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مطالعة تغييرات زماني ارزش فرزند در ايران
(مطالعه زنان شهر زنجان)
سجاد اوجاقلو
حسن سرايي
تاريخ دريافت39/4/11 :

تاريخ پذيرش39/3/93 :

چكيده
فرزند و فرزندآوري از مهمترين ارزشهاي خانواده در ايران است .نسلهاي مختلف
زنان در ايران ،براساس تجارب و حوادث تاريخي و تجربۀ زندگي مشترک ،نگرش و
برداشت متفاوت و گاه متضاد از معنا و مفهوم فرزند دارند .با تکيه بر دو دسته از
نظريههاي غربي شامل تغييرات فرهنگي ،گذار جمعيتي دوم ،تضاد نسلي و ساختاري
و نظريههاي جوامع پيرامون مانند نظريۀ جهانـ محلي شدن ،الگوي پژوهش ساخته
شد.
روش پژوهش ،پيمايشي است .جمعيت آماري ،پنج نسل از زنان شهر زنجان با توجه
به شرايط تاريخي انتخاب شدهاند :متولدين قبل از سال  ،2متولدين سالهاي -75
 ، 32متولدين سالهاي  ، 371-75متولدين سالهاي  375-57و متولدين سالهاي
 . 357-52از هر نسل  77نفر و درمجموع  777نفر حجم نمونۀ اين پژوهش را
تشکيل دادهاند .روش نمونهگيري خوشهاي دومرحلهاي به شيوۀ  PPSاست.
براساس يافتههاي پژوهش ،تفاوت ميانگين ارزش بين نسلهاي بررسيشده به لحاظ
آماري معنادار است؛ پايينترين سطح ارزش فرزند متعلق به نسل زنان متولد سالهاي
 35 -52و باالترين سطح مربوط به نسل زنان متولد سالهاي قبل از  2است.
فردگرايي با ارزش فرزند ارتباط منفي و دينداري با ارزش فرزند ارتباط مثبت دارد.
تأثير تجربۀ جهاني شدن بر ارزش فرزند ،در نسل متولدين  371-75شديدتر از ساير
نسلها است.
واژههای کليدی :ارزش فرزند ،ارزشهاي خانواده ،تغييرات خانواده ،شهر زنجان،
فرزندآوري.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .دکتر جامعه شناسي فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران (نويسندۀ مسؤل)،
sajjadojaghlo@yahoo.com

 .استاد جامعهشناسي دانشگاه عالمه طباطبايي،

hsaraie@yahoo.com
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مقدمه
با گسترش فرآيندهاي مدرنيته و نوگرايي در دهههاي اخير در ايران ،بسياري از جنبههاي زندگي
افراد تغييرات و دگرگونيهاي اساسي کرده است .در اين ميان الگوهاي خانوادگي و ارزشهاي
خانواده بيش از هر نهاد و ساختاري دچار تغيير و دگرگوني شده است .با وجود مقاومت
ارزشهاي خانوادگي در مقابل مدرنيته و دگرگونيهاي اجتماعي و فرهنگي ،سست شدهاند و
بهتدريج به نفع هنجارهاي تازه کنار گذاشته ميشوند .امروزه باشدتي کمتر از گذشته ارزشهايي
همچون مهماننوازي ،ادب ،احترام به بزرگترها ،ارج نهادن به مردان ،اهميت باروري و
فرزندآوري همچنان مهم و باارزش هستند (بهنام.) 97-5 : 312،
درنتيجه خانوادۀ ايراني ،برخي از تغييرات جهاني خانواده را همراهي و تجربه کرده است.
يکي از اين تغييرات ،تغيير ارزش فرزند و رفتار فرزندآوري است .با وجود کمتر شدن ارزش
فرزند در خانوادهها و تمايل به فرزند کمتر ،همچنان فرزند در خانوادههاي ايراني يک ارزش
است .بنابراين متأثر از عوامل بيروني و دروني ،تمايل به فرزندآوري و داشتن فرزندان بيشتر نزد
خانوادههاي ايراني بسيار ضعيف شده است؛ به گونهاي که «باروري و فرزندآوري در ايران به
زير سطح جانشيني رسيده است» (سرايي.)75 : 317 ،
خانواده در ايران -جامعۀ پيراموني و تأثيرپذير -به لحاظ ساختاري و کارکردي دستخوش
تغيير شده است« .اين تغيير ناشي از تغيير نظام اجتماعي از اقتصاد کشاورزي به اقتصاد صنعتي و
درپي آن تضعيف خانوادۀ گسترده و شکلگيري خانوادۀ هستهاي است» (اعزازي.)27: 317،
خانوادۀ جديد امروز ،ارزشهاي جديدي را نيز به همراه داشت ،که متفاوت از ارزشهاي
خانوادۀ گسترده و سنتي بوده است .برخي عوامل دروني و بيروني مؤثر بر ارزشهاي خانواده
همچون ارزش فرزند و رفتار فرزندآوري در ايران (بهويژه جامعۀ شهري زنجان) عبارتند از:
وقوع انقالب اسالمي و پس از آن جنگ ،روند رو به توسعه در زمينههاي مختلف ،تالش براي
همراهي با تجربۀ جهانيشدن از سوي برخي گروههاي اجتماعي مانند زنان ،گسترش
تکنولوژيهاي اطالعاتي و ارتباطي ،وابستگي خانوادهها مانند خانوادههاي طبقۀ متوسط شهري و
درآمد داشتن با درآمدهاي نفتي ،اصرار بر ارزشهاي محلي ،بومي و قومي و مقاومت در مقابل
ارزشهاي فرهنگي و خانوادگي جهاني .البته درک هر نسل از زنان ايران با توجه به تجربۀ
مشترک زيسته و براساس تجربههاي تاريخي ،دربارۀ فرزند و فرزندآوري متفاوت است.
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با توجه به روند گسترش مدرنيته در شهر زنجان و افزايش تمايل روزافزون زنان به آموزش،
اشتغال و آزاديهاي اجتماعي ،خانوادههاي شهر زنجان در سالهاي اخير ،با تغيير ارزشهاي
خانواده مواجه شدهاند .هدف اين پژوهش بررسي تغيير ارزش فرزند بين نسل قبل از انقالب،
نسل انقالب و جنگ و نسل بعد از انقالب و جنگ است .بنابراين تغيير ارزش فرزند ،در پرتو
تغييرات تاريخي و اجتماعي ايران و بين زنان نسلهاي متفاوت بررسي شده است .بررسي
تغييرات زماني ارزشهاي خانواده در ايران و بين پنج نسل از زنان شهر زنجان ،هدف اين
پژوهش است .پرسش اصلي پژوهش اين است که زنان نسلهاي بررسيشده با در نظر داشتن
ساختار اجتماعي مذهبي و سنتي شهر زنجان ،ارزش فرزند و رفتار فرزندآوري را چگونه تجربه
کرده و ميکنند؟

