاون

16/1

46/8

37/1

100/0

آزوون آوارس

Sig = 0/0005

نمدی
نوع ازدواج

وواف

وخاه

ازع

سایر
خویشاون ان

= Kendall’s tau-b

0/243

= 2

89/101

هزانطور كه ویبيني  51/9 ،درت زنانی كه بگا خویشگاون نمدیگ

و  42/7درتگ

زنانی كه با سایر خویشاون ان ازدواجكرد انگ  ،ووافگ ازدواج دخ گرشگان بگا پسگرس از
خویشاون ان ویباشن .

تحلیل چندمتغیره
بهونظور بررسی چگونگی تأثير هزموان و ييرهاس وسگ قل بگر نگگرش زنگان نسگبت بگه
اهگوس ازدواج خویشاون س از و

ر رسيون هجسگ ي

اسگ فاد شگ  .هگ ف بررسگی،

چگونگی تييير ا زا وخاهفگت بگا ازدواج خویشگاون س فرزنگ ان بگر اسگاس طبقگات
ونا ون هر ی
فرزن پسر و ی

از و ييرهاس وس قل است .آزوون ر رسيون هجسگ ي
بار براس فرزن دخ ر اارا ش  .هر آزوون دو و

یگ

بگار بگراس

را در بگر وگی يگرد.
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در و

او  ،وشخصههاس فردس و در و

و ييرهاس و

دو  ،وشخصگههگاس فرهنگگی بگه وجزوعگۀ

 1اضافه ش  .ن ایج در ا و هاس  7و  8مارش ش

ا و  7ن ایج آزوون ر رسيون هجس ي

است.

براس پي بينی ا زا وخاهفگت زنگان بگا

ازدواج پسرشان با دخ رس از خویشاون ان را نشان ویده  .در و

او  ،هزانطگور كگه

ویبيني  ،تنها و يير تحصيصت و طبقۀ و وس پایگا اي صادس اا زاعی زنگان اسگت كگه
هيه ونه تأثير وتنادارس بر و يير وابس ه ن اش هان  .در وايع ،يرار رف

زنان در هر ی

از طبقات و يير تحصيصت و یا طبقۀ و وس پایگا اي صادس اا زاعی ،ا زا وخاهفت
زنان را با ازدواج خویشاون س پسرشان تييير نزیده  .ن ایج هزنني نشان ویدهگ كگه
زنان غيرشاغل در وقایسه با زنان شاغل  37درت كمتر ا زا دارد كه وخاه

ازدواج

پسرشان با دخ رس از خویشاون ان باشن  .زنان داراس خاس گا روس ایی نيگم در وقایسگه
با زنان و وه شهر 33 ،درت كمتر وخاه

ازدواج پسرشان با دخ ران فاويل هسگ ن  .از

طرف دیگر ،زنانی كه در رو هاس همدورۀ ازدواای ا ی تر يرار رف هان بي

از زنان

و تل به رو هاس همدورۀ ازدواای يگ یزیتگر ا زگا دارد بگا ازدواج پسگرشگان بگا
دخ ران فاويل وخاهفت كنن  .هزنني  ،ا زا وخاهفگت زنگان داراس پایگگا اي صگادس-
اا زاعی باال در وقایسه با زنان طبقۀ پایي  23 ،درت كمتر است.
در و

دو  ،و ييرهاس فرهنگی نيم وارد تحليل ش ن  .با ورود ای دس ه از و ييرها،

تنها تييير تورت رف ه در آوار هاس وربو به وشخصههاس فردس ای بگود كگه و ييگر
وضتيت اش يا  ،دیگر تأثير وتنگادارس بگر و ييگر وابسگ ه نگ ارد .زنگان داراس خاسگ گا
روس ایی در وقایسه با زنان و وه شهر هزننان كمتر ا زگا دارد ( 35درتگ ) كگه بگا
ازدواج پسرشان با دخ رس از خویشاون ان وخاهفت كنن  .ن ایج كسر برترس بگراس دیگگر
وشخصههاس فردس تييير چن انی نکرد است و زنان با پایگا اي صادس اا زاعی باال 37
درت كمتر از زنان طبقۀ پایي وخاه

