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 مقدمه

به بعد، شاهد تغییرات جدی در  1950 نیمۀ دوم دهۀویژه از  ی غربی پس از جنگ جهانی دوم و بهکشورها

بدون تغییر  غربی پیش از این خانوادۀ . البته این بدان معنا نیست که تاخانواده و رفتارهای مربوط به آن شدند

برخالف تصور غلط رایج که »کند،  می( خاطر نشان 68: 2010) که فارستنبرگطور همانبوده است. بلکه 

شکل و کارکرد خانواده در غرب، اند،  های اخیر دچار تغییرات وسیع شده های خانواده غربی تنها در برهه نظام

تحول بوده است. ازدواج، باروری، الگوهای  تغییر و سترس وجود دارد، همیشه درحالکه سوابق در دتاآنجا

شناسان و مورخان خانواده  یتهای فرزندپروری، و درواقع هرچه توسط جمع سکونتی والدین و فرزند، شیوه هم

و  ورهای فرهنگیالگوهای جمعیتی، باگیری بوده است، در طول زمان دچار فراز و نشیب بوده است.  اندازه قابل

تغییرات  ایندر پاسخ به تغییر شرایط اقتصادی واکنش نشان داده و خود را با واده خانو  نهادهای اجتماعی

اخر قرن بیستم، نهاد ای طالیی برخوردار نیست. اما طی او از گذشته« سنتی» . به این معنا، خانوادۀاند تطبیق داده

اند، دچار تحوالتی اساسی در  دهها پی بر دالیلی که دانشمندان علوم اجتماعی تاکنون به بخشی از آن خانواده، به

( تحت 1986) تبعیت از لستهیگ و وان دکا بهتغییراتی که که امروزه مجموعه  «.شکل و کارکرد خود شده است

 . (1998)لستهیگ، شوند شناخته می 2«دومین گذار جمعیتی»عنوان 

ویژه در ایاالت متحده آمریکا و  ، با افزایش نرخ طالق به 1950هۀ های دومین گذار جمعیتی در د اولین نشانه

یک »العمر به ازدواج با این منطق که  و شانه خالی کردن از تعهد مادام کشورهای اسکاندیناوی، مشاهده شد

به بعد، باروری از نرخ باال در  1960 شد. از نیمۀ دوم دهۀ توجیه می« واج بد استطالق خوب بهتر از یک ازد

افزایش  بهافزایش پیدا کرده و نسبت تجرد رواین، سن اولین ازدواج، بر اد،. عالوهرو به افول نه 3«انفجار جمعیتی»

                                                            
 ajanadleh@atu.ac.ir، شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی استادیار جامعه.  1

2. Second demographic transition 
3. Baby boom 



پیش از ازدواج فزونی گرفت و ازدواج مجدد پس از طالق یا فوت همسر، کاهش یافته و  4نهاد. سپس همباشی

از کشورهای ، موالید ناشی از همباشی حتی 1980 ۀجایگزین آن شد. در ده 5«همباشی پس از ازدواج»در مقابل 

براین، با افزایش  عالوه. (212: 2010)لستهیگ، اروپای غربی نیز گسترش یافت اسکاندیناوی فراتر رفته و به بقیۀ

، فرزندآوری و 6های متولد شده خارج از چارچوب ازدواج، چه به صورت همباشی یا مادران مجرد تعداد بچه

ترتیب  بدین(. 207: 2015رد، وبرنهارت، و الپگ )گلدشایدر، فرزندپروری به میزان بیشتری مستقل از ازدواج شد

های مشخصه دومین گذار جمعیتی در ارتباط با تغییرات صورت گرفته در تشکیل خانواده، ظهور  گیژوی

خیر در ازدواج و اجتناب از پیوندهای تأ، 8باوریو افزایش طالق، افت نرخ 7خانوادهروندهایی همچون فروپاشی 

افزایش تجرد  و در مقابل افزایش همباشی یا زندگی بدون رابطه و و در مجموع رویگردانی از ازدواج رسمی

(. 207: 2015و همکاران، ر؛ گلدشاید5: 1998)لستهیگ، بوده است 9توافقیزیستی و افزایش موالید در پیوندهای 

و سپس به  اوی، مشهود بودندشورهای اسکاندیناین روندها ابتدا در کشورهایی همچون ایاالت متحده و ک

  (.1: 2015،و بیالری اندرسن-)اسپینگ ای نیز گسترش پیدا کردند کشورهایی همچون آلمان و کشورهای مدیترانه

مقاله توضیح  )که در ادامۀ نظران علوم اجتماعی به رویکردها و مباحثات مطرح شده توسط صاحب باتوجه

ل ال اوّطرح است. سؤ قابلال عمده در ارتباط با روندهای مربوط به دومین گذار جمعیتی، اند(، دو سؤ داده شده

ام این تحوالت است. در پاسخ به ال دوم ناظر به آینده و سرانجها و سؤ های این دگرگونی و زمینه ناظر به علل

اند  کید کردهی خانواده تأها های دگرگونی عنوان علل و زمینه ارزشی و نگرشی به ترجیحاتبرخی بر  ،لال اوّسؤ

ل نیز، دو پاسخ ال اوّاند. متناسب با پاسخ به سؤ ر دادهتوجه قراگر، علل و شرایط ساختاری را موردو گروه دی

های  عنوان علل دگرگونی ارزشی و نگرشی به ترجیحاتاند. گروهی که بر  ال دوم داده شدهمتفاوت به سؤ

رش و شدت یافتن مجموعه ارزشی و نگرشی همزاد با دومین گذار به گست کنند، باتوجه خانواده تأکید می

کنند. اما در مقابل، طرفداران تبیین  بینی می جمعیتی، استمرار این روندها و فرسایش یا کاهش خانواده را پیش

های  رغم گسترش و شدت یافتن مجموعه ارزش براین باورند که علیبه شواهد جدیدتر،  باتوجهساختاری، 

شدن روند تغییرات دومین گذار  متوقفشاهد دلیل تغییر شرایط ساختاری،  ین گذار جمعیتی، بهما دوهمزاد ب

                                                            
4. Cohabitation 
5. Postmarital cohabitation 

6. Single mothers 

7. Union dissolution 
8. Baby bust 
9. Consensual unions 



در برخی جمعیتی و حتی معکوس شدن این روندها یعنی اقبال مجدد افراد به تشکیل خانواده و فرزندآوری 

 .کشورها هستیم

های اروپایی،  های جهانی و مطالعۀ ارزش های دو پیمایش ارزش شود با تکیه بر داده در این مقاله تالش می

  بررسی قرار گیرند.تاحدامکان، این دو دیدگاه مورد

 شرایط ساختارییا  10ترجیحات ارزشی: تحوالت خانوادههای  تعیین کننده

نظریه تغییرات  اند. انداز نظری نسبتا متفاوت تبیین شده روندهای مربوط به دومین گذار جمعیتی براساس سه چشم

( 1973،1974،)بکر12(، نظریه اقتصاد جدید خانواده1986،پرستون؛ 2001؛ وان د کا،2010و  1995)لستهیگ،11ارزشی

انداز نظری تغییرات ارزشی که توسط لستهیگ و  در چشم (.1976،سترلینی)ا13و نظریه محرومیت اقتصادی نسبی

)امنیت 14گرایانه های مادی از ارزشدومین گذار جمعیتی به تغییرات ارزشی مورد توجه قرار گرفته است،  دیگران

های پست  یا ارزش )خودشکوفایی فردی و کیفیت زندگی(15گرایانه های پسامادی اقتصادی و فیزیکی( به ارزش

و  درسننا -در این رویکرد که اسپینگ .(2001وان د کا،)تر نسبت داده شده است در کشورهای مرفه مدرن

، با توانایی افراد در برآورده اند نیز نام برده 16«کاهش خانواده»از آن تحت عنوان سناریوی پست مدرن  (2015)بیالری

 17«مرتبه باالتر»های پست مدرن، یعنی افزایش اولویت نیازهای  کردن نیازهای مادی و در نتیجه گسترش ارزش

نگاه سنتی به زندگی خانوادگی و تمایل به سبک زندگی فردگرایانه،  19بخشی و خود تحقق 18همچون خودشکوفایی

های مادام العمر،  های متعارفی همچون داشتن فرزند و حفظ ازدواج کمرنگ شده و افراد اهمیت کمتری برای پاداش

یت فردی قائل شدند. از این منظر، هزینه فرصت تعهد خانوادگی طوالنی مدت براساس تاثیر منفی آن بر تحقق موفق

 . (1: 2015،بیالری-؛ اسپینگ اندرسن121: 2016چرلین،گیرد) مورد توجه قرار می

که انتخاب الگوهای رفتاری  گیرد نتیجه میهای مقطعی و پانلی مختلف  ( براساس تحلیل داده2010لستهیگ)

های جدید صورت گرفته و این رفتارها نیز به طور متقابل باعث  ای از ارزش بر اساس مجموعه مبتنیجدید 

شوند. این الگوهای رفتاری و شرایط جدید زندگی به ویژه همباشی، با  تقویت این مجموعه ارزشی می
                                                            
10. Value preferences 
11. Ideational shift 

12. New Home Economics 

13. Relative economic deprivation 
14. Materialist values 

15. Postmaterialist values 

16. Less family 
17. “higher-order” needs 

18. Self-expression 

19. Self-realization 



های  اکید بر ارزشو ت 21تر نسل جوان که دارای جهان بینی برابرگرایانه 20احساسات سکوالر و ضد اقتدارگرایانه

های  ای که تمایالت سکوالر، برابرگرایانه، و ضد اقتدارگرایانه، ارزش باشند بگونه همراه می 22خودشکوفایی

ای قوی برای الگوهای زندگی شامل  های تاکید کننده بر استقالل فردی، پیش بینی کننده خودشکوفایی و ارزش

بدین ترتیب،  باشند. واج و فرزندآوری در همباشی میهای نامتعارفی همچون، همباشی پیش از ازد وضعیت

عنوان محرک مستقل را به های جدید  ، ارزشها بر شرایط ساختاری به ارزش(، با اولویت دادن 2010لستهیگ)

 (.213: 2015کند)گلدشایدر و همکاران، معرفی می رفتار افراد

 دهند. گذار جمعیتی را مورد توجه قرار می، دو رویکرد دیگر بیشتر علل و شرایط ساختاری دومین در مقابل

کند. براساس نظریه اقتصاد جدید  (، دومین گذار جمعیتی را براساس استقالل اقتصادی زنان تبیین می1981بکر)

مهارت زوجین و  بودنوری حاصل از مکمل  (، مهمترین دلیل ازدواج، در رفاه و بهره1974، 1973خانواده بکر)

های قابل عرضه  گرایی در وظایف نهفته است. براین اساس در صورت همگرایی هرچه بیشتر مهارت تخصص

مردان و زنان در بازار کار، عواید ازدواج کاهش خواهد یافت. افزایش تحصیالت زنان و در نتیجه فراهم شدن 

امنیت اقتصادی خود، وابستگی کمتری به اشکال های شغلی بهتر برای زنان، باعث شد آنها برای تامین  فرصت

سنتی خانوار داشته باشند و در مقابل هزینه فرصت مرتبط با وظایف خانگی و فرزندآوری و فرزندپروری 

 طوربه بدین ترتیب افزایش یابد. در نتیجه آنها، خدمات فراهم شده توسط بازار را جایگزین این وظایف کردند. 

