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 مقدمه 
گي هاي زند اخير در ايران، بسياري از جنبه هاي يندهاي مدرنيته و نوگرايي در دههآبا گسترش فر

هاي  اين ميان الگوهاي خانوادگي و ارزش در. است کردههاي اساسي  افراد تغييرات و دگرگوني

با وجود مقاومت . خانواده بيش از هر نهاد و ساختاري دچار تغيير و دگرگوني شده است

اند و  هاي اجتماعي و فرهنگي، سست شده مدرنيته و دگرگوني مقابل هاي خانوادگي در ارزش

هايي  ارزش امروزه باشدتي کمتر از گذشته .شوند ه نفع هنجارهاي تازه کنار گذاشته ميتدريج ب به

به مردان، اهميت باروري و  ارج نهادنترها،  نوازي، ادب، احترام به بزرگ مهمان همچون

 (. 97 -5: 312 بهنام،)هستند  ارزشباو  مهمفرزندآوري همچنان 

. جهاني خانواده را همراهي و تجربه کرده است تغييراتاز ايراني، برخي  ۀخانواد درنتيجه

ارزش کمتر شدن  با وجود. يکي از اين تغييرات، تغيير ارزش فرزند و رفتار فرزندآوري است

هاي ايراني يک ارزش  فرزند در خانوادههمچنان  تمايل به فرزند کمتر،و  ها فرزند در خانواده

تمايل به فرزندآوري و داشتن فرزندان بيشتر نزد عوامل بيروني و دروني،  متأثر از بنابراين. است

باروري و فرزندآوري در ايران به » که اي گونهبه  ؛ضعيف شده است سيارهاي ايراني ب خانواده

 (. 75: 317 سرايي، ) «زير سطح جانشيني رسيده است

 به لحاظ ساختاري و کارکردي دستخوش -پذير پيراموني و تأثير ۀجامع -ايراندر  خانواده

اين تغيير ناشي از تغيير نظام اجتماعي از اقتصاد کشاورزي به اقتصاد صنعتي و ». تغيير شده است

 .(27: 317 اعزازي،) «اي است هسته ۀگيري خانواد گسترده و شکل ۀآن تضعيف خانواد درپي

هاي  هاي جديدي را نيز به همراه داشت، که متفاوت از ارزش ارزش ۀ جديد امروز،خانواد

 هاي خانواده عوامل دروني و بيروني مؤثر بر ارزشبرخي . گسترده و سنتي بوده است ۀخانواد

 :عبارتند از( ويژه جامعۀ شهري زنجان به) در ايران ارزش فرزند و رفتار فرزندآوريهمچون 

هاي مختلف، تالش براي  به توسعه در زمينه وقوع انقالب اسالمي و پس از آن جنگ، روند رو

زنان، گسترش  مانندهاي اجتماعي  شدن از سوي برخي گروه جهاني ۀهمراهي با تجرب

متوسط شهري و  ۀهاي طبق خانواده مانندها  هاي اطالعاتي و ارتباطي، وابستگي خانواده تکنولوژي

 مقابلهاي محلي، بومي و قومي و مقاومت در  درآمدهاي نفتي، اصرار بر ارزش درآمد داشتن با

 ۀزنان ايران با توجه به تجرب از  نسلدرک هر البته . جهاني هاي فرهنگي و خانوادگي ارزش

 . متفاوت استفرزند و فرزندآوري  دربارۀ تاريخي، هاي همشترک زيسته و براساس تجرب
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گسترش مدرنيته در شهر زنجان و افزايش تمايل روزافزون زنان به آموزش،  با توجه به روند

هاي  هاي اخير، با تغيير ارزش شهر زنجان در سالهاي  هاي اجتماعي، خانواده اشتغال و آزادي

، تغيير ارزش فرزند بين نسل قبل از انقالبهدف اين پژوهش بررسي . اند خانواده مواجه شده

تغيير ارزش فرزند، در پرتو  بنابراين. نسل انقالب و جنگ و نسل بعد از انقالب و جنگ است

بررسي  .هاي متفاوت بررسي شده است تغييرات تاريخي و اجتماعي ايران و بين زنان نسل

هدف اين  ،هاي خانواده در ايران و بين پنج نسل از زنان شهر زنجان ارزشتغييرات زماني 

با در نظر داشتن  شده بررسيهاي  اين است که زنان نسل پژوهشاصلي  پرسش. است پژوهش

 تجربهري را چگونه فرزند و رفتار فرزندآوارزش ساختار اجتماعي مذهبي و سنتي شهر زنجان، 

 کنند؟ کرده و مي

 مباني و چارچوب نظری 

اخير خانواده  هاي دههاز جمله ارزش فرزند، بدون توجه به تغييرات   هاي خانواده ارزش بررسي

براي تجزيه و تحليل وضعيت خانواده در ايران بايد روند . اثر است اعتبار و بي در ايران، بي

 .ايران را در نظر داشته باشيم ۀجامع پنجاه سال اخير صد و تا فرهنگي صد و تحوالت اجتماعي

با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و فرهنگي و ديگر را ارزش فرزند و تغيير آن در خانواده 

 و نيروها و عوامل جهاني( عوامل دروني) از انقالب پس ايران ۀجامع ۀدهند هاي تشکيل شاخص

 ي،و خارج يداخل پيشين هاي پژوهشها و  نظريهمرور براساس . ررسي کرديمب( عوامل بيروني)

پژوهش اين  بنابراين. است شدهانجام ن يچندان بررسيهاي خانواده  ارزش زمينۀمشخصاً در 

با در نظر داشتن نقش عوامل بومي و محلي و مقاومتي که نيروهاي محلي در برابر  کوشد مي

هاي مختلف زنان  رزند در ايران و بين نسلکنند، خانواده و تغيير ارزش ف مي  فشار جهاني شدن

 .  جهاني بررسي کند ـ ايراني ديدگاهرا از 

گذار جمعيتي  نظريۀهاي آن  تغييرات خانواده و ارزش ۀکنندآشکارهاي مهم  ديدگاهيکي از 

ويژه  ههاي خانوادگي ب تضعيف ارزش وضوحمناسبي براي  چارچوب نظريهاين  .است 3دوم

 شناختي جمعيت اي نظريهآن که  نامگذار جمعيتي دوم برخالف  نظريۀ. دکن ه ميئارزش فرزند ارا

شناختي  جامعه ديدگاهرا از  ديگر، تغييرات خانواده در غرب و برخي کشورهاي رسد نظر مي به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Family values   
2. Globalization  
3. Second Demographic Transition   
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نگرش نسبت به تشکيل  ۀبرخي از اين تغييرات، تحوالتي است که در زمين. کند بررسي مي

، ساختار قدرت در خانواده، يکديگره، روابط اعضاي خانوده با خانواده و اهميت نهاد خانواد

گذار جمعيتي دوم در اصل  ۀنظري». وجود آمده است هب ...استقالل زنان، دموکراسي عاطفي و

اين نظريه، باروري پايين و . مدرن است واي براي تبيين باروري پايين در جوامع پيشرفته  نظريه

هاي پاياني قرن  با توجه به تغييرات اساسي دههکند که  ررسي ميبرا  نامبردهدوام آن در جوامع 