ازدواج خویشاون س پسرشان هس ن .
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جدول  .7پیشبیني احتمال مخالفت زنان با ازدواج پسرشان با دختري از خويشاوندان
با استفاده از رگرسیون لجستیک

و ييرهاس وس قل
شاغل (وراع)

وضتيت
اش يا

غيرشاغل

شهر (وراع)

خاس گا

روس ا

بیسواد (وراع)
وضع سواد و

اب ایی و

تحصيصت

و وسطه و دیپلم

سط

راهنزایی
عاهی

پایگا اي صادس

ازدواای

1
)Exp(B

Sig

و وس

باال

دهۀ 1360
(وراع)

دهۀ 1370
دهۀ 1380

سروایۀ فرهنگی

*

0/671

*

ns

0/101

ns

1/77

ns

0/380

ns

1/616

ns

0/206

ns
*

0/677
0/771

2/262

**

2/180

**

نگرش نسبت به تراي انسی

پایبن س به ارزشهاس خانوادۀ بمر

نگرش نسبت به اش يا زنان در
خارج از ونم

Chi-Square
Nagelkerke R Square
* وتنادار در سط 0/05

Sig

*

اس قص زنان

وق ار ثابت

)Exp(B

0/637

پایي (وراع)

اا زاعی

كوهورت

و

و

2

1/238 ns

**

36/948

0/174

** وتنادار در سط 0/01

ns

0/452
0/653

ns

2/562

ns
*

0/551
0/638

**

2/244

*

1/652

2/102

**
**

2/213

ns
**

1/708

0/422

ns

1/035
1/630 ns

**

44/918

0/198

 nsغيروتنادار
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در وورد رو هاس هم دورۀ ازدواای نيم ن ایج و

ای ترتي

ترتي

وخاه

او هزننان وتنگادار اسگت ،بگه

كه زنان و تل به رو هاس همدورۀ ازدوااگی دهگههگاس  1370و  1380بگه

 2/26و  2/18برابر بي تر از زنان و تل به رو هم دورۀ ازدوااگی دهگۀ 1360
ازدواج پسرشان با دخ ران فاويگل وگیباشگن  .در ويگان و ييرهگاس فرهنگگی نيگم
ویشود كه دو و يير نگرش نسبت به تراي انسی و نگرش نسبت به اشگ يا

وشاه

زنان تأثير آوارس وتنادارس بر و يير وابس ه ن اش هان  .كسرهاس برترس بگراس سگه و ييگر

دیگر بيانگر ای نک ه است كه سروایۀ فرهنگی و اس قص زنان رابطهاس وس قيم با و ييگر

وابس ه و و يير پاس بن س به ارزشهاس خانوادۀ بمر  ،رابطهاس وتکوس با و يير وابس ه

دارن  .به ای ترتي  ،زنان داراس سروایۀ فرهنگگی بگي تگر و اسگ قص بگاالتر ،بگي تگر

ا زا دارد با ازدواج خویشاون س پسرانشان وخاه

بن س بي ترس به ارزشهاس خانواد هاس بمر

باشن در اهیكه زنانی كگه پگاس

دارن كمتر ا زا دارد وخاه

ازدواج

پسرشان با دخ رس از ويان خویشاون ان باشن  .بهطور كلی ،ن ایج نشان ویده كه زنانی

وخاه

ش

ازدواج پسرشان با دخ رس از ويان خویشگاون ان هسگ ن كگه )1در شگهر و وهگ

باشن )2 .داراس پایگا اي صادس اا زاعی باالترس باشن )3 .به گرو هگاس هگمدورۀ

ازدواای ا ی تر تتل داش ه باشن )4 .سروایۀ فرهنگی بي ترس داش ه باشگن )5 .داراس

اس قص بي ترس باشن )6 .پاس بن س كمترس به ارزشهاس خانوادۀ بمر
ن ایج و

داش ه باشن .