؛ 1: 2015اندرسن،-)اسپینگنتیجه فرعی تالش زنان برای استخدام و اشتغال است ،خانواده فرسایش، خالصه

 .(6: 1998لستهیگ،

، روندهای دومین گذار جمعیتی براساس تنش بین آرزوهای (1976)در نظریه محرومیت نسبی ایسترلین

ی جمعیتی یک ها . ویژگیشوند ، تبیین می1970ای مطلوب در دهه  های شغلی و حرفه و کمبود فرصت 23مادی

های اقتصادی  نسل به ویژه اندازه جمعیت هر نسل، نیز در این تنش نقش مهمی دارند، زیرا تعیین کننده فرصت

این تنش از یک سو ناشی از باال بودن آرزوهای مصرفی نسل انفجار  (.6: 1998)لستهیگ،باشند آن نسل می

های شغلی این نسل به  وی دیگر کمبود فرصتجمعیتی به دلیل تجربه رونق اقتصادی در دوران رشد و از س

این تبیین مبتنی بر این ایده است که رفتار افراد متاثر از تعامل بین . باشد می دلیل اندازه جمعیت نسبتا زیاد آن

از این منظر هر  (.417: 1976و منابعی است که افراد برای برآورده کردن آرزوهای خود دارند)ایسترلین، آرزوها

                                                            
20. Anti-authoritarian 

21. Egalitarian world view 

22. Expressive values 
23. Material aspirations 



پذیری  شناختی، تجربه جامعه به اصطالح جامعه -رشدای از آرزوهای مادی که در طی دوره  فردی با مجموعه

های بعدی چرخه زندگی  گذارد. هرچند این آرزوها در تجربه اند پا به دوره بزرگسالی می شکل گرفته -اقتصادی

دوره بعد از بزرگسالی، عموما نسبتا کند  کنند، تغییر در سطح مطلوب زندگی فرد در فرد، قوام بیشتری پیدا می

( در تحلیل نوسانات 1976براین اساس، ایسترلین)(. 278: 1990دونالد و ماکانوویچ، مک خواهد بود)ایسترلین،

های متاهل را تنش بین  ، یکی از عوامل تعیین کننده فرزندآوری زوج1940چشمگیر باروری در آمریکا از سال 

یک زوج متاهل درنظر گرفت.  24«ثروت نسبی»توان  کند. چیزی که می ابعشان، معرفی میآرزوهای مادی آنها و من

اگر منابع زوجین در نسبت با آرزوهایشان، زیاد باشد، آنها آزادی بیشتری در فرزندآوری احساس می کنند. اما 

ارزیابی منابع، چشم کم باشد، در فرزندآوری مردد خواهند شد. در  چنانچه منابعشان در نسبت با آرزوهایشان،

زیرا هرچه نان آور اصلی، بیشتر بتواند سبک زندگی  باشد. انداز افراد درخصوص درآمد مورد انتظار بسیار مهم می

 مورد انتظار زوجین را برآورده کند، فرزندآوری زوجین آسان تر بوده و فشار کمتری برای اشتغال زن خواهد بود.

انتظار از این نظر مهم است که هرچند براساس دیدگاه اقتصاددانان، رشد تاکید بر درآمد و سبک زندگی مورد 

از آنجا که آرزوهای مادی افراد، محصول تجربه  اما شود، درآمد سرانه واقعی افراد، باعث رفاه افراد می

ا کرده و در باشد، در دراز مدت، با افزایش درآمدها، آرزوهای افراد نیز توسعه پید پذیری اقتصادی افراد می جامعه

 (.417-421: 1976نتیجه بهبود رفاهی مورد انتظار از رشد درآمد خنثی خواهد شد)ایسترلین،

را آسان یا  رشد، هر فرد تحقق آرزوهای مادی شکل گرفته در دوران جوانانبسته به قدرت بازار کار برای 

شرایط سخت بازار کار، که ویژگی آن  بدین ترتیبدهد.  یابد و بر همین اساس واکنش نشان می سخت می

باشد)یعنی درآمد نسبی پایین(، منجر به تغییراتی در رفتار  کمبود امکانات در مقایسه با درآمد مطلوب می

 بارهای آشکار، اجتناب از  . یکی از واکنششود میاقتصادی و جمعیتی افراد در جهت پر کردن این شکاف 

، متاهل بودنتاخیر انداختن ازدواج و تشکیل خانواده و یا در صورت  هاز طریق باقتصادی  25)تکفل(وابستگی

های زناشویی  افزایش تنش از سوی دیگربا فرزندپروری است.  توام داشتن فرزند کمتر برای امکان اشتغال مادر

افزایش گسترش والدین مجرد، شده و تحقق سطح مطلوب زندگی، منجر به جدایی و طالق  دشواریناشی از 

همچنین والدین مجردی که سطح زندگی خود را با تهدید مواجه لت بر وخامت سطح زندگی این افراد دارد. دال

                                                            
24. Relative affluence 
25. Dependency burden 



شده و یا اقدام به تشکیل واحدهای خارج از  26یا سربار والدین خودبینند برای جبران این وضعیت  می

  .(278: 1990)ایسترلین و همکاران،کنند می 27چارچوب ازدواج

 خانواده: استمرار یا مرحله گذار فرسایش

توان آنها را تکمیل کننده همدیگر  هر چند هرسه تبیین فوق، روندهای یکسانی را مورد توجه قرار داده و می

بینی جهت این  های متفاوتی درخصوص پیش برای تبیین دومین گذار جمعیتی درنظر گرفت، از آنها داللت

های  رود با گسترش ارزش کرد تغییرات ارزشی، انتظار میبراساس رویقابل استنتاج است. روندها 

گرایانه)همچون ارزش خودشکوفایی، و تمایالت سکوالر، برابرگرایانه و ضد اقتدارگرایی و مدارا و  فرامادی

ساز این تغییرات  و مجموعه شرایط ساختاری زمینهپذیرش بیشتر نسبت به الگوهای جدید رفتاری و ...(، 

مجموعه (، 2010)لستهیگ،زنان اشتغالآموزش، اشتغال و شهرنشینی و به ویژه  رشگست ارزشی همچون

 28بیشتری پیدا کنند و بر این اساس، فرسایش خانواده شدتروندهای دومین گذار جمعیتی استمرار یافته و 

ر توان انتظار داشت در صورت تغیی شود. این در حالی است که براساس دو رویکرد دیگر، می بینی می پیش

یا کاهش تنش بین سطح  تشکیل خانواده و وظایف خانگیشرایط ساختاری و در نتیجه کاهش هزینه فرصت 

 منابع افراد، روندهای دومین گذار جمعیتی متوقف شده و حتی جهت معکوسی را در پیش بگیرند. آرزوها و 

بینی فرسایش  د اخیر، پیشیسه گونه از شواهاند،  ( نشان داده2015اندرسن و بیالری)-همانگونه که اسپینگ

دهند که نه کاهش  دهند. اوال شواهد زیادی نشان می خانواده را به چالش کشیده و یا نادرستی آن را نشان می

. نیستند 29باروری و نه جهش طالق، هیچکدام بیانگر تغییری اساسی در ترجیحات افراد در ارتباط با خانواده

خانواده، نشان دهنده ثبات چشمگیری در ترجیحات افراد درخصوص  های ها و نگرش مطالعات مربوط به ارزش

دهند که کاهش  های قابل توجهی در اروپا نشان می باشند. پیمایش ازدواج، مادری، و تعداد فرزندان مطلوب می

تر از سطح جایگزینی صحیح نیست و تغییرات ارزشی پست مدرن به جز  پایینبه  ،میانگین بعد خانوار مطلوب

  شود. وزه گرایشات جنسی به ندرت مشاهده میدر ح

های اخیر نشان دهنده معکوس شدن روندهای مشاهده شده طی نیمه دوم قرن بیستم  دوم اینکه، داده

مشارکت زنان در بازار در دومین گذار جمعیتی، در حالی که  .(2: 2015اندرسن و بیالری،-)اسپینگباشند می
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 شواهد همراه بود،ازدواج، باروری کم و حتی مافوق کم، و افزایش طالق  کار، با تاخیر ازدواج و عدمی نیرو

 معکوسشده و حتی  ضعیفاز این روابط مشاهده شده،  بسیاریدهند که  نشان می جدید هرچه بیشتری

ای که  این به ویژه درخصوص نرخ باروری مشهود است. به گونه .(207-8: 2015)گلدشایدر و همکاران،اند شده

پیدا کرده و سرعت به تاخیر انداختن با توسعه اقتصادی، درآمد و میزان اشتغال زنان رابطه مثبت  ریبارونرخ 

کشورهای اروپای جنوبی که زمانی  .(2: 2015،و بیالری اندرسن-)اسپینگفرزندآوری کاهش پیدا کرده است

کمترین میزان باروری را دارند ال زنان بودند، در حال حاضر غدارای باالترین باروری و کمترین میزان اشت

رغم اینکه همچنان از میزان اشتغال زنان کمتری برخوردارند. در مقابل اکنون، بیشترین میزان باروری در  علی

بیشتری  30های چرخش .باشند شود که دارای بیشترین میزان اشتغال زنان می ده میهاروپا در کشورهایی مشا

)گلدشایدر و .ی و تشکیل خانواده و طالق در حال رخ دادن هستندهای جنسیت ن در رابطه بین نقشیهمچن

 .(207-8: 2015همکاران،

اکنون های صورت گرفته در سطوح کالن توجه شده بود،  در حالی که در مطالعات اولیه، به چرخشسوم، 

اندرسن و -گ)همان؛ اسپینفردی نیز قابل مشاهده هستندخرد و ای حتی در سطح  به طور فزآینده ،این تغییرات

در ابتدا، زنان به این معنی که با رفتار خانواده معکوس شده است.  تحصیالت رابطه .(2: 2015بیالری، 

های  ارزش نیز این زنان، مدرن تر عموما بیشتر بدنبال اشتغال بودند. و از منظر ارزشهای پست کرده تحصیل

تر در فرزندآوری کمتر  در ابتدا زنان تحصیلکرده ،اساس. براین بودندفردگرایانه خود شکوفایی بیشتری را پذیرا 

شکل بین سطح  Uترین شواهد ایاالت متحده، نشان دهنده رابطه  تازه اماو روابط غیر متعارف پیشروتر بودند. 

باشند. درخصوص طالق نیز، ثبات ازدواج در جوامع اسکاندیناوی و  وری میرتحصیالت و میزان با

در میان افراد دارای تحصیالت عالیه در حال افزایش است.  در دومین گذار جمعیتی[ ]کشورهای پیشگامآمریکا

رسد ما  نهایتا اینکه بنظر می. ، عکس این روند را شاهد هستیمدر صورتی که در بین افراد دارای تحصیالت کمتر

ه بیانگر طلیعه به جای اینک« کاهش خانواده»دهد که روند  هستیم و این نشان می 31شاهد یک چرخش جمعیتی

چرخش در نشانگرهای (. 2-3: 2015اندرسن و بیالری،-)اسپینگیک عصر جدید باشد، یک مرحله گذار بود

در کشورهای اسکاندیناوی، بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا، ای که  بگونهکلیدی جمعیتی خانواده مشهود است. 

براین اساس، (. 5ر وارونه شده است)همان:های اخی شیب اجتماعی ازدواج، طالق و مادری مجرد طی دهه

(، بر این باورند که جوامع غربی در حال 2015( و گلدشایدر و همکارانش)2015اندرسن و بیالری)-اسپینگ
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های باثبات، برابرگرایانه و میل مجدد  باشند که مبتنی بر ازدواج ورود به مرحله جدیدی از زندگی خانوادگی می

 (. 121: 2016نجام خوش برای نیم قرن انواع تحوالت اجتماعی آشفته)چرلین،به باروری هستند: یک سرا

بینی طرفداران رویکرد تغییرات  ای از کشورها، با پیش تر اینکه روند بهبود باروری در تعداد فزاینده نکته مهم

 .همخوانی نداردشوند،  می« کاهش خانواده»های پست مدرن، باعث  ارزشی مبنی بر اینکه اشتغال زنان و ارزش

با توجه به افزایش باروری در کشورهای اسکاندیناوی و در مقابل سطح پایین باروری در از سوی دیگر 

ایتالیا  بگوئیمهمچون ایتالیا و اسپانیا، تبیین پست مدرنیستی دیگر قانع کننده نیست مگر اینکه  تر سنتی کشورهای

 . (4-5)همان:هستند که اینگونه نیست تر از کشورهای اسکاندیناوی و اسپانیا پست مدرن

های رویکرد تغییرات  بینی های صورت گرفته در خانواده با پیش بدین ترتیب با توجه به ناهمخوانی چرخش

های مفهومی جایگزینی هستیم که بتوانند هر دو مجموعه روند یعنی روندهای قبلی  ارزشی، نیازمند چارچوب

اندرسن و -توان به دو مقاله مهم اسپینگ در این خصوص میتبیین کنند. های اخیر را  کاهش خانواده و چرخش

های نسبتا مشابهی را با  بطور جداگانه، تبیین(، اشاره کرد که 2015( و گلدشایدر و همکارانش)2015بیالری)

 اند.  ها و مناسبات جنسیتی ارائه کرده تاکید بر دگرگونی در نقش

( و دیگر همفکرانش مبنی بر اولویت دادن به 2010لستهیگ) (، دیدگاه2015گلدشایدر و همکارانش)

های  های اصلی دگرگونی کننده ها در برابر عوامل و شرایط ساختاری بعنوان تعیین ترجیحات ارزشی و نگرش

کنند.  خانواده در دومین گذار جمعیتی را مورد انتقاد قرار داده و رویکردی ساختاری در این خصوص اتخاذ می

ها روند تحوالت صورت گرفته برخالف دیدگاه طرفداران رویکرد تغییرات ارزشی، نتیجه رشد از نظر آن

نیازهای مرتبه باالتر نبودند، بلکه نتیجه تغییرات ساختاری در مناسبات زنان و مردان بودند که از افزایش 