 (.  1   :315  ،سرايي) «رخ دادآوري آن جوامع فرزند شيوۀخانواده و  ،بيستم در جامعه

در  مهماق و ون دکا مفهوم گذار دوم جمعيتي را چارچوبي براي توضيح تغييرات هلسـت

ده شد دي 977  ۀغربي از دهي در اروپا شکل خانواده و کاهش باروري به کار بردند که

(Vandekaa, 2002: 76 .)کند که تغييرات اساسي در هنجارها،  مي بيانکا در اين خصوص وون د

نيروي محرک تغييرات دراماتيک در رفتار  در نقشها، روابط شخصي، باروري و خانواده  نگرش

 (.Vandekaa, 1987: 45) بروز کرديان يجمعيتي اروپا

طالق مخصوصاً در آمريکا آمار  .ظاهر شد 977 هاي گذار دوم جمعيتي در سال  شانهاولين ن

شروع به کاهش کرد و  977  ۀدوم ده ۀنيم ازباروري . و کشورهاي اسکانديناوي افزايش يافت

از ازدواج  پيشهاي  خانگي افراد مجرد و هم همچنين تعداد، کردتغيير  نيز الگوي سن ازدواج

 (.   Lestaeghe, 2006:3) يافتافزايش 

ومير را به موازات گذار از شرايط اقتصادي،  انتقال اول جمعيت تغييرات مواليد و مرگ ۀنظري

 ؛کند مدرن صنعتي و شهري توصيف مي ۀمدرن، به يک جامع دورۀ از پيشاجتماعي و سنتي 

اول را شناسي، گذار جمعيتي  از ديدگاه پديده» .انقالب جمعيتي نام گرفتموضوع اين سپس 

ومير و باروري  بايد نتيجۀ تحوالت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دانست که بر اثر تغييرات مرگ

شود و از سوي ديگر خود منشأ آثار و نتايج  و درنتيجه تأثير بر رشد طبيعي جمعيت منعکس مي

گذار جمعيتي اول پس از بررسي تغييرات جمعيتي در کشورهاي . اقتصادي و اجتماعي است

ومير زياد به تولد  اين نظريه شرحي بر گذار از ميزان تولد و مرگ. شرفتۀ امروزي شکل گرفتپي

آيد که  از نظريۀ گذار جمعيتي اول چنين برمي»(.    : 317 ويکس، )« مير کم است و و مرگ

شود و در نهايت  مير در سطح پاييني متعادل مي و پس از عبور از دوران گذار، باروري و مرگ

؛ يعني حجم جمعيت و ترکيب سني جمعيت متناسب رود به سوي ايستايي پيش ميجمعيت 

تنها چنين تعادل بادوامي بين  اند نه با وجود اين، در کشورهايي که دوران گذار را پيموده. شود مي

شود، بلکه باروري به جاي توقف در سطح جانشيني، کمتر از  مير مشاهده نمي و باروري و مرگ
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درواقع، با عبور از نامتعادلي دوران گذار و . ماند شود و در اين سطح باقي مي سطح جانشيني مي

، (اول)شدۀ نظريۀ گذار جمعيتي  بيني ورود به دوران پس از گذار، به جاي تحقق تعادل پيش

نامتعادلي دوران گذار در . شود نامتعادلي نسبتاً بادوامي مغاير با نامتعادلي دوران گذار تجربه مي

اما در گذار جمعيتي دوم با (. 9  : 315 سرايي، )« عيتي اول، به سود باروري استگذار جم

مير و  و تر از سطح مرگ توجه به تغيير نگرش نسبت به خانواده و ازدواج، سطح باروري پايين

شود و جمعيت بالقوه  بنابراين رشد جمعيت درازمدت منفي مي. کمتر از سطح جانشيني است

 . کاهش خواهد يافت

اين تغييرات . گذار جمعيتي دوم به تغييرات زناشويي و تشکيل خانواده اشاره دارد»بنابراين 

شامل کاهش ميل به تشکيل خانواده و ازدواج، افزايش تشکيل زندگي بدون ازدواج، کاهش 

عمومي در باروري، افزايش فرزندآوري خارج از ازدواج، افزايش طالق، تأخير در ازدواج و 

بسياري از متغيرهاي جمعيتي از جمله فرزند، از سه (. 771 :3هويم و دورا، )« تفرزندآوري اس

زمان بر همۀ  تجارب تاريخي که هم)، دوره (تأثير ناشي از تعلق به گروه سني خاص)عامل سن 

هاي سني مختلف از تجارب  تأثيرپذيري متفاوت گروه)و نسل ( گذارند هاي سني تأثير مي گروه

 (. 39-52: 777 يانگ، ) گيرند زمان مي متأثيرات ه( تاريخي

عالوه بر نظريۀ گذار جمعيتي دوم، نظريۀ تغييرات فرهنگي اينگلهارت، تضاد ساختي بورديو 

برانگيز  و نظريۀ جهان محلي شدن رابرتسون نيز در تبيين تغييرات ارزش فرزند مهم و بحث

هاي  ادي و گسترش رسانه، توسعۀ اقتص براساس نظريۀ تغييرات فرهنگي اينگلهارت. است

. وجود آورده است ها به هاي اخير، تغييراتي را در اولويت ارزشي افراد و گروه جمعي در سال

ديدگاه او چگونگي تأثير توسعۀ اقتصادي و رشد تکنولوژيک و ارضاي نيازهاي اساسي در 

زلت اجتماعي نفس، خودشکوفايي و دستيابي به من جامعه بر ظهور نيازهاي پسامادي مانند عزت

بر اين داللت  فرضيۀ کميابي و اجتماعي شدن». کند بين جوانان و نسل جديد را مشخص مي

نسل وجود آمد،  هاي غربي به در کشور 927 رونق اقتصادي که از سال  ۀدارند که در نتيج

تري که  هاي مسن گروه نسبت بهاهميت کمتري بر امنيت اقتصادي و جاني قائل هستند جوانان،

جوان  نسلاهميت است که باله نيز ئاين مس. اند تجربه کردهاقتصادي را  يامنناار بيش از آنها بسي

از . اولويت قائل هستندنيازهاي غيرمادي مانند کيفيت زندگي  بيشتر برايتر،  برخالف افراد مسن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Ingelhart  
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ار شدن بر آث اجتماعي ۀمدت و فرضي هاي کوتاه کميابي به دگرگوني ۀاينگلهارت، فرضي گاهديد

هاي مربوط به  بيني اي از پيش يکپارچه ۀاين دو فرضيه با هم مجموع. مدت نسلي اشاره دارد بلند

 (.  17: 351  ،اينگلهارت و آبراهامسون)« آورند ها را پديد مي دگرگوني ارزش

گذاري بر  هاي مختلف تاريخي درخصوص ارزش نتيجۀ اين وضعيت، تمايز ديدگاه نسل

نسل متولدين دورۀ انقالب و جنگ، با توجه به تجارب تاريخي آن  براي نمونه. فرزند است

زمان و تغيير ساختارهاي اقتصادي، ديدگاهشان به فرزند و اهميت آن در زندگي، متفاوت از 

هاي قبل از انقالب،  همچنين نسل متولدين سال. هاي پس از جنگ و انقالب است نسل

. هاي پس از انقالب است آوري متفاوت از نسلشان نسبت به ارزش فرزند و رفتار فرزند نگرش

هاي پس از انقالب و جنگ در ايران، بيشتر خواهان کيفيت زندگي و گريزان از برخي  نسل

هاي اخير، شدت  هاي خانواده همچون فرزند و فرزندآوري هستند؛ با نزديک شدن به دوره ارزش