او در ا و  8بيانگر آن است كگه بگرخصف آزوگون يبگل (اگ و ،)7

وضتيت اش يا تأثير وتنادارس بر و يير وابس ه ن ارد ،در اهیكه و يير تحصيصت در دو

طبقه رابطهاس وتنیدار با و يير وابس ه دارد .زنان داراس خاس گا روس ایی در وقایسه بگا

آنهایی كه خاس گا شهرس دارن  22 ،درت كمتر ا زا دارد با ازدواج خویشگاون س
دخ رشان وخاه

باشن  .كسرهاس برترس براس و يير سط تحصيصت نشان ویده كگه

دخ ران را افمای

ویده بهطورس كه زنان داراس تحصيصت و وسگطه و دیگپلم و زنگان

يرار رف

زنان در طبقات بگاالس تحصگيلی ا زگا وخاهفگت بگا ازدواج خویشگاون س

داراس تحصيصت دانشگاهی در وقایسه با زنان بیسگواد بگه ترتيگ

بي تر وخاه

 1/28و  1/44برابگر

ازدواج خویشاون س دخ رشان ویباشگن  .ن گایج وربگو بگه گرو هگاس

همدورۀ ازدواای با ن ایج به دست آو

براس پسران در آزوون يبل وشگابه اسگت .زنگان

مـطالعـات زنـان
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و تل به رو هاس همدورۀ ازدواای ا ی تر بي تر ا زا دارد با ازدواج دخ گران بگا
خویشاون ان وخاهفت كنن  .در و

 ،2ورود و ييرهاس فرهنگی سب

شگ تگا تيييگرات

ان كی در سط وتنادارس وشخصههاس فردس ایجاد شگود .در ويگان و ييرهگاس فرهنگگی
واردش

تنها دو و يير اس قص زنان و پاس بن س بگه ارزشهگاس خگانوادۀ بگمر

تگأثير

و تنادارس بر ا زا وخاهفت با ازدواج دخ ران با خویشاون ان دارن  .هر چه زنان داراس
اس قص بي ترس باشن  ،بي تر ا زگا دارد كگه بگا ازدواج خویشگاون س دخ گرشگان
وخاهفت كنن .

از سوس دیگر ،پاس بن س بي تر به ارزشهاس خانوادۀ بگمر

ازدواج خویشاون س دخ ران را كاه

ا زگا وخاهفگت بگا

ویده  .زنان با خاس گا روس ایی در وقایسگه بگا

زنان داراس خاس گا شهرس  16درت كمتر ا زا دارد بگا ایگ نگوع ازدواج وخاهفگت

كنن  .هزنني زنان داراس تحصيصت عاهی در وقایسه با زنان بیسواد  2/08برابر بي تر
ا زا دارد وخاه

ازدواج دخ رشان با پسران فاويل باشن  .بهطور كلی ،ن ایج اكی از

آن است كه ا زا وخاهفت با ازدواج خویشاون س دخ ران در ويان زنانی بي تر اسگت

كه )1داراس خاس گا شهرس باشگن )2 .تحصگيصت دانشگگاهی را تجربگه كگرد باشگن .

)3دیرتر ازدواجكرد باشن )4 .از اسگ قص بگي تگرس برخگوردار باشگن )5 .پگاس بنگ س
كمترس به ارزشهاس خانوادۀ بمر

داش ه باشن .