برای صورتبندی (. آنها 211: 2015گرفتند)گلدشایدر و همکاران، مشارکت زنان در نیروی کار نشات می

از نظر کنند.  استفاده می 32«انقالب جنسیتی»تحوالت خانواده از دومین گذار جمعیتی و پس ازآن، از اصطالح 

آنها انقالب جنسیتی کامال یک امر ساختاری است که مناسبات بنیادین بین مردان و زنان به ویژه تمایز 

امری مقدس یا  33«های جداگانه حوزه»ه جنسیتی دهد. برساز های عمومی و خصوصی  را از نو شکل می حوزه

سال، مهمترین نیروی  100بندی همزاد صنعتی شدن بوده و برای مدت حدود  ازلی نیست، بلکه این تقسیم

باشد. ابتدا از  انقالب جنسیتی در حال متزلزل کردن این ساختار میساختار دهنده مناسبات جنسیتی بوده است. 
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آوری و در نهایت با ورود مردان به حوزه  طریق ورود مادران به حوزه عمومی اقتصاد به عنوان شریک در نان

 (.  213داری)همان: خصوصی خانواده به عنوان شریک در خانه

نیمه اول پیش رفته است.  نیمه، انقالب جنسیتی در دو (2015)شبراساس دیدگاه گلدشایدر و همکاران

کشورهای صنعتی با بیرون رفتن زنان از خانه و ورود به حوزه عمومی آغاز شد. زنان  انقالب جنسیتی در

های  های خانگی، حمایت بیشتری را برای خانواده های جدیدی را به عهده گرفتند که در مقایسه با نقش نقش

های  کمی از مسئولیتهای اقتصادی نسبتا زیاد، تنها مقدار  کرد. اما در قبال تقبل این مسئولیت آنها فراهم می

خانوادگی آنها کاسته شد. این وضعیت منجر به تغییرات دیگری شد. در پاسخ به این وضعیت و ایجاد هماهنگی 

های خانوادگی همچون ازدواج و مادری  بین دو عرصه اقتصاد و خانواده، زنان مجبور به تاخیر در پذیرش نقش

های اولیه رشد مشارکت زنان در  دهند در سال ه نشان میو کاهش باروری شدند. شواهد زیادی وجود دارد ک

نیروی کار، زنان شاغل در مقایسه با زنان غیر شاغل، دیرتر ازدواج کرده و فرزندان کمتری داشتند. همچنین این 

این وضعیت زنان، وقت صرف شده برای کارهای خانه، البته به استنثای مراقبت از کوکان، را کاهش دادند. 

پایان  مناقشه و تجدیدنظر مکرر و بیشاش و آشفتگی در انتظارات زنان و مردان از یکدیگر و باعث اغت

کاهش تمایل زوجین به تعهد به همدیگر و به ویژه التزام به داشتن فرزند شد. درخصوص انتظارات متقابل و 

ای در  د گستردهعالوه براین، هرچند جهت علی بین اشتغال زنان و طالق کامال واضح و مشخص نیست، رش

میزان طالق به موازات رشد مشارکت زنان در نیروی کار صورت گرفت. افزایش طالق، همراه با افزایش 

، منجر به کاهش تعهد زنان و مردان و در نهایت رشد گسترده همباشی و 34نکاحیپذیرش روابط جنسی غیر

ی هستند که توسط لستهیگ و والتمجموعه تحروندها همان این فرزندآوری خارج از چارچوب ازدواج شد. 

 (. 210-11)همان: تحت عنوان گذار جمعیتی دوم مورد توجه قرار گرفتند دیگران،

نیمه دوم انقالب جنسیتی، که به زعم گلدشایدر و همکارانش در حال تجربه کردن آن هستیم، ناظر به 

باشد. از  تر شدن ازدواج، می رگرایانهمشارکت فزاینده مردان در حوزه خصوصی خانه و خانواده و در نتیجه براب

پیدا نکرده است، اما در چندین  عمومیتنظر آنها با توجه به شواهد فزاینده اخیر، هرچند این وضعیت هنوز 

های مردانه مربوط به وظایف خانگی،  دهند که نقش ای نشان می کشور، کامال در جریان است و شواهد فزاینده

حوزه عمومی اشتغال و حوزه خصوصی خانه توسط انقالب جنسیتی، انتظار شدت گرفته است. با دگرگونی 
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تر بین زنان و مردان همراه با افزیش تعهد به همدیگر و  رود تعادل جدیدی مبنی بر مناسبات برابرگراینه می

 (.  210-11: 2015افزایش تعهد مردان به فرزندان صورت بگیرد)گلدشایدر و همکاران،

به  مربوطای که در آن زنان تقریبا همه کارهای  نه، نسبت به همسریاکه همسری برابرگرای براین باورندآنها 

تر است. باروری نیز هرچند همچنان زیر سطح جایگزینی  باثباتراقبت از فرزندان را انجام می دهند، مخانه و 

ستم در حال افزایش است. ترین سطوح در اواخر قرن بی است، در بسیاری از کشورهای غربی در مقایسه با پایین

اند، اما بیان  کنند که برخی کشورها سریعتر وارد مرحله دوم انقالب جنسیتی شده تایید می هرچنداین نویسندگان 

 .(121: 2016)چرلین،کنند که مسیر کامال مشخص است. یعنی بقیه کشورها نیز وارد این مرحله خواهند شد می

های تحوالت خانواده، در  جمعیتی، عالوه بر تفاوت در علل و زمینهدیدگاه انقالب جنسیتی و دومین گذار 

پردازان دومین گذار جمعیتی از  نظریه رویکردشان نسبت به آینده این تحوالت نیز تفاوتی جدی با هم دارند.

های خود، رویکردی منفی به آینده تحوالت خانواده داشتند. آنها بر این باور بودند که  اولین صورتبندی

تارهای مرتبط با دومین گذار جمعینی به ویژه باروری فوق پایین، یک روند پایدار خواهد بود. رف

مطالعات خود و دیگر مطالعات مرتبط، رویکرد خوشبینانه به  حتی در مرور جدیدترش بر(2010لستهیگ)

، یمطالعات بعدکند. او و همکارانش هرچند در  رد میرا است، « تعادل جدید»خانواده که دال بر حصول یک 

 طوربا این وجود او به  ،رسد کشورهای نوردیک در حال تجربه بهبود باروری هستند اند که به نظر می  تایید کرده

رشد اقتصادی بیشتر »کلی، انتظار دارد که باروری پایین و مناسبات غیرمتعهدانه در آینده استمرار یابد. زیرا 

عیشت، مسکن، امنیت جسمی و اقتصادی( به تمرکز بر نیارهای غیر نیازهای مادی)م تمرکز از منجر به تغییر

  .شود بخشی و استقالل و به رسمیت شناخته شدن( می مادی)آزادی بیان، مشارکت و آزادی، خود تحقق

اما از منظر انقالب جنسیتی، بسیاری از روندهای مشخصه دومین گذار جمعیتی، انتقالی و ناپایدارند. این 

باشند. این به  ثباتی گسترده مناسبات بین زنان و مردان در اثر نیمه اول انقالب جمعیتی می های بیروندها، پیامد

به تاخیر از این منظر، ویژه درخصوص میزان بسیار پایین باروری و میزان بسیار زیاد طالق صادق است. 

رسد. زیرا در  سازی به نظر نمی هانداختن فرزندآوری که نگرانی لستهیگ و دیگران را به همراه داشته، امر مسال

آورند، اغلب افراد زمان زیادی  تری دوام می های جدیدی که به دلیل تغییرات جمعیتی، مدت طوالنی زندگی

برای داشتن دو فرزند خواهند داشت. مردان و زنان جوان، برای برقراری یک رابطه مستحکم، و اتخاذ یک مسیر 

هویت مستقل خود، نیازمند زمان هستند. زمانی که به وضوح در دسترس شغلی مورد اعتماد، و بنیان نهادن 



توانند صبر  آنهاست. بدین ترتیب جوان تا اوایل و یا حتی میانه دهه سوم زندگی خود برای تشکیل خانواده می

 .(214-5: 2015)گلدشاید و همکاران،کنند

چرخش صورت کرفته در برای توصیف  نیز با صورتبندی نسبتا مشابهی، (2015اندرسن و بیالری)-اسپینگ

استفاده  -36در برابر تعادل سنتی-35«جنسیتی انهیگراتعادل برابر»از اصطالح  روندهای جمعیتی و خانواده،

های خانواده در اصل، نتیجه ثانویه  کنند که پویایی آنها براساس چارچوب تعادل چندگانه، استدالل می. اند کرده

تغییرات هنجاری فراگیری که همراه با فرسایش الگوی مرد باشند.  ی زنان میها های آشکار در نقش دگرگونی

اند. منظور از تعادل، وضعیتی است که در آن افراد براساس انتظارات تعریف شده  دار بوده زن خانه -آور نان

مری از زنند. تا زمانی که اعضای اجتماع به صورت مست های کنش دیگران، دست به کنش می درباره استراتژی

 شونده هستیم. 37پایدار-قواعد هنجاری یکسانی تبعیت کنند، شاهد وضعیتی باثبات و خود

. در مرحله داد شکل نشان Uتوان به صورت منحنی  های تاریخی مربوط به باروری را می از نظر آنها پویایی

های با ثبات  باال و ازدواجوری ردار هستیم. در این مرحله با زن خانه -آرو شاهد عمومیت الگوی مرد ناناول، 

شروع شده اما جامعه های زنانه(  )انقالب در نقش38زنانهمرحله دوم، ناظر به شرایطی است که انقالب  داریم.

بردن شیوه متداول زندگی  سوالمراحل اولیه انقالب زنانه، منجر به زیر هنوز خود را با آن تطبیق نداده است. 

ای طوالنی از  های قبل، جای خود را به دوره ه تعادل پایدار خانواده در دورهخانوادگی در آن زمان شد. در نتیج

عدم قطعیت و آشفتگی هنجاری در ارتباط با نقش و هویت جنسیتی مناسب برای زندگی خانوادگی داد. و این 

انقالب در نهایت در مرحله سوم با وضعیتی مواجهیم که ثباتی ازدواج شد.  امر منجر به باروری پایین و بی

ای توسعه پیدا کرده است که در آن برابرگرایی جنسیتی به وضعیت هنجاری غالب تبدیل شده  جنسیتی به مرحله

جدید زنان در جامعه  نقشانقالب، هنجارهای خانوادگی جدیدی تولید کرد که با در این مرحله، است. 

ه بیانگر تمایل افراد به ازدواج و یجی حاصل شود کارود در این مرحله، نت انتظار می تر هستند. هماهنگ

 فرزندآوری باشد.

اما حصول تعادل جدید خانوادگی که منجر به ثبات پیوندهای زناشویی و افزایش باروری و در مجموع 

 .در روندهای خانواده بشود؛ نیازمند تحقق شرایطی در هر دو سطح هنجاری و ساختاری است چرخش
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37. Self-perpetuating 
38. Female revolution 



تقویت کننده انتشار و  39گیری یک هسته مهم این خصوص بر لزوم شکلدر  ،(2015اندرسن و بیالری)-اسپینگ

گسترش انتظارات هنجاری متناسب با برابری جنسیتی و همچنین انطباق نهادهای اجتماعی به ویژه مناسبات 

( نیز، باروری پایین در کشورهای پیشرفته را a2000دونالد) کنند. مک خانوادگی با انتظارات جدید تاکید می

مثل حق رای و  )مثل حق40نتیجه تضاد یا ناهماهنگی بین برابری جنسیتی در سطح نهادهای اجتماعی فرد محور

( و نابرابری جنسیتی پایدار در نهادهای اجتماعی خانواده برای زنان تغالشحق مالکیت، حق تحصیل، حق ا

دهای اجتماعی خانواده محور، برای گیرد برابری جنسیتی بیشتر در نها داند و براین اساس نتیجه می می 41محور

نیز براساس مطالعه تطبیقی کیل و  (2015گلدشایدر و همکارانش) اجتناب از باروری بسیار پایین ضروری است.

تر در سطح ملی و  های برابرگرایانه گسترش ارزشگیرد که  کشور اروپایی، نتیجه می 24( در 2014نیلز)

ه، باعث مشارکتی شدن هر چه بیشتر وظایف خانگی و در نهایت، تاثیر تر و پشتیبان خانواد های مترقی سیاست

 مثبت بر باروری و ثبات خانواده خواهد شد. 