نتي و قديمي خود را از دست داده شدن بيشتر شده و فرزند و فرزندآوري معناي س تأثير جهاني

 . کند ها پيدا مي است درنتيجه معناي جديدي بين اين نسل

در تحليل تغيير ارزش فرزند و رفتار فرزندآوري در ايران از آن رو مهم و   ديدگاه بورديو

است اجتماعي  ۀمهمترين مکان انباشت و انتقال سرماي بورديو، خانوادهجدي است که به عقيدۀ

هاي خانواده و فرزند در ايران، از  با برداشت از ديدگاه بورديو، تغيير ارزش .(33: 917 يو، بورد)

بر اين . شود هاي مختلف اجتماعي ناشي مي رقابت بر سر دستيابي به انواع سرمايه در زمينه

أ ها، منش اساس در جامعۀ ايران، شايد بتوان گفت که در يک دهۀ اخير، زنان بيشتر از ساير گروه

زن »و « آور مرد نان»هاي ثابت سنتي  اشتغال زنان نقش. اند هاي خانواده و فرزند بوده تغيير ارزش

اي کسب سرمايۀ اجتماعي و فرهنگي در زندگي براي  را دگرگون کرده است و گونه« دار خانه

تنها سلسله مراتب  رود و زنان هويت جديدي يافتند که اين هويت جديد نه شمار مي آنان به

هاي متفاوت و جديد نيز شده  گيري ارزش قدرت در خانواده را برهم زده، بلکه باعث شکل

هاي  در دهۀ اخير، گرايش زنان به آموزش در سطوح عالي و به تبع آن تصاحب فرصت. است

سن . هايي همچون فرزند شده است شغلي، باعث تغيير ارزشي و نگرشي آنان نسبت به موضوع

اي باال رفته است؛ افزايش سن ازدواج  بر اثر اشتغال و تحصيل تا اندازه ازدواج زنان در ايران

دشواري » زنان همراه با برخي عوامل ديگر از جمله برهم خوردن تعادل جنسيتي، به مسئلۀ 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Bourdieu 
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پيامد ديگر افزايش سن ازدواج زنان، فرصت محدود فرزندآوري . منجر شده است« ازدواج

اين تغيير نگرش ميان . ران محصول تغيير نگرش بوده استبخشي از دگرگوني فرهنگي اي. است

هايي که امکان حضور و  زنان و دختران بيشتر بوده و باعث شده تا با پافشاري بر برخي زمينه

(. 7 7:  39 ايمان و سروش،)مشارکت بيشتري دارند، به خواستۀ خود جامۀ عمل بپوشانند 

 .  گذاري به فرزند و رفتار فرزندآوري است ارزشيکي از مسائلي که زنان بر آن اثر گذاشتند، 

براساس نظريۀ گذار جمعيتي دوم، تمايل به فرزندآوري با نقش استحکام روابط خانوادگي، 

نقش . قوانين طالق آزاديخواهانه و آسان شده است. در سراسر جهان بسيار کاهش داشته است

هايي  تولد بچه. ر دگرگون شده استزنان و مردان با مشارکت زنان در آموزش، دانشگاه و کا

هاي جنسيتي تساوي  ها بيش از پيش به سوي نقش نگرش. خارج از ازدواج، رو به فزوني است

سازي و  رود، جنسيت و فرزندآوري با استفاده از ابزار پيشگيري از بارداري، عقيم حقوق پيش مي

 . وري پايين آمده استدسترس، تحول يافته و سطح بار سقط جنين، در سطح گسترده و در 

که در مراحل ابتدايي گذار جمعيتي ... کشورهايي مانند مالي، بورکينافاسو، عراق، زامبيا ودر »

آنها مثبت  بين فرزند و فرزندآوريگرايي بين آنها زياد و نگرش نسبت به  اول هستند خانواده

رايي پايين و نگرش نسبت به گ خانواده... اما در کشورهايي مانند سوئد، فنالند، فرانسه و .است

در فرزندآوري و نگرش نسبت به  فرزندروند تغييرات . منفي است فرزند و فرزندآوري

ويژه  هب دهد که نقش عوامل فرهنگي نشان مي... کشورهايي مانند ايران، ترکيه، مصر، مالزي و

گذار جمعيتي دوم  بنابراين، روند. استفرزندآوري مؤثر گرايي و  خانواده برهاي اسالمي  آموزه

تغيير (.  39 احمدي،)« ساختار فرهنگي کشورها متفاوت است مبنايخطي نيست و بر تک

با وجود ( مانند ايران)هاي خانواده همچون ازدواج و فرزندآوري در جوامع غيرغربي  ارزش

اي،  تغييراتي همچون خانوادۀ گسترده به هسته. هاي فرهنگي، مهم و چشمگير است تفاوت

هاي از پيش ترتيب  گرايي به فردگرايي، کنترل خانواده به استقالل جوانان، ازدواج هخانود

هايي براساس عشق و انتخاب، ازدواج در سنين جواني به ازدواج در سن باال،  شده به ازدواج داده

به وجود پتانسيل براي تجرد گسترده، ( عموميت ازدواج)از گستردگي ازدواج در سراسر جهان 

( ,771Tapies, Josep and Ward, John ) شده  باروري طبيعي به فرزندآوري کنترل تغيير از

هاي فمينيستي با تأکيد بر برابري جنسيتي و  تعداد فرزندان بيشتر به فرزندان کمتر، افزايش جنبش
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يانت و )از عمده تغييرات ناشي از اين گذار بوده است   حقوق زنان و افزايش زوج زيستي

هايي از ورود ايران به مرحلۀ گذار جمعيتي دوم مشهود  به اعتقاد برخي، نشانه. (771 : راشاد

هاي اخير  شده در سال هايي همچون کاهش فرزندآوري و باروري طبق آمار گزارش است؛ نشانه

(. 315 : عباسي شوازي و حسيني چاوشي)که به سطح جانشيني و حتي کمتر از آن رسيده است 

هاي  ر جمعيتي دوم و با درنظر گرفتن موقعيت جامعۀ ايران، برخي ارزشبنابراين متأثر از گذا

خانواده در ايران تغييراتي کرده است از جمله تغيير چشمگير نگرش به ازدواج و تشکيل 

همين عامل نشانۀ تغيير در نگرش به ازدواج و )خانواده، افزايش سن ازدواج باال رفته است 

 . سي ارزش فرزند و فرزندآوريو تغيير اسا( تشکيل خانواده است

شدن، خانواده همراه با ديگر اجزا و عناصر  شدن و جهان محلي هاي جهاني بر اساس ديدگاه

شدن ساختار و کارکرد خانوادۀ   جهاني. شدن تغيير کرده است  در سرتاسر جوامع، متأثر از جهاني

و حتي به خانوادۀ   اي مدرن هخانوادۀ گسترده را به خانوادۀ هست. امروزي را دگرگون کرده است

الگوهاي خانواده را کامالً دگرگون و متنوع و رواج اين . تبديل کرده است 3مدرن متکثر پست

بودگي رابرتسون  از مفهوم جهان(. 397 :برناردز)الگوهاي خانوادگي متکثر را آسان کرده است 

وع و تکثر خانوادۀ امروزي که به معناي آگاهي فزاينده از جهان در نقش يک کل، آگاهي از تن