بحث و نتیجهگیری

هزسر مینی از ويان خویشان از دیرباز در ایران و او بود است .عواول ونا ونی در

ازدواجهاس خویشاون س تأثير دارن  .در ااوتۀ اوروز ایران ،هنوز پگ ر و وگادر در

شيوع
شکل يرس و ساوان دهی ازدواج فرزن ان

ویكنن نق

ی در شرایطی كه خود ان خگان یگا وترفگی

عز اس دارن  .اهب ه ،ش ت و ضت

آن نمد گرو هگا و طبقگات وخ لگ

اي صادس گ اا زاعی یکسان نيست .بنابرای  ،آ اهی از تجربهس عزلی و نگرش واهگ ی
نسبت به ازدواج خویشاون س كز

وؤثرس در شناخت تحگوالت خگانواد و اهگوهگاس

ازدواج و نيم شناخت رون هاس آین ۀ ازدواج خویشاون س خواه نزود.
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جدول  .8پیشبیني احتمال مخالفت زنان با ازدواج دخترشان با پسري از خويشاوندان
با استفاده از رگرسیون لجستیک

و ييرهاس وس قل
وضتيت

شاغل (وراع)

اش يا

غيرشاغل

و

1

Sig

و
)Exp(B

1/136

ns

2
)Exp(B

Sig

1/093

ns

شهر (وراع)

خاس گا

روس ا

0/783

*

0/843

*

بیسواد (وراع)
وضع سواد و
سط
تحصيصت

پایگا اي صادس

اب ایی و

ns

1/550

ns

1/768

و وسطه و دیپلم

*

1/281

ns

1/618

عاهی

*

1/447

*

2/085

راهنزایی

پایي (وراع)

اا زاعی

و وسّ

ns

1/201

ns

1/227

باال

ns

0/887

ns

0/953

رو هاس

دهۀ ( 60وراع)

همدور س

دهۀ 70

*

1/247

*

1/463

ازدواای

دهۀ 80

**

1/623

*

1/543

سروایۀ فرهنگی

ns

0/958

اس قص زنان

*

2/985

نگرش نسبت به تراي انسی

ns

0/685

پایبن س به ارزشهاس خانوادۀ بمر

**

0/468

ns

1/027

نگرش نسبت به اش يا زنان در
خارج از ونم
وق ار ثابت

* 1/247

* 1/699

Chi-Square

17/301

22/856

Nagelkerke R Square

* وتنادار در سط 0/05

*

0/142
** وتنادار در سط 0/01

*

0/164
 nsغيروتنادار

مـطالعـات زنـان

180

سال  ،14شمارة  ،1بهار 1395

ن ایج ای بررسی از عزوويت نسگب اً بگاالس ( 36/9درتگ ) ازدواج خویشگاون س در
ويان زنگان كُگرد شگهر وهابگاد کایگت دارد .ازدواج بگا خویشگاون ان نمدیگ

از رواج

بي ترس در وقایسه با سایر خویشگاون ان برخگوردار اسگت .یاف گههگا هزسگو بگا ن گایج
وطاهتاتی است كه در رابطگه بگا ازدواج خویشگاون س در ایگران تگورت رف گه اسگت.
عباسیشوازس و ترابی (1385اه ) نيم نسبت ای نوع ازدواجهگا را در كشگور  42درتگ
برآورد كردن كه  21/4درت آنها با خویشاون نمدی

بود است .در بررسی دیگگرس،

عباسیشوازس و هزکگاران ( )1383نسگبت ازدواجهگاس خویشگاون س در چهگار اسگ ان
ون خ

را  40درت برآورد كردن  .نسبت و ناظر در ويان كُردهاس آ ربایجان غربگی 34

درت گ بگگود اسگگت .ن گگایج تحليگگل دو و ييگگر آشگگکار سگگاخت كگگه عزوويگگت ازدواج
خویشاون س در رو هاس همدورۀ ازدوااگی ا یگ تر ازدوااگی كگمتگر از گرو هگاس
هم دورۀ ازدواای ي یزیتر است .توزیع ازدواج خویشاون س بر س

تحصگيصت نيگم

نشان داد كه ای نوع ازدواج با سط تحصگيصت زنگان رابطگۀ وتکگوس دارد .هزننگي
زنانی كه داراس خاس گا روس ایی ویباشن بي
را تجربه كرد ان  .ب لم نيم در وطاهتات