به تعبیر دیگر، برای تحقق یک تعادل جدید هماهنگ با انقالب و برابرگرایی جنسیتی در حوزه عمومی، 

ای که  ییرات، ضروری است بگونهدگرگونی و هماهنگی مناسبات جنسیتی درون خانواده متناسب با این تغ

گانه وظایف  مردان مشارکت بیشتری در کارهای خانواده داشته و جنسیت تعیین کننده به عهده گرفتن اشکال سه

توسط هر یک از زوجین نباشد)گلدشایدر و  -کار مزدی، وظایف مراقبت و کارهای مربوط به خانه -خانگی

 (.a2000 :436دونالد، ؛ مک225: 2015همکاران،

های فردی همچون خودشکوفایی  زیرا در شرایطی که زنان برای حضور خود در عرصه عمومی و ارزش

های خانوادگی آتی را ناسازگار با آروزها و اهداف فردی خود ببینند،  ارزش قائل باشند، در صورتی که نقش

های خانوادگی به نفع  خود را در مقابل یک دوراهی خواهند یافت. در این شرایط برخی زنان ، از نقش

های فردی طفره خواهند رفت. به این معنی که آنها وارد یک رابطه پایدار نخواهند شد و میلی به  نقش

، . به عنوان مثال مطالعه هاپل(437:)همانفرزندآوری نخواهند داشت یا اینکه فرزندان کمتری خواهند داشت

یط تشکیل خانواده به گونه ای باشد که موجب از دست دهد، چنانچه شرا ( در آمریکا نشان می1984)لو هیل و

رفتن فرصت های شغلی زنان باشد، انگیزه زنان برای تشکیل خانواده و فرزندآوری کمتر خواهد شد. این 

                                                            
39. Critical mass 

40. Individual-oriented social institutions 

41. Family-oriented social institutions 



شود اما تاکید بر زنان به این دلیل است که در شرایط جدید زنان از قدرت  موضوع البته شامل مردان هم می

 .اند ی درخصوص باروری برخوردار شدهگیر بیشتری در تصمیم

بر همین اساس یکی از رویکردهای تاثیرگذار اخیر برای تبیین چرخش در روندهای خانواده، رویکردی است 

کند. به این  های حمایتی دولتی از خانواده مرتبط می را به رشد سیاست -به ویژه در باروری -ها  که این چرخش

خانواده، والدین را به اشتغال توأم با فرزندآوری ترغیب کرده  -کاهش تضاد کار ها از طریق معنی که این سیاست

دونالد در  (. مک2011نن،وِ؛ تa2000َدونالد، ؛ مک1996؛ چسنای،1993،هُوِمشوند) و باعث افزایش باروری می

نشان داده  شکل بین برابری جنسیتی و باروری را Uمطالعات مختلف خود این ایده را بسط داده و یک رابطه 

است. براساس این رابطه، در شرایطی که نهادها و مناسبات زناشویی خود را با تغییرات صورت گرفته در نقش 

 (. 6: 2015اندرسن و بیالری،-زنان، تطبیق نداده باشند، باید انتظار باروری پایین را داشته باشیم)اسپینگ

های  دید در خانواده به میزان زیادی به ویژگیبدین ترتیب چرخش در روندهای خانواده و حصول تعادل ج

نهادی کشورها بستگی دارد و حتی ترجیحات نگرشی معطوف به برابرگرایی جنسیتی به وسیله محیط نهادی 

یابد از آنچنان اهمیتی  های اجتماعی بازتاب می تاثیر محیط نهادی که در سیاست. (25همان:گیرند) شکل می

ها را خنثی کند. در حالی که مطالعات، عموما بیانگر رابطه مثبت بین  ثرات نگرشتواند ا برخوردار است که می

های  باشند، در کشورهای نوردیک همچون سوئد که در آن سیاست های جنسیتی سنتی و داشتن فرزند می نگرش

، چنین کنند های مادی مورد نیاز فرزندپروری را فراهم می های اساسی درخصوص زمان و هزینه دولتی، حمایت

 (. 227: 2015ای بین فرزندآوری و رفتار باروری وجود ندارد)گلدشایدر و همکاران، رابطه

 های اجتماعی بر روندهای مربوط به خانواده، (، در مطالعه خود برای تبیین تاثیر سیاست2006دونالد) مک

 آلمانی زبان اروپای غربی اروپای جنوبی و کشورهای)شامل کند. گروه اول، کشورها را به دو دسته تقسیم می

های سنتی های سنتی قوی خانوادگی مبتنی بر نقشارزش اسپانیا، ایتالیا، یونان و ...( که دارای همچون پرتغال،

زن و مرد در خانواده هستند. این کشورها بر حفظ الگو و سازمان سنتی خانواده تاکید دارند و به همین دلیل 

ها و قوانین انعطافپذیر شغلی زمینه نگهداری و مراقبت از فرزندان، رژیم توسعه نهادهای حمایتی عمومی در

 برای زنان و .... در این کشورها کمتر صورت گرفته است.

شامل همه کشورهای نوردیک، همه کشورهای انگلیسی زبان، و همه )در مقابل در کشورهای گروه دوم

های  ها و نقش یرات بیشتری را درخصوص نگرشکه تغی(، و هلندی زبان اروپای غربی فرانسویکشورهای 

( ترتیبات نهادی دوستدار 2006دونالد) استقرار آنچه مکشود از طریق ، سعی میاند جنسیتی تجربه کرده



پذیری هر چه بیشتر خانواده با شرایط ساختاری جدید را تسهیل کنند. به انطباق عنوان کرده است، 42خانواده

و تمایل روز افزون زنان برای حضور در بازار کار در نتیجه گسترش تحصیالت، به عنوان مثال با وجود گرایش 

شود از طریق وضع قوانین شغلی و استخدامی جای محدودسازی این تمایالت، در این کشورها تالش می

را به های خانوادگی  انعطافپذیر برای زنان، هم حضور زنان در بازار کار را فراهم کنند و هم فرصت ایفای نقش

های احتمالی  آنها بدهند. همچنین با گسترش نهادهای حمایتی در زمینه مراقبت و نگهداری از کودکان، کاستی

 ناشی از حضور والدین در محل کار را جبران کنند.

گیرد که کشورهای ( با مطالعه این دو گروه از کشورها و بررسی شواهد موجود، نتیجه می2006مک دونالد)

 اند.تر عمل کردهت به کشورهای گروه اول، در افزایش نرخ تشکیل خانواده و میزان باروری موفقگروه دوم نسب

باشد، در کشورهای گروه دوم، نرخ  می 1.5تر از  ای که در حالی که در گروه اول، نرخ باروری پایین بگونه

ار و سازمان سنتی خانواده تاکید به عبارت دیگر، کشورهای اول که بر حفظ ساخت باشد. می 1.5باروری باالتر از 

های دوستدار اند. در مقابل، کشورهای گروه دوم با اتخاذ سیاستدارند، خانواده را بیشتر با بحران مواجه ساخته

پذیری هر چه بیشتر خانواده با شرایط ساختاری و محیطی، در حفظ نهاد خانواده در جهت تسهیل انطباق

 اند.تر بودهموفق و بهبود نرخ باروری خانواده

 شناسی  روش

های  ، دادهدر ایاالت متحده آمریکا و استرالیاها و رفتارهای مربوط به خانواده  در این مطالعه، برای بررسی نگرش

های  مطالعه ارزشموج پنجم ها در اروپا،  بررسی این نگرشو  (2014)43های جهانی پیمایش ارزش موج ششم

 یها موسسهاند. انتخاب این دو پیمایش به این دلیل است که  نویه قرار گرفتهمورد تحلیل ثا (2017)44اروپایی

ای، محورها و سواالت دو پیمایش را به میزان بسیار زیادی با هم هماهنگ  مجری این دو پیمایش، طی توافقنامه

های  براساس تجربهمطالعه شده در این دو پیمایش، برای امکان مقایسه بهتر، کشورهای اروپایی . 45اند کرده

 اند: بندی شده در چهار گروه، دستههای فرهنگی  تاریخی مشترک و شباهت

 دانمارک، فنالند، ایسلند، نروژ، سوئد :اروپای شمالی)نوردیک(

 اروپای غربی: اتریش، فرانسه، آلمان، هلند، سوئیس، بریتانیا

                                                            
42. Family-friendly institutional arrangements 
43. World Values Survey (WVS) 

44. European Values Study (EVS) 

45. https://europeanvaluesstudy.eu/wp-content/uploads/2018/09/mou-evs-wvs-15-2-2016-final-version.pdf 



 اروپای جنوبی: ایتالیا، اسپانیا

ان، ارمنستان، بلغارستان، بالروس، کرواتی، جمهوری چک، استونی، اروپای شرقی: آلبانی، آذربایج

 گرجستان، مجارستان، لیتوانی، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، اسلوونی

 ها یافته

ها در دو  با توجه به رویکردهای مطرح شده درخصوص روندهای تحوالت خانواده در کشورهای غربی، یافته

اند. در این بخش  قرار گرفته  مورد توجه ترجیحات ارزشی و نگرشیاند. در بخش اول،  هی شدهبخش سازماند

مورد  رادو بعد ارزشی و بیکر ( الهام گرفته شده است. اینگلهارت 2000)و بیکر از تمایالت ارزشی اینگلهارت

عقالنی و بعد دوم نشان  -های سکوالر های سنتی در مقابل ارزش . بعد اول بیانگر ارزشاند توجه قرار داده

های خودشکوفایی است. البته در این مطالعه برای تسهیل مقایسه،  های بقا در مقابل ارزش دهنده ارزش

مقایسه قرار عقالنی مورد  -/ سکوالرهای سنتی  کشورهای مورد مطالعه تنها در بعد اول و براساس طیف ارزش

توانند تاثیر مستقیمی  ی که میهای جنسیتی و الگوهای رفتاری جدید های مربوط به نقش و تنها نگرش اند گرفته

 اند. بر ابعاد مختلف خانواده داشته باشند، مورد توجه قرار گرفته

خانواده، اعتماد همچون اهمیت  ها و رفتارهای مربوط به خانواده ، به بررسی نگرشنیز ها در بخش دوم یافته

های  سازماندهی یافته ایم. پرداخته و تعداد فرزندان تجربه ازدواج و روابط خارج از چارچوب ازدواجبه خانواده، 

ها و رفتارهای مربوط به خانواده در کشورهای مختلف  مطالعه در این بخش با هدف بررسی تناسب بین نگرش

پردازان  تی و انقالب جنسیتی صورت گرفته است. نظریهو تا حدودی آزمون دو رویکرد دومین گذار جمعی

های غیر سنتی و  دومین انقالب جنسینی از جمله لستهیگ و دیگران، بر این باورند که گسترش ارزش

پردازان انقالب جنسیتی یا تعادل برابرگرای  شود. اما نظریه منجر به فرسایش خانواده میجنسیتی برابرگرایانه 

و گلدشایدر و دیگران، برای باورند که روندهای  ،اندرسن و بیالری-افرادی همچون اسپینگجنسیتی، از جمله 

مدرن، در  های برابرگرایانه جنسیتی و پست ای انتقالی بوده و با گسترش ارزش دومین گذار جمعیتی، مرحله

ثبات خانواده و  برخی کشورها اکنون وارد مرحله چرخش روندهای مربوط به خانواده به ویژه در ارتباط با

های اجتماعی  ها، بلکه سیاست ها و نگرش و عامل تعیین کننده در این چرخش نه ارزشفرزندآوری هستیم. 

 دوستدار خانواده و مناسبات برابرگربانه درون خانواده است.

 

 



 ترجیحات ارزشی و نگرشی -1

 های جنسیتی نگرش -1-1

های  برای سنجش نگرش های مختلفی گویههای اروپایی و ارزشهای جهانی، از  در هردو پیمایش مطالعه ارزش

گویه به صورت مشترک در هر دو پیمایش  5های مختلف،  جنسیتی افراد، استفاده شده است. از میان گویه

در مقایسه با زنان رهبران سیاسی شود؛ درمجموع مردان  ها می اند: اشتغال مادران باعث اذیت بچه استفاده شده

تری هستند؛ تحصیالت دانشگاهی برای پسران مهمتر است تا برای دختران؛ در کل مردان نسبت به زنان  موفق

برای گرفتن این  یاند، مردان نسبت به زنان حق بیشتر تری هستند، در شرایطی که مشاغل کمیاب مدیران موفق

های جنسیتی سنتی در  توان شاخصی برای مقایسه میزان پذیرش نگرش می ها با ترکیب این گویه مشاغل دارند.