مباني و چارچوب نظری
بررسي ارزشهاي خانواده از جمله ارزش فرزند ،بدون توجه به تغييرات دهههاي اخير خانواده
در ايران ،بياعتبار و بياثر است .براي تجزيه و تحليل وضعيت خانواده در ايران بايد روند
تحوالت اجتماعي و فرهنگي صد تا صد و پنجاه سال اخير جامعۀ ايران را در نظر داشته باشيم.
ارزش فرزند و تغيير آن در خانواده را با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و فرهنگي و ديگر
شاخصهاي تشکيلدهندۀ جامعۀ ايران پس از انقالب (عوامل دروني) و نيروها و عوامل جهاني
(عوامل بيروني) بررسي کرديم .براساس مرور نظريهها و پژوهشهاي پيشين داخلي و خارجي،
مشخصاً در زمينۀ ارزشهاي خانواده بررسي چنداني انجام نشده است .بنابراين اين پژوهش
ميکوشد با در نظر داشتن نقش عوامل بومي و محلي و مقاومتي که نيروهاي محلي در برابر
فشار جهاني شدن ميکنند ،خانواده و تغيير ارزش فرزند در ايران و بين نسلهاي مختلف زنان
را از ديدگاه ايرانيـ جهاني بررسي کند.
يکي از ديدگاههاي مهم آشکارکنندۀ تغييرات خانواده و ارزشهاي آن نظريۀ گذار جمعيتي
دوم 3است .اين نظريه چارچوب مناسبي براي وضوح تضعيف ارزشهاي خانوادگي بهويژه
ارزش فرزند ارائه ميکند .نظريۀ گذار جمعيتي دوم برخالف نام آن که نظريهاي جمعيتشناختي
بهنظر ميرسد ،تغييرات خانواده در غرب و برخي کشورهاي ديگر را از ديدگاه جامعهشناختي
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Family values
2. Globalization
3. Second Demographic Transition
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بررسي ميکند .برخي از اين تغييرات ،تحوالتي است که در زمينۀ نگرش نسبت به تشکيل
خانواده و اهميت نهاد خانواده ،روابط اعضاي خانوده با يکديگر ،ساختار قدرت در خانواده،
استقالل زنان ،دموکراسي عاطفي و ...بهوجود آمده است« .نظريۀ گذار جمعيتي دوم در اصل
نظريهاي براي تبيين باروري پايين در جوامع پيشرفته و مدرن است .اين نظريه ،باروري پايين و
دوام آن در جوامع نامبرده را بررسي ميکند که با توجه به تغييرات اساسي دهههاي پاياني قرن
بيستم در جامعه ،خانواده و شيوۀ فرزندآوري آن جوامع رخ داد» (سرايي.) 1 : 315 ،
لسـتهاق و ون دکا مفهوم گذار دوم جمعيتي را چارچوبي براي توضيح تغييرات مهم در
شکل خانواده و کاهش باروري به کار بردند که در اروپاي غربي از دهۀ  977ديده شد
( .)Vandekaa, 2002: 76ون دوکا در اين خصوص بيان ميکند که تغييرات اساسي در هنجارها،
نگرشها ،روابط شخصي ،باروري و خانواده در نقش نيروي محرک تغييرات دراماتيک در رفتار
جمعيتي اروپاييان بروز کرد (.)Vandekaa, 1987: 45
اولين نشانههاي گذار دوم جمعيتي در سال  977ظاهر شد .آمار طالق مخصوصاً در آمريکا
و کشورهاي اسکانديناوي افزايش يافت .باروري از نيمۀ دوم دهۀ  977شروع به کاهش کرد و
الگوي سن ازدواج نيز تغيير کرد ،همچنين تعداد افراد مجرد و همخانگيهاي پيش از ازدواج
افزايش يافت (.)Lestaeghe, 2006:3
نظريۀ انتقال اول جمعيت تغييرات مواليد و مرگومير را به موازات گذار از شرايط اقتصادي،
اجتماعي و سنتي پيش از دورۀ مدرن ،به يک جامعۀ مدرن صنعتي و شهري توصيف ميکند؛
سپس اين موضوع انقالب جمعيتي نام گرفت« .از ديدگاه پديدهشناسي ،گذار جمعيتي اول را
بايد نتيجۀ تحوالت اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي دانست که بر اثر تغييرات مرگومير و باروري
و درنتيجه تأثير بر رشد طبيعي جمعيت منعکس ميشود و از سوي ديگر خود منشأ آثار و نتايج
اقتصادي و اجتماعي است .گذار جمعيتي اول پس از بررسي تغييرات جمعيتي در کشورهاي
پيشرفتۀ امروزي شکل گرفت .اين نظريه شرحي بر گذار از ميزان تولد و مرگومير زياد به تولد
و مرگومير کم است» (ويکس: 317 ،