از هز ایان خگود ازدواج خویشگاون س

اشار ویكن كگه ازدواج خویشگاون س ارتبگا

وس قيزی با وويتيت پایي اي صادس افراد بیسگواد و ونگاط

اشگيهاس و روسگ اها دارد

(ب لم.)1994 ،
بر پایۀ ای بررسی ،بي تر زنانی كه ازدواج خویشاون س را تجربه كرد ان با ازدواج
خویشاون س فرزن انشان نيم وواف ان  .ای یاف ه ها از ت او اهگوس ازدواج خویشگاون س
در ازتيت وورد بررسی کایت دارد .هزنني  ،زنان داراس پایگا اي صگادس اا زگاعی

باالتر ،تزایل كمترس به وخاهفت با ازدواج خویشاون س فرزن ان پسر خود دارنگ  .وگی-
توان اس ال كرد كه زنان طبقات باالتر ااوته بي تر دوست دارن پسرشان با دخ گرس

از طبقۀ خودشان ازدواج كن  .تحليلهاس چن و يير نيم نشان داد كه و ييرهاس فرهنگگی
ویتوان در كنار سایر وشخصههاس فردس بر نگرش زنان در وورد ازدواج خویشگاون س
فرزن شان تأثير بگذارد .زنان برخوردار از سروایهس فرهنگی باالتر و هزننگي آنهگایی
كه اس قص بي ترس دارن بي

از سایر زنان وخاه

ازدواج خویشگاون س فرزن انشگان
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ویباشن  .از سوس دیگر ،زنانی كه پاس بن س بي تگرس بگه ارزشهگاس خگانوادۀ بگمر
دارن بي

از دیگر زنان وواف ازدواج خویشاون س ویباشن  .بیتردیگ  ،كشگ

هنی نهف ه در پاِ ای كگن

وتگانی

ازدوااگی ووضگوعی نيسگت كگه ب گوان تگرفاً از طریگ

پژوه هاس كزی به آن دست یافت .بنابرای  ،انجا وطاهتاتی با رویکرد ازتيتشناسی
انسانشناخ ی در ای زوينه ضرورس به نظر ویرس .

منابع
اكروی ،وحز « .1385 .ازدواج فاويلی از دی ا وشاور ژن ي

و عقایگ » ،وجلگۀ بيزگارسهگاس

كودكان ایران .دورۀ ( 16ش  )3ت.359-365 ،
سينی ،اتم« .1391 .تفاوتهاس يووی در رف ارهاس ازدواج زنان و نگگرش آنهگا نسگبت بگه
ازدواج دخ ران در شهرس ان اروويه» ،ناوۀ انجز ازتيت شناسی ایگران .س ( 5ش )9
ت.7-28 ،
سينی ،اتم« .1392 .بررسی تطبيقی ساخ ار زناشویی زنان كُرد و تُرك» ،فصل ناوۀ وطاهتگات
علو اا زاعی ایران .س ( 10ش  )36ت.61-80 ،
ساروخانی ،باير .1370 .وق ّوهاس بر ااوتهشناسی خانواد  ،تهران ان شارات سروش.
سرایی ،س « .1385 .ت او و تييير خانواد در اریگان گذار ازتي گی ایگران» ،ناوگۀ انجزگ
ازتيتشناسی ایران .زوس ان ( 1385شزارۀ  )2ت.37-60 ،
عباسیشوازس ،وحز اص و سينی چاووشگی ،ويزنگت و وگ دوناهگ  ،پي گر و دالور ،بهگرا .
 .1383تحوالت بارورس در ایران شواه س از چهار اس ان ون خگ  ،وتاونگت سگصوت
وزارت به اشت ،تهران ،دروان و آووزش پمشکی ،مارش پژوهشی.
عباسیشوازس ،وحز اص و تاديی ،رسگو « .1384 .يوويگت و اهگوهگاس ازدواج در ایگران»،
فصل ناوۀ زن در توسته و سياست .دورۀ ( 3ش  )1ت.25-47 ،
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عباسگگیشگگوازس ،وحز گ اص و ترابگگی ،فاطزگگه.