گرايي يا  شدن جنبۀ ديگري نيز دارد، يعني جهان محلي اما جهاني. شود بين مردم جهان ديده مي

و تأثيرپذير مانند ايران، در مقابل فشار و سلطۀ  2کشورها و جوامع پيرامون. شدن جهان محلي

هاي محلي و بومي از  گفرهن. شوند وچرا نمي چون تسليم بي( کانون)کشورها و جوامع مرکز 

. دهند شدن در فرهنگ جهاني، مقاومت نشان مي شدن و ذوب خود در مقابل اين فشار و همگون

نامد  اين همان چيزي است که رابرتسون آن را سلطه و فشار از مرکز و مقاومت از پيرامون مي

فته، تغيير شکل خانواده در ايران به پيروي از الگوي جوامع پيشر(. 317 و  313 : رابرتسون)

هاي جنسيتي دگرگون شده است؛ اقتدار مردان در قياس با زنان کاهش يافته  يافته است؛ نقش

است؛ تمايل به ازدواج و تشکيل خانواده بسيار کم شده، سن ازدواج باال رفته و ميزان باروري و 

 .فرزندآوري به کمترين اندازۀ خود رسيده است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Cohabitation  
2. Complementary nuclear family  
3. Participatory nuclear family   
4. Peripheral 
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 دينداري و باورهاي ديني همواره . از پيرامون، دينداري است يکي ديگر از عوامل مقاومت     

 بوده ديني هاي آموزه پذيراي همواره ايران در خانواده». هاي ايراني درآميخته بوده است با خانواده

 و روابط خانگي تقسيم کار زن، جنسيت، دربارۀ ذهني هاي برساخت از بسياري آن، با کمک و

  صادقي فسايي)« جايگزين کرده است را جديدي ابعاد و هبرد  بين از را خانواده اعضاي

 (. 22:  39 منش،  و عرفان

 پژوهش پيشينة 
، تغيير خانواده و «خانواده در آرژانتين: تداوم و تغيير»در پژوهش ( 771 )  جورجينا بينستوک

تين در به عقيدۀ بينستوک، آرژان. هاي همراه با آن را در کشور آرژانتين بررسي کرده است ارزش

هاي خانوادگي، باروري و  هاي خانوادگي مهمي همچون نقش هاي اخير تغييرات و دگرگوني دهه

تغييراتي مانند افزايش سن ازدواج، . هاي جمعي خانوادگي را تجربه کرده است بندي شکل

زيستي  ، جدايي و طالق و زوج(نامشروع)نابودي ازدواج، تولدهاي خارج از ازدواج 

بسياري از افراد به ازدواج تمايل . جمله تغييرات خانواده در آرژانتين بوده است از( خوابگي هم)

ها، تعداد فرزندان  متأهل. گيرند ندارند و درصورت ازدواج، در سنين باال تصميم به اين کار مي

بيشتر مردم زندگي مشترک را با تجربۀ . کمتري دارند و اغلب از ازدواج خود ناراضي هستند

 گيرند که مانند همۀ  آنها از بحث خود نتيجه مي. کنند زيستي انتخاب مي ججنسي از زو

نظام )جوامع ديگر، تغييرات اخير در رفتارهاي خانواده در اين کشور، با افزايش سکوالريزه 

و خودمختاري و استقالل افراد ارتباط دارد ( تلرانس)انگاري  شدن، سهل شدن، فردي( غيرديني

(Binstock, 2008,151 .) 

مذهب، : تغيير خانواده در ايران»در پژوهشي با نام ( 771 ) دونالد عباسي شوازي و پيتر مک

ويژه قبل و بعد از انقالب  ها و تغييرات خانواده در ايران قرن بيستم به پويايي« انقالب و دولت

ير ايران هاي اخ زمينۀ تغيير خانواده در سال. گيرند را با دو پرسش اساسي پي مي 959 اسالمي 

گذارند؟ آنها  چه بوده است؟ و دوم اينکه چگونه باورها و الگوها بر تغيير خانواده تأثير مي

اند و بر نقش مذهب،  عوامل ساختاري و ذهني را در تغييرات خانواده در ايران بررسي کرده

مرکز ها و تداوم و تغيير خانواده و عناصري از زندگي خانوادگي ت انقالب و دولت در پويايي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Georgina Binstock 
2. Abbasi-Shavazi & McDonald 



 

 

 

 

 

 3333بستان  ، تا2، شمارة 3در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 222 

  

 

هاي  به نظر آنها، برخي از جنبه. اند ها بدون تغيير باقي مانده اند که در سرتاسر اين سال داشته

هاي آن بسيار تغيير کرده  اند، اما برخي جنبه هاي خانوادگي، ثابت باقي مانده زندگي و ارزش

ن ازدواج س. هاست هاي اخير، افزايش سطح آموزش بين نسل ترين تغيير فردي در دهه مهم. است

افزايش يافته و رفتار و ( باال رفتن سن ازدواج)صورت صعودي  ويژه براي دختران به  نيز به

سرعت در حال تغيير به  خانواده به. نگرش زنان نسبت به باروري نيز بسيار تغيير کرده است

در هاي جنسي  هاي فردي است، اين تغييرات از تصميم دربارۀ تعداد فرزندان تا نقش سوي زوج

ازدواج با خويشاوندان هنوز رايج و باقي مانده است؛ اگرچه نگرش . گيرد روابط را دربرمي

ها در خانوادۀ ايراني، از  گيريم که در برخي زمينه بنابراين نتيجه مي. نسبت بدان تغيير کرده است

ها تداوم  نهاي اتفاق افتاده است، در برخي زمي جمله باروري پايين و تأخير ازدواج، تغييرات ريشه

ها همچون  اما در برخي زمينه. وجود دارد از جمله ازدواج با خويشاوندان و آمار پايين طالق

زيستي بدون ازدواج و تولد و فرزندآوري پيش از  ظهور و گسترش رفتارهاي غربي مانند زوج

 , Abbasi - Shavazi & McDonald)هاي ايراني، شواهدي يافت نشده است  ازدواج بين خانواده

2008:177-197 .) 

ها در  نوسازي و فرآيند تحول ارزش»براساس پژوهش زاهدي مازندراني و خضرنژاد با نام 

هاي سنتي در خانواده هنوز تا اندازۀ زيادي به قوت خود باقي  گيري شد که ارزش نتيجه« خانواده

و خضرنژاد،  زاهدي)گيري هستند  هاي مدرن نيز آرام آرام در حال شکل اند و ارزش مانده

79: 39  .) 