)« .از نظريۀ گذار جمعيتي اول چنين برميآيد که

پس از عبور از دوران گذار ،باروري و مرگومير در سطح پاييني متعادل ميشود و در نهايت
جمعيت به سوي ايستايي پيش ميرود؛ يعني حجم جمعيت و ترکيب سني جمعيت متناسب
ميشود .با وجود اين ،در کشورهايي که دوران گذار را پيمودهاند نهتنها چنين تعادل بادوامي بين
باروري و مرگومير مشاهده نميشود ،بلکه باروري به جاي توقف در سطح جانشيني ،کمتر از
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سطح جانشيني ميشود و در اين سطح باقي ميماند .درواقع ،با عبور از نامتعادلي دوران گذار و
ورود به دوران پس از گذار ،به جاي تحقق تعادل پيشبينيشدۀ نظريۀ گذار جمعيتي (اول)،
نامتعادلي نسبتاً بادوامي مغاير با نامتعادلي دوران گذار تجربه ميشود .نامتعادلي دوران گذار در
گذار جمعيتي اول ،به سود باروري است» (سرايي .) 9 : 315 ،اما در گذار جمعيتي دوم با
توجه به تغيير نگرش نسبت به خانواده و ازدواج ،سطح باروري پايينتر از سطح مرگومير و
کمتر از سطح جانشيني است .بنابراين رشد جمعيت درازمدت منفي ميشود و جمعيت بالقوه
کاهش خواهد يافت.
بنابراين «گذار جمعيتي دوم به تغييرات زناشويي و تشکيل خانواده اشاره دارد .اين تغييرات
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
فرزندآوري است» (هويم و دورا .)3: 771 ،بسياري از متغيرهاي جمعيتي از جمله فرزند ،از سه
عامل سن (تأثير ناشي از تعلق به گروه سني خاص) ،دوره (تجارب تاريخي که همزمان بر همۀ
گروههاي سني تأثير ميگذارند) و نسل (تأثيرپذيري متفاوت گروههاي سني مختلف از تجارب
تاريخي) تأثيرات همزمان ميگيرند (يانگ.)39-52 : 777 ،
عالوه بر نظريۀ گذار جمعيتي دوم ،نظريۀ تغييرات فرهنگي اينگلهارت ،تضاد ساختي بورديو
و نظريۀ جهان محلي شدن رابرتسون نيز در تبيين تغييرات ارزش فرزند مهم و بحثبرانگيز
است .براساس نظريۀ تغييرات فرهنگي اينگلهارت  ،توسعۀ اقتصادي و گسترش رسانههاي
جمعي در سالهاي اخير ،تغييراتي را در اولويت ارزشي افراد و گروهها بهوجود آورده است.
ديدگاه او چگونگي تأثير توسعۀ اقتصادي و رشد تکنولوژيک و ارضاي نيازهاي اساسي در
جامعه بر ظهور نيازهاي پسامادي مانند عزتنفس ،خودشکوفايي و دستيابي به منزلت اجتماعي
بين جوانان و نسل جديد را مشخص ميکند« .فرضيۀ کميابي و اجتماعي شدن بر اين داللت
دارند که در نتيجۀ رونق اقتصادي که از سال  927در کشورهاي غربي بهوجود آمد ،نسل
جوانان ،اهميت کمتري بر امنيت اقتصادي و جاني قائل هستندنسبت به گروههاي مسنتري که
بسيار بيش از آنها ناامني اقتصادي را تجربه کردهاند .اين مسئله نيز بااهميت است که نسل جوان
برخالف افراد مسنتر ،بيشتر براي نيازهاي غيرمادي مانند کيفيت زندگي اولويت قائل هستند .از
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Ingelhart
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ديدگاه اينگلهارت ،فرضيۀ کميابي به دگرگونيهاي کوتاهمدت و فرضيۀ اجتماعيشدن بر آثار
بلندمدت نسلي اشاره دارد .اين دو فرضيه با هم مجموعۀ يکپارچهاي از پيشبينيهاي مربوط به
دگرگوني ارزشها را پديد ميآورند» (اينگلهارت و آبراهامسون.)17 : 351 ،
نتيجۀ اين وضعيت ،تمايز ديدگاه نسلهاي مختلف تاريخي درخصوص ارزشگذاري بر
فرزند است .براي نمونه نسل متولدين دورۀ انقالب و جنگ ،با توجه به تجارب تاريخي آن
زمان و تغيير ساختارهاي اقتصادي ،ديدگاهشان به فرزند و اهميت آن در زندگي ،متفاوت از
نسلهاي پس از جنگ و انقالب است .همچنين نسل متولدين سالهاي قبل از انقالب،
نگرششان نسبت به ارزش فرزند و رفتار فرزندآوري متفاوت از نسلهاي پس از انقالب است.
نسل هاي پس از انقالب و جنگ در ايران ،بيشتر خواهان کيفيت زندگي و گريزان از برخي
ارزشهاي خانواده همچون فرزند و فرزندآوري هستند؛ با نزديک شدن به دورههاي اخير ،شدت
تأثير جهانيشدن بيشتر شده و فرزند و فرزندآوري معناي سنتي و قديمي خود را از دست داده
است درنتيجه معناي جديدي بين اين نسلها پيدا ميکند.
ديدگاه بورديو در تحليل تغيير ارزش فرزند و رفتار فرزندآوري در ايران از آن رو مهم و
جدي است که به عقيدۀ بورديو ،خانواده مهمترين مکان انباشت و انتقال سرمايۀ اجتماعي است
(بورديو .)33 : 917 ،با برداشت از ديدگاه بورديو ،تغيير ارزشهاي خانواده و فرزند در ايران ،از
رقابت بر سر دستيابي به انواع سرمايه در زمينههاي مختلف اجتماعي ناشي ميشود .بر اين
اساس در جامعۀ ايران ،شايد بتوان گفت که در يک دهۀ اخير ،زنان بيشتر از ساير گروهها ،منشأ
تغيير ارزشهاي خانواده و فرزند بودهاند .اشتغال زنان نقشهاي ثابت سنتي «مرد نانآور» و «زن
خانهدار» را دگرگون کرده است و گونهاي کسب سرمايۀ اجتماعي و فرهنگي در زندگي براي
آنان بهشمار ميرود و زنان هويت جديدي يافتند که اين هويت جديد نهتنها سلسله مراتب
قدرت در خانواده را برهم زده ،بلکه باعث شکلگيري ارزشهاي متفاوت و جديد نيز شده
است .در دهۀ اخير ،گرايش زنان به آموزش در سطوح عالي و به تبع آن تصاحب فرصتهاي
شغلي ،باعث تغيير ارزشي و نگرشي آنان نسبت به موضوعهايي همچون فرزند شده است .سن
ازدواج زنان در ايران بر اثر اشتغال و تحصيل تا اندازهاي باال رفته است؛ افزايش سن ازدواج
زنان همراه با برخي عوامل ديگر از جمله برهم خوردن تعادل جنسيتي ،به مسئلۀ « دشواري
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Bourdieu
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ازدواج» منجر شده است .پيامد ديگر افزايش سن ازدواج زنان ،فرصت محدود فرزندآوري
است .بخشي از دگرگوني فرهنگي ايران محصول تغيير نگرش بوده است .اين تغيير نگرش ميان
زنان و دختران بيشتر بوده و باعث شده تا با پافشاري بر برخي زمينههايي که امکان حضور و
مشارکت بيشتري دارند ،به خواستۀ خود جامۀ عمل بپوشانند (ايمان و سروش.)7 7 : 39 ،
يکي از مسائلي که زنان بر آن اثر گذاشتند ،ارزشگذاري به فرزند و رفتار فرزندآوري است.
براساس نظريۀ گذار جمعيتي دوم ،تمايل به فرزندآوري با نقش استحکام روابط خانوادگي،
در سراسر جهان بسيار کاهش داشته است .قوانين طالق آزاديخواهانه و آسان شده است .نقش
زنان و مردان با مشارکت زنان در آموزش ،دانشگاه و کار دگرگون شده است .تولد بچههايي
خارج از ازدواج ،رو به فزوني است .نگرشها بيش از پيش به سوي نقشهاي جنسيتي تساوي
حقوق پيش ميرود ،جنسيت و فرزندآوري با استفاده از ابزار پيشگيري از بارداري ،عقيمسازي و
سقط جنين ،در سطح گسترده و در دسترس ،تحول يافته و سطح باروري پايين آمده است.
«در کشورهايي مانند مالي ،بورکينافاسو ،عراق ،زامبيا و ...که در مراحل ابتدايي گذار جمعيتي
اول هستند خانوادهگرايي بين آنها زياد و نگرش نسبت به فرزند و فرزندآوري بين آنها مثبت
است .اما در کشورهايي مانند سوئد ،فنالند ،فرانسه و ...خانوادهگرايي پايين و نگرش نسبت به
فرزند و فرزندآوري منفي است .روند تغييرات فرزند و نگرش نسبت به فرزندآوري در
کشورهايي مانند ايران ،ترکيه ،مصر ،مالزي و ...نشان ميدهد که نقش عوامل فرهنگي بهويژه
آموزههاي اسالمي بر خانوادهگرايي و فرزندآوري مؤثر است .بنابراين ،روند گذار جمعيتي دوم
تکخطي نيست و برمبناي ساختار فرهنگي کشورها متفاوت است» (احمدي .) 39 ،تغيير
ارزشهاي خانواده همچون ازدواج و فرزندآوري در جوامع غيرغربي (مانند ايران) با وجود
تفاوتهاي فرهنگي ،مهم و چشمگير است .تغييراتي همچون خانوادۀ گسترده به هستهاي،
خانودهگرايي به فردگرايي ،کنترل خانواده به استقالل جوانان ،ازدواجهاي از پيش ترتيب
دادهشده به ازدواجهايي براساس عشق و انتخاب ،ازدواج در سنين جواني به ازدواج در سن باال،
از گستردگي ازدواج در سراسر جهان (عموميت ازدواج) به وجود پتانسيل براي تجرد گسترده،
تغيير از باروري طبيعي به فرزندآوري کنترلشده ( )Tapies, Josep and Ward, John, 771
تعداد فرزندان بيشتر به فرزندان کمتر ،افزايش جنبشهاي فمينيستي با تأکيد بر برابري جنسيتي و
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حقوق زنان و افزايش زوج زيستي از عمده تغييرات ناشي از اين گذار بوده است (يانت و
راشاد .) 771 :به اعتقاد برخي ،نشانههايي از ورود ايران به مرحلۀ گذار جمعيتي دوم مشهود
است؛ نشانههايي همچون کاهش فرزندآوري و باروري طبق آمار گزارششده در سالهاي اخير
که به سطح جانشيني و حتي کمتر از آن رسيده است (عباسي شوازي و حسيني چاوشي.) 315 :
بنابراين متأثر از گذار جمعيتي دوم و با درنظر گرفتن موقعيت جامعۀ ايران ،برخي ارزشهاي
خانواده در ايران تغييراتي کرده است از جمله تغيير چشمگير نگرش به ازدواج و تشکيل
خانواده ،افزايش سن ازدواج باال رفته است (همين عامل نشانۀ تغيير در نگرش به ازدواج و
تشکيل خانواده است) و تغيير اساسي ارزش فرزند و فرزندآوري.
بر اساس ديدگاههاي جهانيشدن و جهان محليشدن ،خانواده همراه با ديگر اجزا و عناصر
در سرتاسر جوامع ،متأثر از جهانيشدن تغيير کرده است .جهانيشدن ساختار و کارکرد خانوادۀ
امروزي را دگرگون کرده است .خانوادۀ گسترده را به خانوادۀ هستهاي مدرن و حتي به خانوادۀ
متکثر پستمدرن 3تبديل کرده است .الگوهاي خانواده را کامالً دگرگون و متنوع و رواج اين
الگوهاي خانوادگي متکثر را آسان کرده است (برناردز .) 397:از مفهوم جهانبودگي رابرتسون
که به معناي آگاهي فزاينده از جهان در نقش يک کل ،آگاهي از تنوع و تکثر خانوادۀ امروزي
بين مردم جهان ديده ميشود .اما جهانيشدن جنبۀ ديگري نيز دارد ،يعني جهان محليگرايي يا
جهان محليشدن .کشورها و جوامع پيرامون 2و تأثيرپذير مانند ايران ،در مقابل فشار و سلطۀ
کشورها و جوامع مرکز (کانون) تسليم بيچونوچرا نميشوند .فرهنگهاي محلي و بومي از
خود در مقابل اين فشار و همگونشدن و ذوبشدن در فرهنگ جهاني ،مقاومت نشان ميدهند.
اين همان چيزي است که رابرتسون آن را سلطه و فشار از مرکز و مقاومت از پيرامون مينامد
(رابرتسون 313 :و  .) 317خانواده در ايران به پيروي از الگوي جوامع پيشرفته ،تغيير شکل
يافته است؛ نقشهاي جنسيتي دگرگون شده است؛ اقتدار مردان در قياس با زنان کاهش يافته
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.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Cohabitation
2. Complementary nuclear family
3. Participatory nuclear family
4. Peripheral
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يکي ديگر از عوامل مقاومت از پيرامون ،دينداري است .دينداري و باورهاي ديني همواره
با خانوادههاي ايراني درآميخته بوده است« .خانواده در ايران همواره پذيراي آموزههاي ديني بوده
و با کمک آن ،بسياري از برساختهاي ذهني دربارۀ جنسيت ،زن ،تقسيم کار خانگي و روابط
اعضاي خانواده را از بين برده و ابعاد جديدي را جايگزين کرده است» (صادقي فسايي
و عرفانمنش.)22 : 39 ،