ها بیانگر نگرش جنسیتی سنتی و  پذیرش و موافقت با این گویهای که  کشورهای مورد مطالعه فراهم کرد. بگونه

 باشد.  های جنسیتی برابرگرا می مخالفت با آنها در جهت پذیرش و موافقت با نگرش

، برای 31.1های جنسیتی سنتی، برای اروپا  میانگین شاخص نگرشهای دو پیمایش مورد مطالعه،  براساس داده

باشد و میانگین بیشتر  می 100باشد. با توجه به اینکه این میانگین در مقیاس  می 26.9و برای استرالیا  27.9آمریکا 

توان گفت در هر سه منطقه، میزان پذیرش  یباشد، م های جنسیتی سنتی می به منزله پذیرش بیشتر نگرش

های  های جنسیتی سنتی پایین بوده و در مقابل، کشورهای مورد مطالعه، البته با اختالفاتی، دارای نگرش نگرش

های بدست آمده برای کشورهای اروپایی،  با توجه به میانگین با این وجود باشند. جنسیتی برابرگرا می

تری  های جنسیتی سنتی ( در مقایسه با مناطق دیگر دارای نگرش41.2با میانگین های اروپای شرقی) کشورهای

شمالی)با های جنسیتی سنتی نیز در اروپای  کمترین میزان نگرشرفت،  همانگونه که انتظار میهمچنین باشند.  می

نوردیک در پذیرش باشد. این یافته ما با تحقیقات مختلفی که بیانگر پیشرو بودن کشورهای  ( می15.6میانگین 

ها در کشورهایی همچون دانمارک، نروژ و  برابری جنسیتی است، مطابقت دارد. براساس این مطالعات، عمده زوج

اروپای جنوبی )با (. 25: 2015اندرسن و بیالری،-اند)اسپینگ سوئد، تقسیم کار خانگی برابرگرایانه را پذیرفته

 اند. ( نیز به ترتیب در بین این دو منطقه قرار گرفته23.2( و اروپای غربی)با میانگین 27.9میانگین 

 

 

 

 

 



  تر( های سنتی )میانگین بیشتر= نگرشهای جنسیتی سنتی میانگین شاخص نگرش: 1جدول

 استرالیا آمریکا شرقی جنوبی غربی شمالی اروپا تعداد

 26.9 27.9 41.2 27.9 23.2 15.6 31.1 (100میانگین)از 

 1418 2170 23397 3230 12296 8379 47302 تعداد پاسخگویان

F 4363.4 1.6 

Sig. 0.000 0.110 

ها، پذیرش  دهد که هر چند در همه گروه های مختلف نشان می های جنسیتی در گروه مقایسه نگرش

تر  داری نیز وجود دارد. مردان در مقایسه با زنان سنتی های معنی باشد، تفاوت های جنسیتی سنتی پایین می نگرش

ت. در مقابل، با افزایش های جنسیتی سنتی با افزایش سن نیز بیشتر شده اس باشند. و پذیرش نگرش می

اند. اندازه شهرها براساس جمعیت نیز تاثیر منفی بر  تر شده های جنسیتی سنتی کمرنگ تحصیالت، نگرش

تر  های جنسیتی سنتی ضعیف بیشتر، نگرش جمعیتهای سنتی دارد. به این معنا که در شهرهای با  نگرش

های سنتی در  تر شدن نگرش هزار جمعیت، شاهد پر رنگ 500باشند. با این استثنا که در شهرهای با بیشتر از  می

 باشیم. می جمعیت، هزار 500تا  20دارای  مقایسه با شهرهای

 46 شناختی جمعیتهای  بر اساس ویژگی نگرش جنسیتی: شاخص 2جدول 

 جمعیت شهر تحصیالت سن جنس 

 

 زن مرد

15
 

تا 
29
 

سال
 

30
 

تا 
49
 

سال
 

50
 

سال و بیشتر
 

زیر  باال متوسط پایین
5 

هزار
 

5 
تا 

20
 

هزار
 

20
 

تا 
100
 

هزار
 

100
 

تا 
500
 

هزار
 

500
 

هزار و باالتر
 

 30.7 26.6 27.8 29.3 33.9 24.3 31.9 34 31.3 28.1 27.8 28.1 31.6 (100میانگین)از 

 5327 6595 8064 7778 11360 14278 19197 7731 20603 13817 6858 23166 18256 پاسخگویانتعداد 

F,T 19.2 172.4 991.8 219.8 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 به طالق، سقط جنین و رفتارهای جنسی خارج از چارچوب ازدواج  نگرش -1-2

های سنتی نسبت به ازدواج و خانواده و وجه تمایز  از جمله موضوعات و مباحثی که به عنوان معرف نگرش

اند،  های اروپایی مورد توجه قرار گرفته های جهانی و مطالعه ارزش جوامع در این خصوص در پیمایش ارزش

                                                            
 اند. ( محاسبه شدهEVSهای اروپایی) ها صرفا براساس اطالعات مطالعه ارزش های جمعیتی، همه شاخص ای ویژگی های مقایسه درهمه جدول.  46



رازناشویی، فحشا و ... دیدگاه افراد درخصوص میزان پذیرش مواردی همچون سقط جنین، طالق، روابط ف

 باشد.  می

، در همه کشورهای اروپایی، بیشترین رواداری نسبت به 10های بدست آمده در مقیاس  با توجه به میانگین

قیدی جنسی و در نهایت کمترین رواداری نسبت به فحشا است. در دو مورد آخر  طالق، سپس سقط جنین، بی

باشد. یعنی  می 5کمتر از  قیدی جنسی، میانگین در همه کشورهای اروپایی به جز اروپای شمالی درخصوص بی

کمتر از حد متوسط و به ویژه درخصوص فحشا درحد عدم پذیرش است. در استرالیا نیز همین ترتیب مشاهده 

قیدی جنسی، روابط پیش از  های جهانی، به جای بی شود با این تفاوت که از آنجا که در پیمایش ارزش می

ش از طالق و سقط جنین شده است. در آمریکا نیز بیشترین ازدواج آمده است، رواداری نسبت به این مورد بی

باشد.  می 5رواداری نسبت به طالق، سپس روابط پیش از ازدواج و در نهایت سقط جنین با میانگین کمتر از 

 گزینه فحشا در آمریکا مورد سوال قرار نگرفته بود. 

 بیشتر( پذیرش =میانگین بیشتر)وب ازدواجبه طالق، سقط جنین و رفتارهای جنسی خارج از چارچ  نگرش: 3جدول

 .T Sig آمریکا استرالیا .F Sig شرقی جنوبی غربی شمالی اروپا 

 0.000 9.99 6.21 7.07 000 3540.6 5.3 6.5 7.5 8.3 6.5 طالق

 0.000 9.97 4.80 5.80 0.000 3845.7 4.26 5.51 6.45 7.82 5.6 سقط جنین

 0.000 17.5 5.94 7.66 000 1964.7 3.3 4.7 4.9 5.9 4.3 48 47بی قیدی جنسی

 4.8 000 1842.7 2.4 3.4 3.6 4.3 3.2 49فحشا)روسپیگری(
پرسیده 

 نشده
- - 

( 100شاخص کل)از 

 با طالق
43.3 59.9 53.6 46.2 31.1 4302.1 000 59.2 - - - 

( 100شاخص کل)از 

 بدون طالق
37.2 52.5 47.1 40 25.7 3675.6 000 56.5 - - - 

شود. حتی در خصوص دو مورد  در اروپا، در همه موارد، بیشترین رواداری در اروپای شمالی مشاهده می

باشند، باز هم اروپای شمالی، رواداری  ها بیانگر عدم پذیرش این موارد می و فحشا، که میانگین قیدی جنسی بی

ای که به جز  اروپای شرقی است بگونه بیشتری دارد. در مقابل کمترین رواداری نسبت به همه موارد، مربوط به

                                                            
47. Having casual sex 

 ( آمده است.Sex before marriage«)روابط جنسی پیش از ازدواج»( این مورد به صورت WVSهای جهانی) ارزشدر پیمایش . 48

49. Prostitution 



و  5باشد، میانگین رواداری در همه موارد در اروپای شرقی کمتر از  میانگین مورد طالق که در حد متوسط می

و فحشا به سمت عدم پذیرش میل کرده است. در مجموع میزان رواداری  قیدی جنسی بیبه ویژه درخصوص 

تیب کاهش به این صورت است: اروپای شمالی، اروپای غربی، اروپای کشورهای اروپایی در همه موارد به تر

جنوبی و اروپای شرقی. شاخص کلی رواداری نیز تایید کننده همین مطلب است. شاخص کلی با درنظر گرفتن 

دهد که در اروپای شمالی و غربی، رواداری نسبت این موارد بیشتر از حد متوسط و در اروپای  طالق نشان می

با حذف گزینه طالق، میانگین رواداری در همه کشورهای  اما باشد. جنوبی کمتر از حد متوسط می شرقی و

ای که در اوپای شمالی میانگین رواداری به حد متوسط نزدیک شده و در اروپای  یابد بگونه اروپایی کاهش می

 شود. غربی از حد متوسط هم کمتر می

 شناختی جمعیتهای  رفتارهای جنسی خارج از چارچوب ازدواج براساس ویژگیبه طالق، سقط جنین و   نگرش: شاخص 4جدول

 جمعیت شهر تحصیالت سن جنس 

 

 زن مرد

15
 

تا 
29
 

سال
 

30
 

تا 
49
 

سال
 

50
 

سال و بیشتر
 

زیر  باال متوسط پایین
5 

هزار
 

5 
تا 

20
 

هزار
 

20
 

تا 
100
 

هزار
 

100
 

تا 
500
 

هزار
 

500
 

هزار و باالتر
 

 43.1 46.1 43.7 41.6 35.9 50 41.1 36.5 40.4 46.2 46.9 41.3 45.9 (100میانگین)از 

تعداد 

 پاسخگویان
22287 27423 8181 16203 25138 9898 22215 17254 12754 8877 9009 7463 5799 

F,T 19 321.7 969.97 222.2 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 

دهد که در همه  های مختلف، نشان می گرفتن طالق( در گروهه میانگین شاخص رواداری)با درنظرمقایس

باشد. چنانچه شاخص را بدون طالق محاسبه  موارد فوق، در حد متوسط به پایین میبه ها رواداری نسبت  گروه

داری نیز در بین  های معنی تفاوت ،شود. با این وجود ها، رواداری کمتر از حد متوسط می کنیم، در همه گروه

باشد.  موارد فوق در بین زنان کمتر از مردان می به ی مختلف وجود دارند. در مجموع، رواداری نسبتها گروه

سال به طور معناداری بیشتر از میزان رواداری  49تا  30سال و  29تا  15های سنی  همچنین رواداری در گروه

باشیم. در افراد  یزان رواداری میسال و بیشتر است. با افزایش تحصیالت نیز شاهد افزایش م 50در گروه سنی 

دارای تحصیالت پایین، رواداری در حد کم، در افراد دارای تحصیالت متوسط، رواداری کم نزدیک به متوسط 

تر نیز رواداری بیشتری  در شهرهای فزرگباشد.  و در افراد دارای تحصیالت باال، رواداری در حد متوسط می



هزار و باالتر، رواداری کاهش یافته و نزدیک به  500در شهرهای با جمعیت با این استثنا که  شود. مشاهده می

 :شود. الگویی که در موضوعات قبل نیز مشاهده شد هزار نفر می 100تا  20رواداری در شهرهای با جمعیت 

 معکوس.  Uالگوی 

 همجنسگرایی نگرش به -1-3

های مربوط به خانواده، نگرش افراد به روابط و تمایالت جنسی متفاوت با  موضوع دیگر در ارتباط با نگرش

باشد. در هر دو پیمایش  باشد. یکی از این موضوعات، همجنسگرایی می الگوی سنتی ازدواج و خانواده می

یی را چقدر قابل توجیه نگرش افراد درخصوص همجنسگرایی به این سوال پرسیده شده است که همجنسگرا

اند. در مقابل  درصد پاسخگویان، همجنسگرایی را قابل پذیرش دانسته 44.2دانند. در اروپا  یا قابل پذیرش می

 56.3دانستند. در استرالیا نیز پاسخگویان با اکثریت  درصد دیگر پاسخگویان، این امر را قابل پذیرش نمی 42

زدیک به یک پنجم دیگر، مخالف همجنسگرایی بودند. در آمریکا این درصدی با همجنسگرایی موافق بوده و ن

 باشند.  می 35.1و  36.9درصدها به ترتیب 

 همجنسگرایی: پذیرش 5جدول

همیشه قابل  

 پذیرش است
 بینابین قابل پذیرش

قابل پذیرش 

 نیست

به هیج وجه قابل 

 پذیرش نیست
 کل

تعداد 

 پاسخگویان

 51653 100 35.9 6.1 13.9 9 35.2 اروپا

 2158 100 28.3 6.8 28 9.7 27.2 آمریکا

 1449 100 15.3 5.6 22.9 11.5 44.8 استرالیا

در اروپا، شهروندان اروپای شمالی در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی، بیشترین موافقت با همجنسگرایی 

درصد پاسخگویان در اروپای شمالی، همجنسگرایی را قابل پذیرش ارزیابی کرده  81.1را اعالم کرده بودند. 