هاي آن در کشورهاي پيرامون،  ها درخصوص خانواده و ارزش با مروري بر پژوهش

هاي  هاي بسياري مسائلي همچون خانواده و عوامل مؤثر بر تغيير ارزش يابيم که شباهت درمي

هاي اين کشورها، برخي از  براساس پژوهش. خانواده در کشورهاي پيرامون وجود دارد

هاي خانواده در اين کشورها حفظ، برخي تداوم يافته و در مواردي در حال تغييرند و  ارزش

در اين کشورها از جمله ايران عواملي مانند انقالب، دولت و . اند برخي نيز کامل تغيير کرده

، تضعيف (سکوالريزاسيون)شدن  اي، عرفي هاي توسعه هاي سياسي، مدرنيزاسيون و گام سازمان

ها،  شدن و رسانه تقالل افراد و فردگرايي و فرآيندهاي جهاني همچون تجربۀ جهانيدينداري، اس

 . اند هاي خانواده در اين کشورها مؤثر بوده بر تغيير ارزش
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 الگوی تبيين ارزش فرزند. 1شكل

 های نظری تفسير
ه در نسل متولدين پيش از انقالب ک شده متفاوت است، طوري هاي بررسي ارزش فرزند در نسل

 . ارزش فرزند بيشتر از نسل متولدين پس از انقالب است

هايي که بيشتر  شدن و ارزش فرزند، ارتباط معکوس وجود دارد؛ در نسل بين تجربۀ جهاني

 .اند ارزش فرزند کمتر است شدن بوده در معرض تجربۀ جهاني

ود دارد، يعني با افزايش فردگرايي، ارزش بين فردگرايي و ارزش فرزند ارتباط معکوس وج

 . فرزند کمتر شده است

هاي ديندارتر  بين دينداري و ارزش فرزند ارتباط مثبت و مستقيم وجود دارد، يعني در نسل

 . ارزش فرزند بيشتر است

 روش پژوهش 

بهره گرفته   از انواع پيمايش، مانند روش بررسي مقطعي. روش اين پژوهش پيمايشي است

 1 جمعيت آماري، جمعيت زنان باالي . ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه است. ه استشد

سال شهر  1 براساس گزارش مرکز آمار ايران، جمعيت زنان باالي . سال شهر زنجان است

. نفر است 35793 ، نزديک به 397 زنجان براساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن سال 

. نفر است 777وع حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، نفر و درمجم 77 نمونۀ هر نسل 

با ( ها بلوک)ها  ابتدا خوشه. است PPSاي به شيوۀ  اي دومرحله گيري نيز خوشه روش نمونه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Cross Sectional  

 ارزش فرزند 

 

تجربه جهاني 
 شدن

 

 فردگرايي

 دينداري

 

افزايش 
 آگاهي 

 

تغيير سطح 
 انتظارات و
 نيازها 
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احتمالي متناسب با حجم انتخاب و سپس با توجه به نياز حجم نمونه، تعداد مساوي از زنان هر 

 . ده شدبلوک انتخاب شده در مرحلۀ اول، برگزي

. است Cohortدوره  يک گروه هم نيست بلکه Generationدر اين پژوهش، منظور از نسل 

 اند تاريخي مشترکي را تجربه کرده ۀدور آغاز است که گروهي همبنابراين نسل در اينجا به معناي 

اعي که هاي اجتم اي دوره ، هم(بيکر) اند جنگ بوده انندبا يک رويداد تاريخي م دوره هم و (هيوز)

، محل مشترک در جريان اجتماعي و تاريخي، سرنوشت و (گيدنز)اند  در طول زمان ترسيم شده

يک  ،(مانهايم)عالقۀ مشترک، آگاهي نسلي و هويت واحد براساس تجربۀ مشترک دارند 

 .(بورديو) تضاد بر سر منابع اقتصادي و فرهنگي داخل يک ميدان نتيجۀبرساخت اجتماعي و 

 : اند شده و نامبرده، پنج نسل تمييز و شناسايي شده هاي بررسي بندي نسل ي دورهبراساس مبان 

 (  32 متولدين پيش از سال )نسل پيش از اصالحات ارضي   . 

 (  32 -75متولدين سال )نسل پيش از انقالب  . 

 (371 -71هاي  متولدين سال)نسل انقالب و جنگ  .3

 (375 -57هاي  متولدين سال)ه روشدن با مدرنيت نسل پس از انقالب و جنگ و روبه .2

 ( 35 -52هاي  متولدين سال)نسل کامالً متأثر از مدرنيته  .7

 تعاريف و مفاهيم

 ارزش فرزند

هاي خانواده را چنين  ارزش( 992 )کولين . هاي خانواده در ايران است فرزند، يکي از ارزش

العمر بين زن و مرد  ادامکنندۀ پيوند م هاي معرف هستۀ خانواده و تضمين کيفيت»: کند تعريف مي

اند، موجب استحکام  هاي خانواده که عواملي بسيار مهم و ساير اعضاي خانواده و ديگر ارزش

همسري،  ازدواج، محبت، تک: ها عبارتند از اين متغيرها و ارزش. شوند بنيان خانواده مي

در اين پژوهش، . «کوشي و فرزند شناسي، پاکدامني، پرهيزکاري، ايمان به خدا و سخت وظيفه

براي سنجش ارزش فرزند، از اجزا و عناصري مانند لذت از . ارزش فرزند بررسي شده است

زندگي به جاي فرزندآوري، نفي فرزندآوري در نقش هدف ازدواج، دردسر وجود فرزند، نفي 

 . فرزندآوري براي موقعيت اجتماعي بهتر استفاده شده است
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که مربوط به اين موضوع بودند و فضاي مفهومي آن را هايي  با اجراي تحليل عاملي عبارت

گرفتند، حفظ و عبارت هايي که بار عاملي کمتري داشتند و مفهوم ارزش فرزند را  دربرمي

 .آمده است  کردند از پرسشنامه و تحليل حذف شدند که نتيجۀ نهايي در جدول  داللت نمي

 ها و مقادير اعتبار و ارزش فرزند شاخص. 1جدول

 ارزش بار عاملي ها عامل/ ها شاخص

 59/7 لذت از زندگي به جاي فرزندآوري

57/7  
 57/7 نفي فرزندآوري در نقش هدف ازدواج  

 75/7 دردسر وجود فرزند

 77/7 نفي فرزندآوري براي موقعيت اجتماعي بهتر  

 فردگرايي

نسبت به ي خود هاي فرد ها و خواست افراد به ارزش ، اولويت دادنمنظور از فردگرايي

قوانين و احکام جمعي  ۀدر فردگرايي هم. است ها و عاليق جمعي، سنتي و خانوادگي خواست

: ليتل) شوند توصيف مي...( هاي فردي و تواناييانگيزه، قدرت، اعتقاد، )احکام فردي  اساسبر

 هايي در اين پژوهش فردگرايي با دو وجه خودمحوري و آزادي انتخاب و با شاخص(. 317 

هاي  در آيين نکردن همچون تمايل به فرزند کمتر، کيفيت زندگي، انتخاب آزادانۀ همسر، شرکت

 . خانواده، روابط جنسي آزاد، قدرت انتخاب طالق، سنجيده شده است

 دينداری 

که نگرش،  اي گونهبه  (.315 : واخ) ديني است کوشش در انجام اعمالدينداري به معناي 

در تعريف مفهومي دينداري از چهار جنبۀ تجربي، ». شود آن مي أثر ازمتهاي فرد  کنش گرايش و

 . اعتقادي، مناسکي و اخالقي استفاده شده است

هاي زندگي معنوي در ارتباط با خداست که اين احساس براي  ناظر بر تجربه: تجربي

 . يابند آيد که به آن دست مي وجود مي اشخاصي به

لوهيت و امور متعلق بدان مربوط است؛ مانند خدا و شيطان عقايدي که به واقعيت ا: اعتقادي

 ... .و
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عفو، : شامل اجراي اصول و دستورهاي ديني در زندگي روزمره است(: استنتاجي)اخالقي 

 (.312 : شجاعي زند)درستکاري، راستگويي 

شوند،  ديني مشخص مي ۀگرفته يا با تجرب سرچشمهديني  ۀاعمالي که از تجرب همۀ: مناسکي

 مناسک عمل يا اعمال پرستش انسان ديندار خالصه،به بيان . حکم بيان عملي مناسک هستند رد