پيشينة پژوهش
جورجينا بينستوک ( ) 771در پژوهش «تداوم و تغيير :خانواده در آرژانتين» ،تغيير خانواده و
ارزشهاي همراه با آن را در کشور آرژانتين بررسي کرده است .به عقيدۀ بينستوک ،آرژانتين در
دهههاي اخير تغييرات و دگرگونيهاي خانوادگي مهمي همچون نقشهاي خانوادگي ،باروري و
شکلبنديهاي جمعي خانوادگي را تجربه کرده است .تغييراتي مانند افزايش سن ازدواج،
نابودي ازدواج ،تولدهاي خارج از ازدواج (نامشروع) ،جدايي و طالق و زوجزيستي
(همخوابگي) از جمله تغييرات خانواده در آرژانتين بوده است .بسياري از افراد به ازدواج تمايل
ندارند و درصورت ازدواج ،در سنين باال تصميم به اين کار ميگيرند .متأهلها ،تعداد فرزندان
کمتري دارند و اغلب از ازدواج خود ناراضي هستند .بيشتر مردم زندگي مشترک را با تجربۀ
جنسي از زوجزيستي انتخاب ميکنند .آنها از بحث خود نتيجه ميگيرند که مانند همۀ
جوامع ديگر ،تغييرات اخير در رفتارهاي خانواده در اين کشور ،با افزايش سکوالريزه (نظام
غيرديني) شدن ،فرديشدن ،سهلانگاري (تلرانس) و خودمختاري و استقالل افراد ارتباط دارد
(.)Binstock, 2008,151
عباسي شوازي و پيتر مکدونالد ( ) 771در پژوهشي با نام «تغيير خانواده در ايران :مذهب،
انقالب و دولت» پوياييها و تغييرات خانواده در ايران قرن بيستم بهويژه قبل و بعد از انقالب
اسالمي  959را با دو پرسش اساسي پي ميگيرند .زمينۀ تغيير خانواده در سالهاي اخير ايران
چه بوده است؟ و دوم اينکه چگونه باورها و الگوها بر تغيير خانواده تأثير ميگذارند؟ آنها
عوامل ساختاري و ذهني را در تغييرات خانواده در ايران بررسي کردهاند و بر نقش مذهب،
انقالب و دولت در پوياييها و تداوم و تغيير خانواده و عناصري از زندگي خانوادگي تمرکز
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Georgina Binstock
2. Abbasi-Shavazi & McDonald
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داشتهاند که در سرتاسر اين سالها بدون تغيير باقي ماندهاند .به نظر آنها ،برخي از جنبههاي
زندگي و ارزشهاي خانوادگي ،ثابت باقي ماندهاند ،اما برخي جنبههاي آن بسيار تغيير کرده
است .مهمترين تغيير فردي در دهههاي اخير ،افزايش سطح آموزش بين نسلهاست .سن ازدواج
نيز بهويژه براي دختران بهصورت صعودي (باال رفتن سن ازدواج) افزايش يافته و رفتار و
نگرش زنان نسبت به باروري نيز بسيار تغيير کرده است .خانواده بهسرعت در حال تغيير به
سوي زوج هاي فردي است ،اين تغييرات از تصميم دربارۀ تعداد فرزندان تا نقشهاي جنسي در
روابط را دربرميگيرد .ازدواج با خويشاوندان هنوز رايج و باقي مانده است؛ اگرچه نگرش
نسبت بدان تغيير کرده است .بنابراين نتيجه ميگيريم که در برخي زمينهها در خانوادۀ ايراني ،از
جمله باروري پايين و تأخير ازدواج ،تغييرات ريشهاي اتفاق افتاده است ،در برخي زمينهها تداوم
وجود دارد از جمله ازدواج با خويشاوندان و آمار پايين طالق .اما در برخي زمينهها همچون
ظهور و گسترش رفتارهاي غربي مانند زوجزيستي بدون ازدواج و تولد و فرزندآوري پيش از
ازدواج بين خانوادههاي ايراني ،شواهدي يافت نشده است ( Abbasi - Shavazi & McDonald ,