سال  ،14شمارة  ،1بهار 1395
1385اه گ

« .سگگط  ،رون گ و اهگگگوس ازدواج

خویشاون س در ایران» ،ناوۀ انجز ازتيتشناسی ایران .س ( 1ش  )2ص  61تا .88
عباسگگیشگگوازس ،وحزگگ اص و ترابگگی ،فاطزگگه1385 .ن« .تفگگاوتهگگاس بگگي نسگگلی ازدواج
خویشاون س در ایران» ،وجلهس ااوتهشناسی ایگران .زوسگ ان .دورۀ ( 7ش  )4تگ،
.119-146
عباسیشوازس ،وحز اص و خانی ،ستي « .1388 .اهگوهاس ازدواج ،يوويت و وذه

بررسگی

ووردس زنان ازدواجكرد در شهر يرو » ،ناوۀ انجزگ ازتيگتشناسگی ایگران( .ش )8
ت.67-86 ،
عسکرس ن وش  ،عباس و فصحزاد ابريویی ،سگي و فگصح و وارس ،سگ « .1394 .بررسگی
عواول ورتب با ور ووير كودكان زیر ی

سا در شهرس ان یمد بي سا هگاس ،1390

 1391و  ،»1392وجلّۀ تحقيقات سصوت .ال ) 4شزارۀ  (1ت.29-37 ،
عسکرس ن وش  ،عباس و عباسگیشگوازس ،وحزگ اص و تگاديی ،رسگو « .1388 .وگادران،
دخ ران و ازدواج (تفاوتهاس نسلی در ای ها و نگگرشهگاس ازدواج در شگهر یگمد)»،
وطاهتات راهبردس زنان (ك ان زن) .ش  44ت.7-37،
علیا ز س ،اوي  .1389 .تحوالت وتاتر خانواد در شهر تهران ،تهران وؤسسۀ نشر شهر.
فرااد ،وحز

سگي  .1372 .آسگي شناسگی اا زگاعی؛ خگانواد و طگصق ،تهگران ان شگارات

ونصورس.
ك ابی ،ا ز « .1381 .زناشویی خویشاون س از دی ا اسص » ،فصگل ناوگۀ ازتيگت .دانشگک ۀ
علو اا زاعی دانشگا تهران( .ش  )30ت.26-46 ،
كوزر ،هوئيا .1382 .زن ی و ان یشۀ بمر ان ااوتهشناسی ،ترازه وحس ثصثی .تهران نشگر
علزی.
هبيبی ،وحز وه س و ي رس،هي ا .1392 .ااوتهشناسی تاریخی ازدواج ،تهران نشر علم.
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.  رسگو،و تگاديی

 هطيگ، وه س و پرتگوس، ا ز و رضایی،وحز پور

وتنایی تيييرات خانواد به شيوۀ نظریگۀ زوينگهاس (وطاهتگه وگوردس ایگصت گورك و
.309-330 ،) ت19  (ش5  س. فصل ناوۀ خانواد پژوهی،»)ونگور
 نوسازس، «سنت.ن1388 .  هطي، وه س و پرتوس، رسو و رضایی، ا ز و تاديی،وحز پور
و خانواد وطاهتۀ ت او و تيييرات خانواد در اا زاعهاس ایلی با اسگ فاد از رهيافگت
-93 ،) تگ4 (ش7  دورۀ. فصل ناوه زن در توسته و سياست،»روش تحقي تركيبی
.71
 «تحگوالت.1394 . وحز وهگ س، آزی گا و وجگذوبی، هاهگه و نيگ روش، شهص و بيبی،نورس
 بررسگی ويگمان ويگوع ازدواج فگاويلی و عواوگل،»ازتيت ایران فرتتها و ته یگ ها
از ازدواج

به وراكم وشاورۀ پي

 وهگر16  و15 ولّگی

در هزگای

ورتب با آن در بي ومدواي ورااته كنن

دوو رافي

 وقاهگۀ ارائگهشگ،دانشگا علو پمشکی اس ان هز ان
. دانشگا بوعلی سينا. هز ان.1394
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