درصد  68.9پای غربی است. بودند. بیشترین میزان پذیرش همجنسگرایی پس از اروپای شمالی، در ارو

درصد  53.4اند که همجنسگرایی قابل پذیرش است. در اروپای جنوبی نیز  پاسخگویان در این کشورها، گفته

پاسخگویان، همجنسگرایی را قابل قبول ارزیابی کرده بودند. کمترین میزان پذیرش همجنسگرایی با فاصله 

درصد پاسخگویان  15.6رقی است. در این کشورها، تنها خیلی زیادی نسبت به کشورهای دیگر، در اروپای ش

 گفته بودند که همجنسگرایی قابل قبول است. 

 



 (موافقت بیشتر =)میانگین بیشترهمجنسگرایی  میانگین قابل پذیرش دانستن: 6جدول

 آمریکا استرالیا شرقی جنوبی غربی شمالی اروپا تعداد

 5.4 6.9 3.04 6.5 7.7 8.5 5.5 (10میانگین)از 

 2158 1449 25063 3316 14449 8825 51653 تعداد پاسخگویان

F  13.01 

Sig. 0.000 0.000 

در سوال دیگری، مخالفت یا موافقت با همسایگی با افراد همجنسگرا به عنوان معرف نگرش به 

درصد  20.4درصد پاسخگویان اروپایی،  29.5همجنسگرایی مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع، 

اند.  درصد پاسخگویان استرالیایی با همسایگی با افراد همجنسگرا مخالف بوده 13.4پاسخگویان آمریکایی و 

 4ای که تنها نزدیک به  کمترین مخالفت با همسایگی با همنجسگرایان در اروپای شمالی وجود دارد بگونه

شند. مخالفت با همسایگی با درصد پاسخگویان این کشورها مخالف همسایگی با همجنسگرایان می

درصد( نیز این  12.1باشد و در اروپای جنوبی)با  درصد( کمی بیشتر می 6.7همجنسگرایان در اروپای غربی)

کند. اما بیشترین مخالفت با همسایگی همجنسگران با اختالف بسیاری زیادی نسبت  روند افزایشی ادامه پیدا می

درصد پاسخگویان این کشورها، مخالف همسایگی  54ای که  بگونه به مناطق دیگر در اروپای شرقی وجود دارد

 باشند. با همجنسگرایان می

 موافقت با همسایگی افراد همجنسگرا: 7جدول

 آمریکا استرالیا شرقی جنوبی غربی شمالی اروپا 

 20.4 13.4 54 12.1 6.7 3.7 29.5 بله

 79.6 86.6 46 87.9 93.3 96.3 70.5 خیر

 100 100 100 100 100 100 100 کل

 2232 1477 25309 3323 14697 8803 52132 تعداد پاسخگویان

𝑥2 14263.9 29.8 

Sig. 0.000 0.000 

 43.4باشد.  سوال دیگر در ارتباط با موضوع همجنسگرایان، ناظر به شایستگی آنها برای نقش والدینی می

های همجنسگرا برای نقش والدینی مخالفت کرده بودند. در مقابل  درصد پاسخگویان اروپایی، با شایستگی زوج

 باشند.  های دیگر والدین خوبی می زوجهای همجنسگرا به اندازه  درصد پاسخگویان تایید کرده بودند که زوج 40

 



 

 (EVS)زوج های همجنسگرا به اندازه زوج های دیگر، والدین خوبی هستند: 8جدول

 موافقم کامال موافقم
نه موافق نه 

 مخالف
 کل کامال مخالف مخالف

تعداد 

 پاسخگویان

18.3 21.7 16.6 19.3 24.1 100 49644 

های والدینی در اروپای شمالی وجود دارد. به  های همجنسگرا برای نقش بیشترین موافقت با شایستگی زوج

های  درصد پاسخگویانی که به این سوال پاسخ داده بودند، تایید کرده بودند که زوج 69.6ای که  گونه

نیز در اروپای شرقی وجود دارد. باشند. بیشترین مخالفت  های دیگر، والدین خوبی می همجنسگرا به اندازه زوج

های والدینی را  های همجنسگرا برای نقش درصد پاسخگویان در این کشورها، شایستگی زوج 70نزدیک به 

درصد و در  58.7تایید نکرده بودند. درصد موافقت با شایستگی والدینی همجنسگرایان در اروپای غربی 

 درصد بوده است.  38.4اروپای جنوبی 

 «زوج های همجنسگرا به اندازه زوج های دیگر، والدین خوبی هستند»انگین موافقت با می: 9جدول

 (موافقت بیشتر =)میانگین بیشتر

 شرقی جنوبی غربی شمالی اروپا تعداد

 2.1 3.1 3.6 3.9 2.9 (5میانگین)از 

 23493 3240 14173 8738 49644 تعداد پاسخگویان

F 7731.5 

Sig. 0.000 

های کشورهای مختلف به همجنسگرایی  توان شاخصی برای مقایسه نگرش با ترکیب سواالت فوق می

باشد. به این معنی که در مجموع در اروپا، افراد  می 100از  50.8ساخت. میانگین این شاخص در کل اروپا، 

رین نگرش مثبت به های بینابینی درخصوص همجنسگرایی دارند: نه خیلی مثبت و نه خیلی منفی. بیشت نگرش

و  73.5باشد. پس از آن، اروپای غربی با میانگین  می 81.8همجنسگرایی متعلق به اروپای شمالی با میانگین 

بیانگر نگرش مثبت به  50باشد. در همه این کشورها میانگین بیشتر از  می 61.2اروپای جنوبی با میانگین 

رسد. به  می 24.8ین شاخص با شیب تندی کاسته شده و به باشد. اما در اروپای شرقی، میانگ همجنسگرایی می

 این معنی که در اروپای شرقی، شهروندان نگرشی منفی به همجنسگرایی دارند. 

 

 



 (تر نگرش مثبت =)میانگین بیشترمیانگین شاخص نگرش به همجنسگرایی: 10جدول

 شرقی جنوبی غربی شمالی اروپا تعداد

 24.8 61.2 73.5 81.8 50.8 (100میانگین)از 

 21913 3006 12389 8257 45565 تعداد پاسخگویان

F 13013.4 

Sig. 0.000 

، نشان دهنده شناختی های جمعیت براساس ویژگی مقایسه میانگین شاخص نگرش به همجنسگرایی

تری به  باشد. زنان در مقایسه با مردان، نگرش مثبت های مختلف می های نسبتا عمده در بین گروه تفاوت

همجنسگرایی دارند. همچنین نگرش جوانان به همجنسگرایی مثبت بوده و با افزایش سن از شدت این نگرش 

توان گفت نگرش به همجنسگرایان به  ، میسال و باالتر 50ای که در گروه سنی  شود بگونه ثبت کاسته میم

منفی میل کرده است. نگرش منفی به همجنسگرایان در افراد دارای تحصیالت پایین و متوسط نیز  سمت

شود. هرچند با افزایش تحصیالت، نگرش منفی به همجنسگرایی کاسته شده و در افراد دارای  مشاهده می

داری دارد.  همجنسگرایان با اندازه شهرها نیز رابطه مثبت معنی تحصیالت باال مثبت شده است. نگرش مثبت به

باشد اما در شهرهای بزرگتر، نگرش مثبت شده و  هزار نفر، نگرش به همجنسگرایی منفی می5در شهرهای زیر 

هزار و باالتر، سیر  500تر شده است. اما در اینجا نیز، در شهرهای با جمعیت  با افزایش جمعیت شهرها، مثبت

کند. هرچند نگرش به  به منفی میل می  عودی نگرش مثبت به همجنسگرایی متوقف شده و نگرشص

باشد.  هزار نفر می 5تر از نگرش در شهرهای با جمعیت کمتر از  همجنسگرایان در این شهرها، همچنان مثبت

را براساس نگرش به  توان شهرها ها می داری تفاوت دهد که براساس معنی ها نشان می داری تفاوت تحلیل معنی

هزار و باالتر با  500هزار با نگرش منفی، شهرهای  5همجنسگرایی به سه دسته تقسیم کرد. شهرهای کمتر از 

هزار با نگرش نسبتا مثبت به همجنسگرایی. البته در  500هزار تا  5نگرش متوسط متمایل به منفی و شهرهای 

 باشد.  ه همجنسگرایی، مثبت و خطی میاروپای شمالی، رابطه بین اندازه شهر و نگرش ب

 

 

 

 

 



 شناختی جمعیتهای  ویژگی: شاخص نگرش به همجنسگرایی و 11جدول

 جمعیت شهر تحصیالت سن جنس 

 

 زن مرد

15
 

تا 
29
 

سال
 

30
 

تا 
49
 

سال
 

50
 

سال و بیشتر
 

زیر  باال متوسط پایین
5 

هزار
 

5 
تا 

20
 

هزار
 

20
 

تا 
100
 

هزار
 

100
 

تا 
500
 

هزار
 

500
 

هزار و 
باالتر

 

 45.8 54 53.5 52.4 38.8 61.7 47.4 45.2 49.1 54.4 56.5 53.8 49.8 (100میانگین)از 

 5962 7518 9020 8945 12819 17454 22459 9893 25218 16430 8298 27607 22529 تعداد پاسخگویان

F,T 10.9 141.7 789.3 281.3 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 مربوط به خانواده ها و رفتارهای نگرش -2

 تاثیرپردازیم. با هدف بررسی این موضوع که  ها و رفتارهای مربوط به خانواده می در این بخش به نگرش

ها و رفتارهای مربوط  بر نگرش های جنسیتی برابرگرایانه و رواداری نسبت به الگوهای رفتاری غیر سنتی نگرش

دومین گذار جمعیتی و  انقالب جنسیتی )یا تعادل برابرگرایی به خانواده، با کدامیک از دو رویکرد رقیب یعنی 

 جنسیتی( مطابقت بیشتری دارد.  

 اهمیت خانواده -2-1

یکی از مهمترین سواالتی که در در هر دو پیمایش، در ارتباط با نگرش های مربوط به خانواده مورد سوال قرار 

نتایج بدست آمده از هر دو پیمایش مورد مطالعه نشان است، میزان اهمیت خانواده در زندگی افراد است.  گرفته

می دهند که اکثریت قریب به اتفاق پاسخگویان در اروپا، ایاالت متحده آمریکا و استرالیا، اهمیت زیادی برای 

ای که در همه این کشورها، پاسخگویان در مقایسه با دیگر حوزه  خانواده در زندگی خود قائل هستند بگونه

دهند که در  های دیگر نیز نشان می بیشترین اهمیت را برای خانواده قائل بودند. مطالعات و پیمایش های زندگی،

اغلب کشورها حتی کشورهای توسعه یافته و لیبرال، خانواده همچنان از اهمیت مرکزی در زندگی افراد 

؛ وان 1997دونالد، هستند)مکبرخوردار بوده، افراد همچنان مایل به تشکیل خانواده و داشتن حداقل دو فرزند 

 (.2002؛ نوالن،2000پیر،

 

 
 



 خانواده چقدر در زندگی شما مهم است؟: 12جدول

 استرالیا آمریکا اروپا 

 0.2 0.6 0.3 کامال بی اهمیت

 0.6 0.8 1.3 بی اهمیت

 6.1 7.3 10.6 مهم

 92.5 90.9 87.2 خیلی مهم

 0.5 0.4 0.6 بی پاسخ

 100 100 100 کل

 1477 2232 56368 پاسخگویانتعداد 

های زندگی، تصویر گویاتری درخصوص نگرش  میزان اهمیت خانواده با دیگر حوزهرتبه مقایسه 

های  در حالی که در همه حوزهکند.  پاسخگویان کشورهای مختلف در ارتباط با اهمیت خانواده ارائه می

های دیگر در  اهمیت به خانواده اختصاص یافته است، مرتبه اهمیت حوزه ین، بیشترهجغرافیایی مطالعه شد

توان سه الگو را از هم متمایز کرد. الگوی اول در اروپای  مناطق مورد مطالعه متفاوت است. به صورت کلی می

های مختلف زندگی در آن به این صورت است:  غربی، شمالی و استرالیا مشترک است و ترتیب اهمیت حوزه

انواده، دوستان و آشنایان، اوقات فراغت، شغل، سیاست، دین. در الگوی دوم که در اروپای شرقی و جنوبی خ

مشترک است، شغل بعد از خانواده بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده است و دین نیز قبل از سیاست 

دوستان و آشنایان، اوقات فراغت،  باشد: خانواده، شغل، قرار گرفته است. در این الگو ترتیب به این صورت می

دین سیاست. الگوی سوم نیز در آمریکا مشاهده است. این الگو همانند الگوی اول بوده و تنها تفاوت در آن 

 مربوط به پیشی گرفتن اهمیت دین نسبت به سیاست است.