سنجش دينداري پاسخگويان با الهام از الگوي کالک و استارک انجام گرفته (. 315 : واخ) است

 .است

 شدن تجربة جهاني

به . (5 : 317 رابرتسون، )شدن به معناي عام شدن خاص و خاص شدن عام است  جهاني

اعتباري معناي سنتي مکان و زمان و  شدن در هم فشرده شدن زمان و مکان و بي تعبيري جهاني

تجربۀ (. 517: 312 گيدنز، )گسترش روابط اجتماعي و اقتصادي در سراسر جهان است 

. شدن ارتباط با ديگر مناطق جهان و آگاهي فزاينده دربارۀ رويدادها و مسائل جهان است جهاني

شدن است که سنجش آن با  ژوهش يکي از عوامل مؤثر بر تغيير ارزش فرزند، جهانيدر اين پ

اي  هاي اجتماعي و ماهواره هايي مانند اينترنت، شبکه هايي همچون استفاده از رسانه شاخص

 .  انجام گرفته است

 های پژوهش  يافته

. پژوهش است تغييرات زماني ارزش فرزند بين پنج نسل از زنان شهر زنجان، موضوع اين

، (تجربۀ نوگرايي و مدرنيته)شدن  شده، تجربۀ جهاني براساس چارچوب و الگوي نظري ارائه

هاي نامبرده،  در نسل. ترين عوامل اجتماعي مؤثر بر اين تغييرات هستند دينداري و فردگرايي مهم

ب بيشتر اي که ارزش فرزند در نسل متولدين پيش از انقال ارزش فرزند متفاوت است؛ به گونه

شدن و ارزش فرزند ارتباط معکوس  بين تجربۀ جهاني. از نسل متولدين پس از انقالب است

. شدن، ارزش فرزند کمتر است هاي مواجه با تجربۀ جهاني وجود دارد؛ بدين صورت که در نسل

بين فردگرايي و ارزش فرزند ارتباط معکوس وجود دارد، يعني با افزايش فردگرايي، ارزش 

بين دينداري و ارزش فرزند ارتباط مثبت و مستقيم وجود دارد، يعني در . شود کمتر ميفرزند 

هاي تجربي  هاي نظري، يافته فرض حال با اين پيش. هاي ديندارتر ارزش فرزند بيشتر است نسل

 . شود پژوهش ارائه مي
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 شده های بررسي ميانگين ارزش فرزند بين نسل. 9جدول 

 ميانگين ارزش فرزند نسل

 23 375 -57هاي  نسل متولدين سال

 7/37   35 -52هاي  نسل متولدين سال

 25 371 -75هاي  نسل متولدين سال

 7/27   32 -75هاي  نسل متولدين سال

  7/7   32 هاي پيش از  نسل متولدين سال

است و بيشترين سطح   35 -52هاي  کمترين سطح ارزش فرزند، بين نسل متولدين سال

 77است که گروه سني باالي   32 هاي پيش از سال  مربوط به نسل متولدين سال ارزش فرزند

هاي پيش از انقالب، نگرش به فرزند و فرزندآوري بسيار  رسد در نسل به نظر مي. سال هستند

هاي پس از انقالب و جنگ ضعيف  قوي و در نسل انقالب و جنگ به اندازۀ متوسط و در نسل

 .است

های  های همگن از لحاظ تفاوت ميانگين متغير ارزش فرزند بين نسل تفكيک گروه. 9جدول

 شده بررسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرزند

 تعداد نمونه شده های بررسي نسل

50/5=   زيرمجموعة آلفا   

گروه همگن 

 اول

گروه همگن 

 دوم

7 /17 77   35 -52نسل متولدين    

375 -57نسل متولدين    77 77/   77/   

   /17   /17 77   32 -75نسل متولدين 

371 -75نسل متولدين    77 79/   79/   

   / 7  77   32 نسل متولدين پيش از 



 

 

 

 

 

 3333بستان  ، تا2، شمارة 3در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 226 

  

 

 شده های بررسي تحليل واريانس و معناداری تفاوت ميانگين متغير ارزش فرزند بين نسل. 4جدول 

 ارزش فرزند 

ها جمع مربع  ها ميانگين مربع مقدار آزادی   F معناداری 
ها وهبين گر  79 / 7  2 553/35  275/3  550/5  

ها درون گروه  797/7271  297 9 5/ 7    

7779/ 51 جمع  299    

 
 شده های بررسي تفاوت ميانگين آمار ارزش فرزند بين نسل. 9شكل 

( نگرش به فرزندآوري)هاي ارزش فرزندآوري  گونه که توزيع درصدي پاسخ به عبارت همان

ها،  ان داد، ميانگين ميزان موافقت با ارزش فرزندآوري بين نسلشده نش هاي بررسي بين نسل

ها در  بيان کيفيت تفاوت بين ميانگين ارزش فرزندآوري بين نسل. يکسان و برابر نبوده است

، ميانگين هر گروه، به ترتيب از کمترين به بيشترين 7در جدول . نشان داده شده است 7جدول 

ها و ترتيب آنها،  با توجه به مقايسۀ ميانگين. است صورت صعودي نمايش داده شده و به

و متولدين نسل پيش از سال ( 7 /17)، کمترين امتياز ارزش فرزند 375 -57متولدين نسل 

به لحاظ همگني  7براساس جدول . را دارند(   / 7)بيشترين امتياز ارزش فرزند   32 

 :دست آمد فرزندآوري، دو گروه بهشده از نظر ميانگين ارزش  هاي بررسي هاي گروه واريانس

  32 -75، متولدين 375 -57، متولدين  35 -52گروه همگن اول شامل زنان متولدين  . 

 .371 -75و متولدين 

-75، متولدين  32 -75، متولدين 375 -57گروه همگن دوم شامل زنان متولدين   . 

 . است  32 و متولدين پيش از سال  371 
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شدۀ گروه  هاي بررسي در دو گروه همگن بدان معناست که نسل شده هاي بررسي پراکندگي نسل

ها با  اما از سوي ديگر، اين نسل. اول، از نظر ارزش فرزند با همديگر تفاوت چنداني ندارند

شده در گروه همگن دوم نيز با همديگر از نظر  هاي بررسي نسل. گروه همگن دوم تفاوت دارند

 . اما با گروه همگن اول تفاوت دارندميانگين ارزش فرزند تفاوتي نداشت، 

براي سنجش معناداري تفاوت ( تحليل واريانس)حاصل از آزمون فيشر  2نتايج جدول 

آمده  دست به Fدهد که با توجه به مقدار  شده نشان مي هاي بررسي ميانگين ارزش فرزند نسل

درصد و با   از در سطح خطاي کمتر (  =sig 771/7) آمده  دست مقدار تفاوت به ،(275/3)

هاي نسلي  به عبارتي تفاوت ميانگين ارزش فرزند بين گروه. درصد معنادار است 99اطمينان 

 .شده به لحاظ آماري معنادار است بررسي

براساس نتايج پژوهش، تجربۀ مدرنيته تأثير منفي و معکوس و دينداري تأثير مثبت و مستقيم بر 

بيان کيفيت ارتباط بين . رزش ازدواج ارتباطي ديده نشدارزش ازدواج دارند و بين فردگرايي و ا