.)2008:177-197
براساس پژوهش زاهدي مازندراني و خضرنژاد با نام «نوسازي و فرآيند تحول ارزشها در
خانواده» نتيجهگيري شد که ارزشهاي سنتي در خانواده هنوز تا اندازۀ زيادي به قوت خود باقي
ماندهاند و ارزشهاي مدرن نيز آرام آرام در حال شکلگيري هستند (زاهدي و خضرنژاد،
.)79: 39
با مروري بر پژوهشها درخصوص خانواده و ارزشهاي آن در کشورهاي پيرامون،
درمييابيم که شباهتهاي بسياري مسائلي همچون خانواده و عوامل مؤثر بر تغيير ارزشهاي
خانواده در کشورهاي پيرامون وجود دارد .براساس پژوهشهاي اين کشورها ،برخي از
ارزش هاي خانواده در اين کشورها حفظ ،برخي تداوم يافته و در مواردي در حال تغييرند و
برخي نيز کامل تغيير کردهاند .در اين کشورها از جمله ايران عواملي مانند انقالب ،دولت و
سازمانهاي سياسي ،مدرنيزاسيون و گامهاي توسعهاي ،عرفيشدن (سکوالريزاسيون) ،تضعيف
دينداري ،استقالل افراد و فردگرايي و فرآيندهاي جهاني همچون تجربۀ جهانيشدن و رسانهها،
بر تغيير ارزشهاي خانواده در اين کشورها مؤثر بودهاند.
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دينداري
ارزش فرزند
فردگرايي
تغيير سطح
انتظارات و
نيازها

افزايش
آگاهي

تجربه جهاني
شدن

شكل .1الگوی تبيين ارزش فرزند

تفسيرهای نظری
ارزش فرزند در نسلهاي بررسيشده متفاوت است ،طوريکه در نسل متولدين پيش از انقالب
ارزش فرزند بيشتر از نسل متولدين پس از انقالب است.
بين تجربۀ جهانيشدن و ارزش فرزند ،ارتباط معکوس وجود دارد؛ در نسلهايي که بيشتر
در معرض تجربۀ جهانيشدن بودهاند ارزش فرزند کمتر است.
بين فردگرايي و ارزش فرزند ارتباط معکوس وجود دارد ،يعني با افزايش فردگرايي ،ارزش
فرزند کمتر شده است.
بين دينداري و ارزش فرزند ارتباط مثبت و مستقيم وجود دارد ،يعني در نسلهاي ديندارتر
ارزش فرزند بيشتر است.

روش پژوهش
روش اين پژوهش پيمايشي است .از انواع پيمايش ،مانند روش بررسي مقطعي بهره گرفته
شده است .ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه است .جمعيت آماري ،جمعيت زنان باالي 1
سال شهر زنجان است .براساس گزارش مرکز آمار ايران ،جمعيت زنان باالي  1سال شهر
زنجان براساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن سال  ، 397نزديک به  35793نفر است.
نمونۀ هر نسل  77نفر و درمجموع حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 777 ،نفر است.
روش نمونهگيري نيز خوشهاي دومرحلهاي به شيوۀ  PPSاست .ابتدا خوشهها (بلوکها) با
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Cross Sectional
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احتمالي متناسب با حجم انتخاب و سپس با توجه به نياز حجم نمونه ،تعداد مساوي از زنان هر
بلوک انتخاب شده در مرحلۀ اول ،برگزيده شد.
در اين پژوهش ،منظور از نسل  Generationنيست بلکه يک گروه همدوره  Cohortاست.
بنابراين نسل در اينجا به معناي گروهي همآغاز است که دورۀ تاريخي مشترکي را تجربه کردهاند
(هيوز) و همدوره با يک رويداد تاريخي مانند جنگ بودهاند (بيکر) ،همدورهايهاي اجتماعي که
در طول زمان ترسيم شدهاند (گيدنز) ،محل مشترک در جريان اجتماعي و تاريخي ،سرنوشت و
عالقۀ مشترک ،آگاهي نسلي و هويت واحد براساس تجربۀ مشترک دارند (مانهايم) ،يک
برساخت اجتماعي و نتيجۀ تضاد بر سر منابع اقتصادي و فرهنگي داخل يک ميدان (بورديو).
براساس مباني دورهبندي نسلهاي بررسيشده و نامبرده ،پنج نسل تمييز و شناسايي شدهاند:
 .نسل پيش از اصالحات ارضي (متولدين پيش از سال ) 32
 .نسل پيش از انقالب (متولدين سال ) 32 -75
 .3نسل انقالب و جنگ (متولدين سالهاي ) 371-71
 .2نسل پس از انقالب و جنگ و روبهروشدن با مدرنيته (متولدين سالهاي ) 375-57
 .7نسل کامالً متأثر از مدرنيته (متولدين سالهاي ) 35 -52

تعاريف و مفاهيم
ارزش فرزند
فرزند ،يکي از ارزشهاي خانواده در ايران است .کولين ( ) 992ارزشهاي خانواده را چنين
تعريف ميکند« :کيفيتهاي معرف هستۀ خانواده و تضمينکنندۀ پيوند مادامالعمر بين زن و مرد
و ساير اعضاي خانواده و ديگر ارزشهاي خانواده که عواملي بسيار مهماند ،موجب استحکام
بنيان خانواده ميشوند .اين متغيرها و ارزشها عبارتند از :ازدواج ،محبت ،تکهمسري،
وظيفهشناسي ،پاکدامني ،پرهيزکاري ،ايمان به خدا و سختکوشي و فرزند» .در اين پژوهش،
ارزش فرزند بررسي شده است .براي سنجش ارزش فرزند ،از اجزا و عناصري مانند لذت از
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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با اجراي تحليل عاملي عبارتهايي که مربوط به اين موضوع بودند و فضاي مفهومي آن را
دربرمي گرفتند ،حفظ و عبارت هايي که بار عاملي کمتري داشتند و مفهوم ارزش فرزند را
داللت نميکردند از پرسشنامه و تحليل حذف شدند که نتيجۀ نهايي در جدول آمده است.
جدول .1شاخصها و مقادير اعتبار و ارزش فرزند
شاخصها /عاملها