 (و میانگین بیشتر= اهمیت بیشتر 4)میانگین از دیگر زندگی های حوزهاهمیت خانواده در مقایسه با : 13جدول

 .Sig استرالیا آمریکا .Sig جنوبی شرقی شمالی غربی اروپا 

 0.03 3.92 3.89 0.000 3.89 3.86 3.89 3.83 3.86 خانواده

 0.006 3.53 3.47 0.000 3.41 3.33 3.52 3.46 3.40 دوستان و آشنایان

 0.04 3.34 3.29 0.000 3.32 3.20 3.41 3.35 3.29 اوقات فراغت

 0.80 3.10 3.10 0.000 3.68 3.47 3.33 3.30 3.41 شغل

 0.000 2.42 2.54 0.000 2.40 2.12 2.61 2.57 2.36 سیاست

 0.000 2.08 2.97 0.000 2.63 2.71 2.14 2.17 2.45 دین



های  ارزشهای سنتی در مقابل  (، اهمیت خانواده را به عنوان یکی از عناصر ارزش2000)و بیکر اینگلهارت

که با دیگر ویژگی های  اند های جوامع سنتی و پیشاصنعتی درنظرگرفته عقالنی و یکی از ویژگی -سکوالر

اینگونه جوامع همچون اهمیت دینداری، اقتدارگرایی، مردساالری و ... از همبستگی باالیی برخوردار است. 

ترتیب اهمیت خانواده در اروپای جنوبی، شرقی نتایح بدست آمده به میزان زیادی با این فرضیه همخوانی دارد. 

مطابقت دارد. اما اروپای شمالی استثنا یا تناقضی بر این  و بیکر و غربی به میزان زیادی با فرضیه اینگلهارت

و  پست مدرن-های سکوالر داشتن امتیازهای باالتر در ارزش رغم این منطقه علی قاعده است. به این دلیل که

سطح با کشورهای نسبتا سنتی اروپای جنوبی و  در آن هماقتصادی، میزان اهمیت خانواده  سطح باالی توسعه

های پست مدرن در اهمیت زیاد دوستان و اوقات فراغت  باشد. باال بودن ارزش ی بیشتر از اروپای شرقی میحت

جهانی نیز، سوئد به  های در پیمایش ارزش .(1120: 2008)اوال و برنهارت،در اروپای شمالی بازتاب یافته است

داری با کشورهای  عنوان تنها نماینده اروپای شمالی در پیمایش، به لحاظ میزان اهمیت خانواده تفاوت معنی

 اروپای جنوبی و شرقی که بیشترین میزان اهمیت خانواده را به خود اختصاص داده بودند، ندارد. 

 اعتماد به خانواده -2-2

باشد. در هردو پیمایش  ها می های سازنده سازه اعتماد در بسیاری از پیمایش اعتماد به خانواده، یکی از مولفه

مورد مطالعه نیز، اعتماد افراد به خانواده مورد سنجش قرار گرفته است. براساس نتایج این دو پیمایش، اکثریت 

اند که به خانواده خود کامال اعتماد داشته  یی بیان کردهقابل توجهی از پاسخگویان اروپایی، آمریکایی و استرالیا

اند که عموما در  باشد. مطالعات دیگر نیز نشان داده دیگر می در سطوحو میزان اعتماد به خانواده بیشتر از اعتماد 

بتا های دیگر، به صورت نس ها و گروه اکثر کشورها، میزان اعتماد به خانواده در مقایسه با اعتماد به حوزه

میانگین طیف اعتماد به خانواده در  (. مقایسه41: 2018دارد)نیوتن و همکاران، پایداری، در سطح باالیی قرار 

دهد که در مجموع، میزان اعتماد به خانواده در اروپای شمالی، بیش از مناطق دیگر  بین مناطق مختلف، نشان می

 ویان آمریکایی مشاهده شده است. است. و کمترین میزان اعتماد به خانواده در بین پاسخگ

 

 

 

 

 

 



 اعتماد به خانواده: 14جدول

 استرالیا آمریکا اروپا 

 0.3 1.3 0.3 به هیچ وجه اعتماد ندارم

 0.7 3 1.1 خیلی اعتماد ندارم

 17.1 25.6 13.1 تا حدودی اعتماد دارم

 81.2 70.1 80.6 کامال اعتماد دارم

 0.8 1 4.9 بی پاسخ

 100 100 100 کل

 1477 2232 56368 تعداد پاسخگویان

ها به لحاظ  با توجه به معنادار بودن تفاوت مقایسه میانگین اعتماد به خانواده در بین کشورهای اروپایی

در اینجا نیز بیشترین میزان اعتماد باشد. به این معنی که  ، بیانگر الگویی مشابه الگوی اهمیت خانواده میآماری

شود. در دسته دوم به ترتیب اروپای جنوبی و شرقی قرار گرفته و  اروپای شمالی مشاهده میبه خانواده در 

های  در پیمایش ارزش شود. کمترین میزان اعتماد در مقایسه با دو دسته قبلی، در کشورهای غربی مشاهده می

داری با میزان اعتماد  وت معنیجهانی نیز میزان اعتماد به خانواده در سوئد) به عنوان نماینده اروپای شمالی( تفا

به خانواده در اروپای جنوبی نداشته و از میزان اعتماد به خانواده در اروپای شرقی بیشتر است. بدین ترتیب در 

 اند. بحث اعتماد به خانواده نیز، کشورهای اروپای شمالی، امتیاز باالتر را به خود اختصاص داده

 و میانگین بیشتر= اعتماد بیشتر( 4)میانگین ازهای دیگر در مقایسه با گروهبه خانواده  میانگین اعتماد: 15جدول

 .Sig استرالیا آمریکا .Sig جنوبی شرقی شمالی غربی اروپا 

 0.000 3.81 3.65 0.000 3.84 3.83 3.89 3.79 3.83 خانواده

افرادی که شخصا آنها 

 را می شناسید

3.23 3.36 3.61 3.05 3.00 0.000 3.21 3.36 0.000 

 0.110 2.79 2.76 0.000 2.91 2.86 3.32 3.05 2.99 همسایگان

افرادی که ملیت 

 دیگری دارند
2.62 2.80 3.08 2.35 2.60 0.000 2.66 2.70 0.112 

افرادی که دارای دین 

 دیگری هستند

2.59 2.77 3.02 2.34 2.57 0.000 2.71 2.64 0.002 

افرادی که بار اول آنها 

 کنیدرا مالقات می 

2.25 2.39 2.77 2.19 1.99 0.000 2.20 2.33 0.000 



بررسی دقیق تر داده ها نشان می دهد که در همه سطوح، میزان اعتماد در کشورهای اروپای شمالی در مقایسه 

اما نکته (. 39: 2018،و همکاران این یافته در مطالعات دیگر نیز تایید شده است)نیوتنبا مناطق دیگر باالتر است. 

تر این است که در حالیکه در مناطق دیگر اعتماد متوسط به باال تنها به سطح روابط چهره به چهره همچون  جالب

اعضای خانواده، افراد شناخته شده و همسایگان، محدود شده است، در اروپای شمالی در تمام سطوح به جز 

توان گفت در حالیکه اعتماد  ال وجود دارد. براین اساس میاند، اعتماد متوسط به با افرادی که بار اول مالقات شده

مناطق دیگر به ویژه اروپای شرقی و جنوبی مبتنی بر روابط چهره به چهره است، در اروپای شمالی، اعتماد در 

افراد  تعمیم یافته که ناظر به اعتماد بهاعتماد های مربوط به  دادهیافته است.  مبنای دیگری دارد و آن اعتماد تعمیم

غریبه و فراتر از شبکه روابط شخصی و چهره به چهره می باشد، این موضوع را تایید می کند. میزان اعتماد 

 قابل توجهی نسبت به مناطق دیگر بیشتر است: اختالفاجتماعی یا تعمیم یافته در اروپای شمالی با 

 یافته : اعتماد تعمیم16جدول

 شرقی جنوبی غربی شمالی اروپا 

 22.7 32.8 49.6 71.5 39.7 افراد قابل اعتماد هستنداغلب 

 77.3 67.2 50.4 28.5 60.3 در تعامل با افراد باید خیلی مراقب بود

𝑥2 100 کل = 

 Sig.= 0.000  تعداد پاسخگویان

باال  یافته تعمیم، ریشه در اعتماد در اروپای شمالی توان گفت سطح باالی اعتماد به خانواده بدین ترتیب می

اعتماد در یک جامعه می توان دو رویکرد را در پیش گرفت.  مکانیزم تولیددر تبیین در این کشورها دارد. 

تر و متقدم به لحاظ زمانی، رویکرد از پایین به باال است که میزان اعتماد را یک ویژگی فردی  رویکرد معمول

باشد. در مقابل رویکرد از شبکه روابط آنها می های شخصیتی یا زیستی افراد و یا  ویژگی داند که محصول می

های نهادی و کالن جوامع همچون ثروت ملی، برابری درآمد، عدم  باال به پایین، اعتماد را در ارتباط با ویژگی

(. در حالی که در رویکرد اول، در تبیین اعتماد با 39-40: 2018،و همکاران کند)نیوتن وجود فساد و... تبیین می

کنند، در رویکرد  های اجتماعی، جوامعی با اعتماد باال تولید می مواجهیم که چه نوعی از افراد یا شبکه این سوال

هایی با میزان باالی  شبکه وهای نهادی، افراد  ای و با چه ویژگی شود که چه نوع جامعه دوم این سوال مطرح می

ی از سطوح کالن و نهادی به جهت رابطه عل (. به عبارت دیگر،182: 1393آورند)روثستاین،  اعتماد پدید می

براین اساس سطوح باالی اعتماد در جوامعی یافت . نه برعکس های اجتماعی است سطوح فردی و شبکه سوی

شود که از حاکمیت خوب، نبود فساد، نرخ پایین جرائم و سطوح باالی ثروت، برابری و امنیت برخوردار  می



 .های باالیی برخوردارند اروپای شمالی)نوردیک( عموما در آنها از شاخص هایی که کشورهای باشند. ویژگی می

اساس سطوح باالی اعتماد در اروپای شمالی، عموما براساس سطح باالی ثروت و وجود دولت رفاه  بر همین

: 2015اندرسن و بیالری)-اسپینگ .(1393، روثستاین،39: 2018)نیوتن و همکاران،شود در این کشورها تبیین می

نیاز تشکیل خانواده در شرایط  یافته را پیش فراتر رفتن سطح اعتماد از روابط شخصی به اعتماد تعمیم، (16

 داند.  های زنان می فراگیر شدن دگرگونی در نقش

 نگرش به ازدواج  -2-3

آنها با های اروپایی، نگرش کلی افراد درخصوص ازدواج با بیان موافقت یا مخالفت  در پیمایش مطالعه ارزش

ها با این گویه  درصد اروپایی 70سنجیده شده است. بیش از  50«ازدواج یک نهاد منسوخ)قدیمی( است»گویه 

درصد موافق بودند که ازدواج یک نهاد قدیمی و زمان گذشته است. بیشترین  20مخالف بودند و تنها حدود 

به دوم اروپای شمالی قرار دارد که در آن مخالفت با منسوخ بودن ازدواج در اروپای شرقی، بوده است. در مرت

درصد پاسخگویان مخالفت خود را با این گویه اعالم کرده بودند. در مرتبه سوم نیز اروپای غربی  82نزدیک به 

 66.2درصد مخالفت قرار گرفته و در نهایت پاسخگویان اروپای جنوبی کمترین مخالفت) 74با نزدیک به 

بدین ترتیب در اینجا نیز  درصد( را با منسوخ دانستن ازدواج بیان کرده بودند. 33.8درصد( و بیشترین موافقت)

ی بیشتر نسبت به الگوهای دارهای جنسیتی برابرگرایانه و روا رغم فراگیر بودن نگرش شود، علی مشاهده می

وپای شرقی و با ربیشترین مخالفت با منسوخ دانستن نهاد ازدواج، پس از ا رفتاری غیر سنتی در اروپای شمالی،

با درنظرگرفتن این نتیجه و نتایج مربوط وجود دارد.  شمالیدرصد، در کشورهای اروپای  2حدود تنها اختالف 

تاکید کرده بودند،  (2: 2015اندرسن و بیالری) -همانگونه که اسپینگ ،به اهمیت خانواده و اعتماد به آن