 . شود ديده مي 7متغيرهاي مستقل و وابسته در جدول 

 شده بين متغيرهای مستقل و ارزش فرزند ضريب همبستگي و سطح معناداری محاسبه. 0جدول 
 سطح معناداری همبستگي متغير وابسته متغير مستقل رديف

 71/7 - 7/7  ندارزش فرز تجربۀ جهاني شدن  

 777/7 77/7  ارزش فرزند دينداري  

 777/7- 377/7 ارزش فرزند فردگرايي 3

و سطح معناداري  r=-7/7 شده  و ضريب همبستگي محاسبه 7براساس نتايج جدول 

شدن و ارزش فرزند ارتباطي  گيريم که بين تجربۀ جهاني نتيجه مي( sig=71/7 )آمده  دست به

آمده  دست و سطح معناداري به r=77/7 شده  ي ضريب همبستگي محاسبهبرمبنا. وجود ندارد

(777/7=sig )درصد،   درصد و درصد خطاي کمتر از  99گيريم که با اطمينان  نتيجه مي

به عبارتي با تقويت دينداري، ارزش . دارند( مثبت)دينداري و ارزش فرزند با هم ارتباط مستقيم 

بين فردگرايي و ارزش . ديندارتر، براي فرزند ارزش بيشتري قائلندافراد . شود فرزند نيز بيشتر مي

( sig=777/7)آمده  دست و سطح معناداري به( 377/7)فرزند، با توجه به ضريب همبستگي 

درنتيجه با افزايش فردگرايي، ارزش فرزند کم شده . ارتباط معنادار منفي و معکوس وجود دارد

 . است
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 ن ارزش فرزندالگوی تحليلي تبيي. 9شكل 

 
Z1=e1 
Z3= P31z1+e2 
Z2= P21z1+p23z2+e3 
Z4= P41z1+p42z2+p43z3+e4               

 شده های بررسي تحليل مسير و ضرايب مسير عوامل مؤثر بر ارزش فرزند در نسل. 6جدول

 نسل
  ضريب مسير

2R *F 49P 41P 49P 91P 99 P 91P 

هاي پيش از   نسل متولدين سال
 32  

72/7 75/7 - 1/7 - 1/7 -73/7 - 7/7 
735/7  2/  

  / t* 2 2/7 577/7 -12/  12/  -33/7 -7مقدار 
 7/7 3 535/7 71/7 71/7 217/7 753/7 معناداري
-75هاي   نسل متولدين سال
 32  

72/7 75/7 31/7  7/7 -7 /7 - 7/7 -
 7/7 3 /7 

-  /t* 771/7 51 /7 77/2 -77/  - 1/7 -77مقدار 
 92/7  7/ 17 799/7 777/7 237/7 3/7 7 معناداري
-75هاي   نسل متولدين سال
 371 

 5/7 -7 /7  7/7 -32/7 - 7/7   /7 -
75/7 77/  

-  /t* 57/  - 75/7 7/  -77/3 -21/   7مقدار 
 732/7 27/7  777/7 3/7   591/7 713/7 معناداري
-57هاي   نسل متولدين سال
 375 

 7/7 - 3/7 33/7 -3 /7 -79/7 72/7 -
 5/7 11/7 

- t* 71/  -37/  2 /3 -31/3 -935/7 23 /7مقدار 
 775/7 333/7 7/ 77 7/ 77 57/7  7/ 1  معناداري
-52هاي   نسل متولدين سال
 35  

 2/7  1/7  7/7 -37/7 - 7/7 - 9/7 -
  /7   /2 

-  /t* 29/  57/  7 /  -  /3 72/  -97مقدار 
 779/7 7/ 37 7/ 77 727/7 713/7 31/7  معناداري
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دهندۀ تأثير فردگرايي بر ارزش فرزند است، با توجه به ضريب  که نشان P 2ضريب مسير 

2 P معناست؛ در حالي که مقدار  و بي -7/7 به مقدار  371 -75آمده براي نسل متولدين  دست به

-71، براي نسل متولدين -1/7 به مقدار   32 براي نسل متولدين پيش از سال  P 2ضريب 

و براي نسل متولدين  -33/7به مقدار  375 -57، براي نسل متولدين -31/7به مقدار   32 

يعني با افزايش . معنادار است؛ تأثير آن نيز منفي و معکوس است -7/7 به مقدار   35 -52

برمبناي مقايسۀ مقدار ضريب تأثير فردگرايي بر . يافته است فردگرايي، ارزش فرزند کاهش

شده، روند فردگرايي که از نسل پيش از انقالب شروع شده  هاي بررسي ارزش فرزند در نسل

هاي پس از انقالب با شتاب بيشتر بر ارزش فرزند و رفتار فرزندآوري تأثير  است در نسل

 .  گذاشته است

ها  يک از نسل ۀ تأثير دينداري بر ارزش فرزند است، در هيچدهند که نشان P 2ضريب مسير 

دهندۀ  که نشان 23Pضريب مسير . شود ارتباط معناداري بين دينداري و ارزش فرزند مشاهده نمي

به  23Pضريب  371 -75شدن بر ارزش فرزند است، براي نسل متولدين سال  تأثير تجربۀ جهاني

بدين معنا که با افزايش . تأثير نيز منفي و معکوس استوسوي  سمت. معنادار است -5/7 مقدار 

در حالي که براي نسل متولدين . يابد شدن، ارزش فرزند در اين نسل کاهش مي تجربۀ جهاني

و  375 -57و براي نسل متولدين  72/7برابر با  23Pمقدار   32 -75هاي  و سال  32 پيش از 

 . معناست و بي 2/7 و  -7/7 ب با مقدار به ترتي 23Pضريب   35 -52براي نسل متولدين 

 گيری بحث و نتيجه
حوادث و وقايعي . هاي تاريخي و زندگي مشترک است نسل، به معناي برخورداري از تجربه

ها  هاي نسل تجربه... مانند انقالب، جنگ، انقالب اطالعاتي، توسعۀ سياسي، اصالحات ارضي و

ا تأثيرپذيري از چنين اتفاقات و رويدادهايي، ابعاد روند؛ ذهن و نگرش اعضاي نسل ب شمار مي به

بر اين اساس در ايران، رويدادها . دهند کنند و سامان مي تعريف مي زندگي خود را تعريف و باز

با توجه به . هاي گوناگون تاريخي شده است گيري نسل و حوادث تاريخي متعدد، باعث شکل

ث، تاريخ ايران را به چند دورۀ متفاوت تقسيم کرده هاي تاريخي در ايران، رويدادها و حواد دوره

اتفاقاتي همچون اجراي برنامۀ اصالحات ارضي، به توليد و بازتوليد نسلي   32 در سال . است

هاي خانوادۀ گسترده بودندـ به  انجاميد که در آن زمين، کار و توليد ـ که همگي تجلي ارزش

اهميت داشت و ازدواج بر « خانوادۀ گسترده»در چنين نسلي . عناصر ارزشمندي تبديل شوند
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عامل . شده است صورت قانوني و رسمي انجام مي ها، تعهدات، الزامات و به پايۀ برخي سنت

شرايط پيش از انقالب اسالمي منتج به . هاي آن دوره ضرورت اقتصادي بود نه عاطفي ازدواج

انقالب اسالمي . اده و ازدواج استهاي خانو نسلي شد که متأثر از فضاي انقالب همسو با ارزش