بار عاملي

لذت از زندگي به جاي فرزندآوري

7/59

نفي فرزندآوري در نقش هدف ازدواج

7/57

دردسر وجود فرزند

7/75

نفي فرزندآوري براي موقعيت اجتماعي بهتر

7/77

ارزش

7/57

فردگرايي
منظور از فردگرايي ،اولويت دادن افراد به ارزشها و خواستهاي فردي خود نسبت به
خواستها و عاليق جمعي ،سنتي و خانوادگي است .در فردگرايي همۀ قوانين و احکام جمعي
براساس احکام فردي (انگيزه ،قدرت ،اعتقاد ،تواناييهاي فردي و )...توصيف ميشوند (ليتل:
 .) 317در اين پژوهش فردگرايي با دو وجه خودمحوري و آزادي انتخاب و با شاخصهايي
همچون تمايل به فرزند کمتر ،کيفيت زندگي ،انتخاب آزادانۀ همسر ،شرکتنکردن در آيينهاي
خانواده ،روابط جنسي آزاد ،قدرت انتخاب طالق ،سنجيده شده است.
دينداری
دينداري به معناي کوشش در انجام اعمال ديني است (واخ .) 315 :به گونهاي که نگرش،
گرايش و کنشهاي فرد متأثر از آن ميشود« .در تعريف مفهومي دينداري از چهار جنبۀ تجربي،
اعتقادي ،مناسکي و اخالقي استفاده شده است.
تجربي :ناظر بر تجربههاي زندگي معنوي در ارتباط با خداست که اين احساس براي
اشخاصي بهوجود ميآيد که به آن دست مييابند.
اعتقادي :عقايدي که به واقعيت ا لوهيت و امور متعلق بدان مربوط است؛ مانند خدا و شيطان
و. ...
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اخالقي (استنتاجي) :شامل اجراي اصول و دستورهاي ديني در زندگي روزمره است :عفو،
درستکاري ،راستگويي (شجاعي زند.) 312 :
مناسکي :همۀ اعمالي که از تجربۀ ديني سرچشمه گرفته يا با تجربۀ ديني مشخص ميشوند،
در حکم بيان عملي مناسک هستند .به بيان خالصه ،مناسک عمل يا اعمال پرستش انسان ديندار
است (واخ .) 315 :سنجش دينداري پاسخگويان با الهام از الگوي کالک و استارک انجام گرفته
است.
تجربة جهانيشدن
جهانيشدن به معناي عام شدن خاص و خاص شدن عام است (رابرتسون .) 5 : 317 ،به
تعبيري جهانيشدن در هم فشرده شدن زمان و مکان و بياعتباري معناي سنتي مکان و زمان و
گسترش روابط اجتماعي و اقتصادي در سراسر جهان است (گيدنز .)517 : 312 ،تجربۀ
جهانيشدن ارتباط با ديگر مناطق جهان و آگاهي فزاينده دربارۀ رويدادها و مسائل جهان است.
در اين پژوهش يکي از عوامل مؤثر بر تغيير ارزش فرزند ،جهانيشدن است که سنجش آن با
شاخصهايي همچون استفاده از رسانههايي مانند اينترنت ،شبکههاي اجتماعي و ماهوارهاي
انجام گرفته است.

يافتههای پژوهش
تغييرات زماني ارزش فرزند بين پنج نسل از زنان شهر زنجان ،موضوع اين پژوهش است.
براساس چارچوب و الگوي نظري ارائهشده ،تجربۀ جهانيشدن (تجربۀ نوگرايي و مدرنيته)،
دينداري و فردگرايي مهمترين عوامل اجتماعي مؤثر بر اين تغييرات هستند .در نسلهاي نامبرده،
ارزش فرزند متفاوت است؛ به گونهاي که ارزش فرزند در نسل متولدين پيش از انقالب بيشتر
از نسل متولدين پس از انقالب است .بين تجربۀ جهانيشدن و ارزش فرزند ارتباط معکوس
وجود دارد؛ بدين صورت که در نسلهاي مواجه با تجربۀ جهانيشدن ،ارزش فرزند کمتر است.
بين فردگرايي و ارزش فرزند ارتباط معکوس وجود دارد ،يعني با افزايش فردگرايي ،ارزش
فرزند کمتر ميشود .بين دينداري و ارزش فرزند ارتباط مثبت و مستقيم وجود دارد ،يعني در
نسلهاي ديندارتر ارزش فرزند بيشتر است .حال با اين پيشفرضهاي نظري ،يافتههاي تجربي
پژوهش ارائه ميشود.
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جدول  .9ميانگين ارزش فرزند بين نسلهای بررسيشده
نسل

ميانگين ارزش فرزند

نسل متولدين سالهاي 375-57

23

نسل متولدين سالهاي 35 -52

37/ 7

نسل متولدين سالهاي 371-75

25

نسل متولدين سالهاي 32 -75

27/ 7

نسل متولدين سالهاي پيش از 32

7 / 7

کمترين سطح ارزش فرزند ،بين نسل متولدين سالهاي  35 -52است و بيشترين سطح
ارزش فرزند مربوط به نسل متولدين سالهاي پيش از سال  32است که گروه سني باالي 77
سال هستند .به نظر ميرسد در نسلهاي پيش از انقالب ،نگرش به فرزند و فرزندآوري بسيار
قوي و در نسل انقالب و جنگ به اندازۀ متوسط و در نسلهاي پس از انقالب و جنگ ضعيف
است.
جدول .9تفكيک گروههای همگن از لحاظ تفاوت ميانگين متغير ارزش فرزند بين نسلهای
بررسيشده
فرزند
زيرمجموعة آلفا = 5/50
گروه همگن

گروه همگن

نسلهای بررسيشده

تعداد نمونه

اول

دوم

نسل متولدين 35 -52

77

7/17

نسل متولدين 375-57

77

/77

/77

نسل متولدين 32 -75

77

/17

/17

نسل متولدين 371-75

77

/79

/79

نسل متولدين پيش از 32

77

/7
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جدول  .4تحليل واريانس و معناداری تفاوت ميانگين متغير ارزش فرزند بين نسلهای بررسيشده
ارزش فرزند
بين گروهها
درون گروهها
جمع

جمع مربعها
7 /79
7271/797
7779/51

مقدار آزادی
2
297
299

ميانگين مربعها
35/553
7/9 5

F

3/275

معناداری
5/550

شكل  .9تفاوت ميانگين آمار ارزش فرزند بين نسلهای بررسيشده

همانگونه که توزيع درصدي پاسخ به عبارتهاي ارزش فرزندآوري (نگرش به فرزندآوري)
بين نسلهاي بررسيشده نشان داد ،ميانگين ميزان موافقت با ارزش فرزندآوري بين نسلها،
يکسان و برابر نبوده است .بيان کيفيت تفاوت بين ميانگين ارزش فرزندآوري بين نسلها در
جدول  7نشان داده شده است .در جدول  ،7ميانگين هر گروه ،به ترتيب از کمترين به بيشترين
و بهصورت صعودي نمايش داده شده است .با توجه به مقايسۀ ميانگينها و ترتيب آنها،
متولدين نسل  ، 375-57کمترين امتياز ارزش فرزند ( ) 7/17و متولدين نسل پيش از سال
 32بيشترين امتياز ارزش فرزند (  ) /7را دارند .براساس جدول  7به لحاظ همگني
واريانسهاي گروههاي بررسيشده از نظر ميانگين ارزش فرزندآوري ،دو گروه بهدست آمد:
 .گروه همگن اول شامل زنان متولدين  ، 35 -52متولدين  ، 375-57متولدين 32 -75
و متولدين . 371-75
 .گروه همگن دوم شامل زنان متولدين  ، 375-57متولدين  ، 32 -75متولدين -75
 371و متولدين پيش از سال  32است.
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پراکندگي نسلهاي بررسيشده در دو گروه همگن بدان معناست که نسلهاي بررسيشدۀ گروه
اول ،از نظر ارزش فرزند با همديگر تفاوت چنداني ندارند .اما از سوي ديگر ،اين نسلها با
گروه همگن دوم تفاوت دارند .نسلهاي بررسيشده در گروه همگن دوم نيز با همديگر از نظر
ميانگين ارزش فرزند تفاوتي نداشت ،اما با گروه همگن اول تفاوت دارند.
نتايج جدول  2حاصل از آزمون فيشر (تحليل واريانس) براي سنجش معناداري تفاوت
ميانگين ارزش فرزند نسلهاي بررسيشده نشان ميدهد که با توجه به مقدار  Fبهدستآمده
( ،)3/275مقدار تفاوت بهدستآمده (  ) sig= 7/771در سطح خطاي کمتر از

درصد و با

اطمينان  99درصد معنادار است .به عبارتي تفاوت ميانگين ارزش فرزند بين گروههاي نسلي
بررسيشده به لحاظ آماري معنادار است.
براساس نتايج پژوهش ،تجربۀ مدرنيته تأثير منفي و معکوس و دينداري تأثير مثبت و مستقيم بر
ارزش ازدواج دارند و بين فردگرايي و ارزش ازدواج ارتباطي ديده نشد .بيان کيفيت ارتباط بين
متغيرهاي مستقل و وابسته در جدول  7ديده ميشود.
جدول  .0ضريب همبستگي و سطح معناداری محاسبهشده بين متغيرهای مستقل و ارزش فرزند
رديف

3

متغير مستقل

متغير وابسته

همبستگي

سطح معناداری

تجربۀ جهاني شدن

ارزش فرزند

- 7/ 7

7/ 71

دينداري

ارزش فرزند

7/ 77

7/777

فردگرايي

ارزش فرزند

-7/377

7/777

براساس نتايج جدول  7و ضريب همبستگي محاسبهشده  r=-7/ 7و سطح معناداري
بهدستآمده ( )sig=7/ 71نتيجه ميگيريم که بين تجربۀ جهانيشدن و ارزش فرزند ارتباطي
وجود ندارد .برمبناي ضريب همبستگي محاسبهشده  r=7/ 77و سطح معناداري بهدستآمده
( )sig=7/777نتيجه ميگيريم که با اطمينان  99درصد و درصد خطاي کمتر از

درصد،

دينداري و ارزش فرزند با هم ارتباط مستقيم (مثبت) دارند .به عبارتي با تقويت دينداري ،ارزش
فرزند نيز بيشتر ميشود .افراد ديندارتر ،براي فرزند ارزش بيشتري قائلند .بين فردگرايي و ارزش
فرزند ،با توجه به ضريب همبستگي ( )7/377و سطح معناداري بهدستآمده ()sig=7/777
ارتباط معنادار منفي و معکوس وجود دارد .درنتيجه با افزايش فردگرايي ،ارزش فرزند کم شده
است.
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شكل  .9الگوی تحليلي تبيين ارزش فرزند
Z1=e1
Z3= P31z1+e2
Z2= P21z1+p23z2+e3
Z4= P41z1+p42z2+p43z3+e4

جدول .6تحليل مسير و ضرايب مسير عوامل مؤثر بر ارزش فرزند در نسلهای بررسيشده
نسل
نسل متولدين سالهاي پيش از
32
مقدار

*t

معناداري
نسل متولدين سالهاي -75
32
مقدار

*t

معناداري
نسل متولدين سالهاي -75

ضريب مسير
99

P

P91

P49

P41

P49

P91

7/ 7

7/72

-7/75

- 7/ 1

- 7/ 1

-7/73

7/2 2

-7/577

/12

- /12

-7/33

/7

7/753

7/217

7/71

7/71

7/535

7/3 7

7/72

7/75

7/31

- 7/ 7

-7/7

- 7/ 7

7/771

7/51

-2/77

- /77

- 7/ 1

- /77

7/7 3

7/237

7/777

7/799

7/17

7/ 92

- 7/ 5

7/7

- 7/ 7

-7/32

7/ 7

*t

- /57

7/ 75

- /7

-3/77

/21

- / 7

معناداري

7/713

7/591

7/ 3

7/777

7/ 27

7/732

- 7/ 7

7/ 3

-7/33

-7/3

7/79

-7/72

*t

- /71

/37

-3/2

-3/31

7/935

-7/23

معناداري

7/ 1

7/ 57

7/77

7/77

7/333

7/775

7/ 2

7/ 1

- 7/ 7

-7/37

- 7/ 7

- 7/ 9

/29

/57

- /7

3/

- /72

- /97

7/ 31

7/713

7/727

7/77

7/37

7/779

371
مقدار

نسل متولدين سالهاي -57
375
مقدار

نسل متولدين سالهاي -52
35
مقدار

*t

معناداري

R2

7/735

7/ 7

*F

/ 2

7/3

- 7/
7/75

7/ 5

7/

/77

7/11

2/
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ضريب مسير  P2که نشاندهندۀ تأثير فردگرايي بر ارزش فرزند است ،با توجه به ضريب
 P2بهدستآمده براي نسل متولدين  371-75به مقدار  -7/ 7و بيمعناست؛ در حالي که مقدار
ضريب  P2براي نسل متولدين پيش از سال  32به مقدار  ،-7/ 1براي نسل متولدين -71
 32به مقدار  ،-7/31براي نسل متولدين  375-57به مقدار  -7/33و براي نسل متولدين
 35 -52به مقدار  -7/ 7معنادار است؛ تأثير آن نيز منفي و معکوس است .يعني با افزايش
فردگرايي ،ارزش فرزند کاهش يافته است .برمبناي مقايسۀ مقدار ضريب تأثير فردگرايي بر
ارزش فرزند در نسلهاي بررسيشده ،روند فردگرايي که از نسل پيش از انقالب شروع شده
است در نسل هاي پس از انقالب با شتاب بيشتر بر ارزش فرزند و رفتار فرزندآوري تأثير
گذاشته است.
ضريب مسير  P2که نشاندهندۀ تأثير دينداري بر ارزش فرزند است ،در هيچيک از نسلها
ارتباط معناداري بين دينداري و ارزش فرزند مشاهده نميشود .ضريب مسير  P23که نشاندهندۀ
تأثير تجربۀ جهانيشدن بر ارزش فرزند است ،براي نسل متولدين سال  371-75ضريب  P23به
مقدار  -7/ 5معنادار است .سمتوسوي تأثير نيز منفي و معکوس است .بدين معنا که با افزايش
تجربۀ جهانيشدن ،ارزش فرزند در اين نسل کاهش مييابد .در حالي که براي نسل متولدين
پيش از  32و سالهاي  32 -75مقدار  P23برابر با  7/72و براي نسل متولدين  375-57و
براي نسل متولدين  35 -52ضريب  P23به ترتيب با مقدار  -7/ 7و  7/ 2و بيمعناست.