در ايران نقطۀ عطف ديگري در تاريخ ايران است که با وقوع آن، نسلي با خود تأکيد بر  75سال 

هاي ابتدايي پس از انقالب،  ويژه در سال به. هاي فرهنگي و خانوادگي در پي داشته است ارزش

أثر از باورهاي ديني و مذهبي بوده ها مت شد و رفتارها و نگرش بر اين موضوع بسيار تأکيد مي

گيري نسلي هستيم که مشخصۀ اصلي آن تجربۀ  پس از دورۀ جنگ، شاهد شکل. است

شدن  ، در معرض جهاني375 هاي پس از  اين نسل متشکل از متولدين سال. شدن است جهاني

دن، کاربرد ش در اين دوره با تقويت جهاني. اند ها و ارتباطات جهاني قرار گرفته مفرط، رسانه

اين . يابد اي هر روز افزايش مي هاي ماهواره اينترنت در اين نسل و شمار طرفداران شبکه

هاي ديگر به  هاي تاريخي مشترک، براي اين نسل انديشيدن متفاوت از نسل رويدادها و تجربه

 . کند هايي مانند خانواده و فرزند را فراهم مي موضوع

، (مدرنيزاسيون)اي بسياري مواجه شد که ناشي از نوگرايي ه ايران در اين مدت با دگرگوني

هاي معطوف به مدرنيته و نوگرايي و پيامدهاي آنها در جامعه و نهادهاي اجتماعي است؛  کوشش

است و برخالف برخي افکار، ( نوگرايي)همچنين بيانگر حرکت جامعۀ ايراني به سوي تجدد 

اردي جنبۀ ساختاري داشته و حتي برخي اين تغييرات فقط در ظواهر نيست بلکه در مو

خصوص در نيم قرن  هاي آن، به ساختارهاي مهم را دگرگون کرده است؛ مانند خانواده و ارزش

 (.  9:  39 زاهدي و خضرنژاد، )اند  اخير آرام و کُند اما مستمر و قاطع تغيير کرده

تردۀ اجتماعي و ها و تغييرات گس در سراسر جهان، خانواده همراه با ديگر دگرگوني

اي بوده است  شدت و دامنۀ اين تغيير در برخي جوامع به اندازه. تکنولوژيکي، تغيير کرده است

زوال »نظر کرده و  صرف« تغيير خانواده»نظران مسائل خانواده، از تعبير  که برخي از صاحب

ع سريع و در شدت تغيير خانواده در برخي جوام(. 777 پاپنو،)اند  را جانشين کرده« خانواده

فرزند يکي از عناصر . برخي ديگر به آرامي شروع شد، اما با سرعت باال در حال پيشرفت است

. هاي خانواده با دگرگوني مواجه بوده است هاي خانواده است که بيش از ساير ارزش و ارزش

زنجان تا وجودآمده در رفتار فرزندآوري و ارزش فرزند بين زنان شهر  تحليل و تبيين تغييرات به

پذير است؛ هرچند مناسبت نظريۀ گذار جمعيتي دوم  اي با نظريۀ گذار جمعيتي دوم امکان اندازه

نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که برخي . با وضعيت جامعۀ ايران با الزاماتي همراه است



 

 

 

 

 

 223(  مطالعه زنان شهر زنجان)تغييرات زماني ارزش فرزند در ایران  ةمطالع

  

 

اي است  هالگوها و روابط خانوادگي در ايران از جمله فرزندآوري در حال تغيير است؛ و اين نکت

و عباسي شوازي و   39 زاهدي و خضرنژاد؛)هاي پيشين نيز تأييد شده است  که در پژوهش

هاي خارجي اين تغيير در ارزش فرزند و رفتار  البته برمبناي پژوهش(. 771 دونالد،  مک

فرزندآوري زنان، امري جهاني است و در اکثر کشورها اين ارزش خانوادگي با شدت و ضعف 

و جورجينا  771 :ترز لوکو و مريام مووقا سوو  771 :لستهاق و ون دوکا)است  تغيير کرده

 (. 771 بينستوک 

پس از انقالب اسالمي ايران، تغيير و دگرگوني در ساختارها و نهادهاي اجتماعي همواره 

هاي ناشي از ارتباط با  از يک سو عناصر و ارزش. تابع دو عامل دروني و بيروني بوده است

هاي ارزشي تأثير گذاشت  مثابۀ نيروي مؤثر بيروني بر فرهنگ و عناصر فرهنگي و نظامغرب به 

و از سويي با تکيه بر نيروهاي دروني و عناصر بومي و فرهنگي، جامعۀ ايران سعي بر مقاومت 

بنابراين تغيير ارزش فرزند در ايران . شدن داشته است در مقابل فشارهاي بيروني از جمله غربي

عوامل دروني و بيروني فهم و ( تضاد)بايست براساس ديالکتيک  قالب اسالمي را ميپس از ان

هاي  هاي اجتماعي مجازي ديگر توانست افراد را با تجربه استفاده از اينترنت و شبکه. تفسير کرد

ها را با تحول بزرگي  فردگرايي فزاينده، خانواده. زندگي در ديگر نقاط جهان آشنا و آگاه کند

و کرد؛ همچنين اشتغال زنان همراه با تحصيالت آنان يکي از عوامل مؤثر بر تغيير ارزش ر روبه

 . فرزند بوده است

با دگرگوني ساختار جامعۀ ايران به لحاظ اقتصادي و فرهنگي و تغيير نظام هنجاري، حضور 

اد کمتر جامعه و نيروهاي اجتماعي و سنتي در زندگي افراد محدود و نظارت جامعه بر رفتار افر

ها و  انگاري در خانواده هاي فردي، افزايش سهل اين تحوالت باعث گسترش آزادي. شده است

متأثر از اين . پذيري در مسير زندگي و برهم خوردن تقسيم کار جنسيتي شد جامعه، انعطاف

اي محور معطوف به نيازه هاي جامعه ويژه زنان شهر زنجان، با گذر از ارزش شرايط، زنان ايران به

هاي فردمحور معطوف به نيازهاي ثانويه مانند تحقق خويشتن، آموزش، مديريت  اوليه، به ارزش

هاي فرزندآوري، تحول جديدي را در خانواده و  بدن و دوري از تحمل مشکالت و سختي

. کنند هاي خانواده همچون فرزند و فرزندآوري تجربه کرده و مي روابط خانوادگي و ارزش

ها در ايران، تا حدودي بر روش زندگي زنان  شي از گذار جمعيتي دوم خانوادههاي نا دگرگوني

گذاري بر عناصر زندگي برخي زنان، در مقايسه با اشتغال و  فرزند در ارزش. مؤثر بوده است

نتيجه اينکه در نسل زنان پيش از انقالب اسالمي، امکان . آموزش ارزش و برتري کمتري دارد
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يزاسيون فراهم نبود، زيرا ايران هنوز وارد فرآيند مدرنيته و نوگرايي نشده تجربۀ مدرنيته و مدرن

بود، بنابراين ارزش فرزند و رفتار فرزندآوري در اين دوره، متأثر از نوگرايي و مدرنيته نيست و 

شدن و  هاي پس از انقالب اسالمي، تقويت جهاني اما در نسل. بيشتر متأثر از دينداري است

هاي مدرنيته در ايران بر ارزش فرزند در اين نسل از زنان تأثير  و ارزش گسترش نوگرايي
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