بحث و نتيجهگيری
نسل ،به معناي برخورداري از تجربههاي تاريخي و زندگي مشترک است .حوادث و وقايعي
مانند انقالب ،جنگ ،انقالب اطالعاتي ،توسعۀ سياسي ،اصالحات ارضي و ...تجربههاي نسلها
بهشمار ميروند؛ ذهن و نگرش اعضاي نسل با تأثيرپذيري از چنين اتفاقات و رويدادهايي ،ابعاد
زندگي خود را تعريف و بازتعريف ميکنند و سامان ميدهند .بر اين اساس در ايران ،رويدادها
و حوادث تاريخي متعدد ،باعث شکلگيري نسلهاي گوناگون تاريخي شده است .با توجه به
دورههاي تاريخي در ايران ،رويدادها و حوادث ،تاريخ ايران را به چند دورۀ متفاوت تقسيم کرده
است .در سال  32اتفاقاتي همچون اجراي برنامۀ اصالحات ارضي ،به توليد و بازتوليد نسلي
انجاميد که در آن زمين ،کار و توليد ـ که همگي تجلي ارزشهاي خانوادۀ گسترده بودندـ به
عناصر ارزشمندي تبديل شوند .در چنين نسلي «خانوادۀ گسترده» اهميت داشت و ازدواج بر
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پايۀ برخي سنتها ،تعهدات ،الزامات و بهصورت قانوني و رسمي انجام ميشده است .عامل
ازدواجهاي آن دوره ضرورت اقتصادي بود نه عاطفي .شرايط پيش از انقالب اسالمي منتج به
نسلي شد که متأثر از فضاي انقالب همسو با ارزشهاي خانواده و ازدواج است .انقالب اسالمي
سال  75در ايران نقطۀ عطف ديگري در تاريخ ايران است که با وقوع آن ،نسلي با خود تأکيد بر
ارزشهاي فرهنگي و خانوادگي در پي داشته است .بهويژه در سالهاي ابتدايي پس از انقالب،
بر اين موضوع بسيار تأکيد ميشد و رفتارها و نگرشها متأثر از باورهاي ديني و مذهبي بوده
است .پس از دورۀ جنگ ،شاهد شکلگيري نسلي هستيم که مشخصۀ اصلي آن تجربۀ
جهانيشدن است .اين نسل متشکل از متولدين سالهاي پس از  ، 375در معرض جهانيشدن
مفرط ،رسانهها و ارتباطات جهاني قرار گرفتهاند .در اين دوره با تقويت جهانيشدن ،کاربرد
اينترنت در اين نسل و شمار طرفداران شبکههاي ماهوارهاي هر روز افزايش مييابد .اين
رويدادها و تجربههاي تاريخي مشترک ،براي اين نسل انديشيدن متفاوت از نسلهاي ديگر به
موضوعهايي مانند خانواده و فرزند را فراهم ميکند.
ايران در اين مدت با دگرگونيهاي بسياري مواجه شد که ناشي از نوگرايي (مدرنيزاسيون)،
کوشش هاي معطوف به مدرنيته و نوگرايي و پيامدهاي آنها در جامعه و نهادهاي اجتماعي است؛
همچنين بيانگر حرکت جامعۀ ايراني به سوي تجدد (نوگرايي) است و برخالف برخي افکار،
اين تغييرات فقط در ظواهر نيست بلکه در مواردي جنبۀ ساختاري داشته و حتي برخي
ساختارهاي مهم را دگرگون کرده است؛ مانند خانواده و ارزشهاي آن ،بهخصوص در نيم قرن
اخير آرام و کُند اما مستمر و قاطع تغيير کردهاند (زاهدي و خضرنژاد.)9 : 39 ،
در سراسر جهان ،خانواده همراه با ديگر دگرگونيها و تغييرات گستردۀ اجتماعي و
تکنولوژيکي ،تغيير کرده است .شدت و دامنۀ اين تغيير در برخي جوامع به اندازهاي بوده است
که برخي از صاحبنظران مسائل خانواده ،از تعبير «تغيير خانواده» صرفنظر کرده و «زوال
خانواده» را جانشين کردهاند (پاپنو .) 777،شدت تغيير خانواده در برخي جوامع سريع و در
برخي ديگر به آرامي شروع شد ،اما با سرعت باال در حال پيشرفت است .فرزند يکي از عناصر
و ارزشهاي خانواده است که بيش از ساير ارزشهاي خانواده با دگرگوني مواجه بوده است.
تحليل و تبيين تغييرات بهوجودآمده در رفتار فرزندآوري و ارزش فرزند بين زنان شهر زنجان تا
اندازهاي با نظريۀ گذار جمعيتي دوم امکانپذير است؛ هرچند مناسبت نظريۀ گذار جمعيتي دوم
با وضعيت جامعۀ ايران با الزاماتي همراه است .نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که برخي
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الگوها و روابط خانوادگي در ايران از جمله فرزندآوري در حال تغيير است؛ و اين نکتهاي است
که در پژوهشهاي پيشين نيز تأييد شده است (زاهدي و خضرنژاد؛  39و عباسي شوازي و
مکدونالد .) 771 ،البته برمبناي پژوهشهاي خارجي اين تغيير در ارزش فرزند و رفتار
فرزندآوري زنان ،امري جهاني است و در اکثر کشورها اين ارزش خانوادگي با شدت و ضعف
تغيير کرده است (لستهاق و ون دوکا 771:و ترز لوکو و مريام مووقا سو 771:و جورجينا
بينستوک .) 771
پس از انقالب اسالمي ايران ،تغيير و دگرگوني در ساختارها و نهادهاي اجتماعي همواره
تابع دو عامل دروني و بيروني بوده است .از يک سو عناصر و ارزشهاي ناشي از ارتباط با
غرب به مثابۀ نيروي مؤثر بيروني بر فرهنگ و عناصر فرهنگي و نظامهاي ارزشي تأثير گذاشت
و از سويي با تکيه بر نيروهاي دروني و عناصر بومي و فرهنگي ،جامعۀ ايران سعي بر مقاومت
در مقابل فشارهاي بيروني از جمله غربيشدن داشته است .بنابراين تغيير ارزش فرزند در ايران
پس از انقالب اسالمي را ميبايست براساس ديالکتيک (تضاد) عوامل دروني و بيروني فهم و
تفسير کرد .استفاده از اينترنت و شبکههاي اجتماعي مجازي ديگر توانست افراد را با تجربههاي
زندگي در ديگر نقاط جهان آشنا و آگاه کند .فردگرايي فزاينده ،خانوادهها را با تحول بزرگي
روبهر و کرد؛ همچنين اشتغال زنان همراه با تحصيالت آنان يکي از عوامل مؤثر بر تغيير ارزش
فرزند بوده است.
با دگرگوني ساختار جامعۀ ايران به لحاظ اقتصادي و فرهنگي و تغيير نظام هنجاري ،حضور
جامعه و نيروهاي اجتماعي و سنتي در زندگي افراد محدود و نظارت جامعه بر رفتار افراد کمتر
شده است .اين تحوالت باعث گسترش آزاديهاي فردي ،افزايش سهلانگاري در خانوادهها و
جامعه ،انعطافپذيري در مسير زندگي و برهم خوردن تقسيم کار جنسيتي شد .متأثر از اين
شرايط ،زنان ايران بهويژه زنان شهر زنجان ،با گذر از ارزشهاي جامعهمحور معطوف به نيازهاي
اوليه ،به ارزشهاي فردمحور معطوف به نيازهاي ثانويه مانند تحقق خويشتن ،آموزش ،مديريت
بدن و دوري از تحمل مشکالت و سختي هاي فرزندآوري ،تحول جديدي را در خانواده و
روابط خانوادگي و ارزشهاي خانواده همچون فرزند و فرزندآوري تجربه کرده و ميکنند.
دگرگونيهاي ناشي از گذار جمعيتي دوم خانوادهها در ايران ،تا حدودي بر روش زندگي زنان
مؤثر بوده است .فرزند در ارزشگذاري بر عناصر زندگي برخي زنان ،در مقايسه با اشتغال و
آموزش ارزش و برتري کمتري دارد .نتيجه اينکه در نسل زنان پيش از انقالب اسالمي ،امکان
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تجربۀ مدرنيته و مدرنيزاسيون فراهم نبود ،زيرا ايران هنوز وارد فرآيند مدرنيته و نوگرايي نشده
بود ،بنابراين ارزش فرزند و رفتار فرزندآوري در اين دوره ،متأثر از نوگرايي و مدرنيته نيست و
بيشتر متأثر از دينداري است .اما در نسلهاي پس از انقالب اسالمي ،تقويت جهانيشدن و
گسترش نوگرايي و ارزشهاي مدرنيته در ايران بر ارزش فرزند در اين نسل از زنان تأثير
گذاشت.
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