ارتباط با  لزوما به معنای تغییر اساسی در ترجیحات افراد در ،روندهایی همچون کاهش باروری و جهش طالق

اند، شاهد  نشان دادههای خانواده نیز  ها و نگرش خانواده نیستند و همانگونه که دیگر مطالعات مربوط به ارزش

این موضوع حتی درخصوص اروپای شمالی که در  باشیم. ثبات چشمگیر افراد درخصوص خانواده و ازدواج می

ای که ثبات در  کند. بگونه اند صدق می  شرو بودهیهای جدید پ ها و نگرش ش برابرگرایی جنسیتی و ارزشپذیر

 باشد. ترجیحات مربوط به خانواده در این کشورها، حتی از مناطق دیگر بیشتر نیز می
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 ازدواج یک نهاد قدیمی)منسوخ( است: 17جدول

 شرقی جنوبی غربی شمالی اروپا 

 15.9 33.8 26.2 18.2 20.3 موافق

 84.1 66.2 73.8 81.8 70.7 مخالف

𝑥2 100 کل =1013.5 

 Sig.= 0.000 51936 تعداد پاسخگویان

پاسخگویانی بوده  باها به لحاظ جنسیت، سن، سطح تحصیالت و اندازه شهر محل زندگی، اکثریت  در همه گروه

ها  داری نیز در همه گروه های معنی تفاوت ،دانند. با این وجود است که ازدواج را یک نهاد قدیمی و منسوخ نمی

باشند. همچنین با  شودبه عنوان مثال زنان بیشتر از مردان با قدیمی و منسوخ بودن ازدواج مخالف می مشاهده می

شده و جوانان به میزان بیشتری قدیمی بودن و منسوخ بودن ازدواج را تایید  افزایش سن، مخالفت با این گویه بیشتر

ی تحصیالت باالتر به میزان بیشتری با قدیمی و منسوخ بودن ازدواج ااند. اما نکته جالب اینکه، افراد دار کرده

ن نهاد ازدواج مخالفت کرده بودند. همچنین هرچند در شهرهای مختلف، اکثریت پاسخگویان قدیمی و منسوخ بود

را تایید نکرده بودند، اما با افزایش اندازه شهرها به لحاظ جمعیت، از میزان مخالفت با این موضوع کاسته شده است. 

تر، موافقت با قدیمی و منسوخ بودن نهاد ازدواج در مقایسه با شهرهای کم  به عبارت دیگر در شهرهای پرجمعیت

هزار و باالتر از  500تثنا که میزان موافقت با این گویه در شهرهای با جمعیت تر بیشتر بوده است. با این اس جمعیت

 هزار کمتر بوده است.  500هزار تا  100میزان موافقت با این گویه در شهرهای با جمعیت 

 شناختی های جمعیت : منسوخ بودن ازدواج و ویژگی18جدول

 جمعیت شهر تحصیالت سن جنس 

 

 زن مرد

15
 

تا 
29
 

سال
 

30
 

تا 
49
 

سال
 

50
 

سال و بیشتر
 

زیر  باال متوسط پایین
5 

هزار
 

5 
تا 

20
 

هزار
 

20
 

تا 
100
 

هزار
 

100
 

تا 
500
 

هزار
 

500
 

هزار و باالتر
 

 20.9 21.5 20.7 20.3 17.7 19.4 20.4 21.5 17 22.9 25.5 18.5 22.5 موافق

 79.1 78.5 79.3 79.7 82.3 80.6 79.6 78.5 83 77.1 74.5 81.5 77.5 مخالف

تعداد 

 پاسخگویان
23195 28708 8383 16793 26507 10341 23252 17927 13414 9300 9398 7758 6098 

𝑥2 124.9 391.5 19.4 219.8 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 



 تجربه ازدواج  -2-4

رود  بدینگونه که انتظار می باشد. یکی از روندهای مورد توجه در دومین گذار جمعیتی، کاهش نرخ ازدواج می

اما طرفداران رویکرد انقالب در کشورهای پیشرو در برابرگرایی جنسیتی، شاهد کاهش نرخ ازدواج باشیم. 

ای انتقالی بوده و با فراگیر  جنسیتی و تعادل برابرگرایی جنسیتی، براین باورند که کاهش نرخ ازدواج مرحله

 باشیم.  ا، شاهد چرخش در این روند و افزایش نرخ ازدواج میشدن برابرگرایی جنسیتی، در این کشوره

درصد  76کنیم، نزدیک به  های داده شده به سوال مربوط به وضعیت تاهل، مشاهده می براساس پاسخ

درصد پاسخگویان استرالیایی، ازدواج را تجربه  45.4درصد پاسخگویان آمریکایی و  67.5پاسخگویان اروپایی، 

 86.8به  در اروپا،سال، درصد افراد دارای تجربه ازدواج  30اند. با در نظر گرفتن پاسخگویان باالتر از  کرده

ها  توان گفت، داده اس می. براین اسیابد افزایش میدرصد  69.6درصد و در استرالیا،  80.6درصد، در آمریکا 

  باشند. بیانگر فراگیر بودن تجربه ازدواج به در کشورهای غربی، به ویژه در اروپا و آمریکا می

 تجربه ازدواج: 19جدول

 .Sig آمریکا استرالیا .𝑥2 Sig شرقی جنوبی غربی شمالی اروپا  

همه 

 نمونه

دارای تجربه 

 51ازدواج
75.6 73.7 72.5 71.9 78.8 

275.3 0.000 

45.5 67.5 

0.000 
بدون تجربه 

 ازدواج
24.4 26.3 27.5 28.1 21.2 54.5 32.6 

افراد 

 30باالی 

 سال

دارای تجربه 

 52ازدواج
86.8 85.2 83.2 82.5 90.5 

479.3 0.000 

69.6 80.6 

0.000 
بدون تجربه 

 ازدواج
13.2 14.8 16.8 17.5 9.5 30.3 19.3 

بیشترین درصد تجربه ازدواج مربوط به اروپای شرقی و پس از آن اروپای در مناطق مختلف اروپا نیز، 

اند که متاهل هستند و  سال در کشورهای اروپای شرقی گفته 30درصد پاسخگویان باالتر از  90.5شمالی است. 

باشد. پس از این دو منطقه،  درصد می 85.2اند. در اروپای شمالی نیز این نسبت  یا تجربه ازدواج داشته

اند. و در نهایت کمترین میزان  درصد تجربه ازدواج، قرار گرفته 83.2سال اروپای غربی با  30پاسخگویان باالی 

های مربوط به  باشد. مقایسه این درصدها با یافته درصد مربوط به اروپای جنوبی می 82.5تجربه ازدواج با 
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گسترش  رغم علیدهد، که  وص الگوهای رفتاری جدید، نشان میهای جنسیتی و رواداری درخص نگرش

فراگیری برابرگرایی جنسیتی و رواداری در اروپای شمالی، همچنین ازدواج از نسبت باالیی برخوردار بوده و 

باشد. این موضوع  های سنتی برخوردار هستند، بیشتر می حتی از کشورهای اروپای جنوبی که از نگرش

 کند. درخصوص اروپای غربی نیز صدق می

توان گفت برخالف انتظار طرفداران رویکرد فرسایش خانواده مبنی بر  ها می بدین ترتیب براساس این یافته 

شکل مورد  Uرابطه خطی معکوس بین برابرگرایی جنسیتی و ترجیحات ارزشی جدید با نرخ ازدواج، رابطه 

شود. در اروپای  ( تایید می2006؛ b20000؛ a2000دونالد) ( و مک2015اندرسن و بیالری)-انتظار اسپرینگ

های سنتی همچنان غالب هستند، ازدواج از نرخ باالیی برخوردار است. اما در اروپای جنوبی  شرقی که نگرش

های برابرگرایانه هنوز کامال توسعه  ها و نگرش ارزشولی تر شده  رنگ که ترجیحات ارزشی و هنجاری سنتی کم

ت. با گسترش برابرگرایی جنسیتی در اروپای غربی، نرخ ازدواج نیز اج کاهش یافته اساند، نرخ ازدو نیافته

افزایش پیدا کرده و در اروپای شمالی که برابرگرایی جنسیتی فراگیرتر شده است، نرخ ازدواج از اروپای جنوبی 

 باشد.  تر اروپای شرقی می تر از جوامع سنتی باشد. هرچند همچنان پایین و غربی بیشتر می

( درخصوص ورود کشورها به مرحله 2015تایید کننده گزاره گلدشاید و همکارانش) توان ا میراین شواهد 

ترشدن ازدواج و مشارکت فزاینده مردان در حوزه خصوصی خانه و خانواده  دوم انقالب جنسیتی با برابرگریانه

نتیجه تبدیل شدن  ( مبنی بر افزایش تمایل افراد به ازدواج در2015اندرسن و بیالری)-و دیدگاه اسپینگ

 برابرگرایی جنسیتی به وضعیت هنجاری غالب در جامعه در نظر گرفت. 

 تجربه همباشی  -2-5

همانگونه که پیشتر گفته شد، یکی از روندهای مشخصه دومین گذار جمعیتی، افزایش همباشی در مقابل 

درصد  28های اروپایی، حدود  براساس نتایج پیمایش مطالعه ارزش .باشد رویگردانی افراد از ازدواج می

پاسخگویان غیر متاهل در زمان اجرای پیمایش، با شریک خود زندگی کرده و به عبارتی دارای رابطه همباشی 

باشند. بیشترین نسبت همباشی در اروپای غربی و سپس به ترتیب نزولی، در اروپای شمالی، اروپای شرقی و  می

بیشتر بودن نسبت همباشی در اروپای غربی و شمالی که تغییرات ارزشی و هنجاری بیشتری ای جنوبی است. اروپ

های مربوط به  اند با ادبیات مربوط به دومین گذار جمعیتی همخوانی دارد. زیرا همانگونه که یافته را تجربه کرده

پای غربی و به ویژه اروپای شمالی های جنسیتی در ارو نگرشاند،  ترجیحات ارزشی و نگرش نشان داده

تر بوده و در این کشورها، رواداری بیشتری نسبت به الگوهای رفتاری و تمایالت جنسی جدید مشاهده  برابرگریانه



توان گفت، در همه کشورهای مورد  های مربوط به ازدواج و همباشی، می با این وجود با مقایسه نسبتشود.  می

 باشد.  یی، ازدواج با فاصله زیادی، همچنان الگوی غالب پیوند میان زن و مرد میها بررسی، هرچند با تفاوت

 افراد غیر متاهلدر  رابطه همباشی: تجربه 20جدول

 شرقی جنوبی غربی شمالی اروپا 

 7.9 4.7 21.2 11.5 12.3 درصد افراد دارای رابطه همباشی در کل پاسخگویان

افراد درصد افراد دارای رابطه همباشی در 

 غیر متاهل

 20.1 10.2 38.9 27.7 27.6 بله

 79.9 89.8 61.1 72.3 72.4 خیر

𝑥2 100 کل =1128.7 

 Sig.= 0.000 25210 تعداد پاسخگویان

های افراد  نتایج پاسخباشد؟  توان گفت که همباشی لزوما به معنای جایگزینی آن به جای ازدواج می اما آیا می

از این  بهتریتواند تا حدودی فهم  به سوال مربوط به داشتن تجربه همباشی با همسر خود قبل از ازدواج، می

با همسر خود  ،اند که قبل از ازدواج درصد افراد گفته 46فراهم کند. در اروپا در مجموع، نزدیک به  هپدید

 57درصد و در اروپای غربی حدود  79در اروپای شمالی بیش از اند. این نسبت  تجربه رابطه همباشی داشته

اند که پیش از ازدواج، رابطه همباشی را با  درصد گفته 31اما در اروپای شرقی تنها نزدیک به باشد.  درصد می

درصد  21همسر خود تجربه کرده بودند و نسبت این افراد در اروپای جنوبی حتی از این هم کمتر یعنی حدود 

تواند بیانگر این نکته باشد که در کشورهای با نسبت  های این جدول با جدول قبل می باشد. مقایسه یافته می

اند که پیش از ازدواج، تجربه همباشی با  همباشی بیشتر، یعنی اروپای غربی و شمالی، اکثریت افراد عنوان کرده

د در سوئد، دانمارک و فنالند یعنی کشورهای دهن های مطالعات دیگر نیز نشان می اند. یافته همسر خود داشته

 (. 251: 2007اند)کالمین، ها، با رابطه همباشی شروع شده درصد ازدواج 90نوردیک، تقریبا 

 اند( با همسر قبل از ازدواج)برای افرادی که تجربه ازدواج داشته همباشیتجربه : 21جدول

 شرقی جنوبی غربی شمالی اروپا 

 30.9 21.4 57.2 79.4 45.9 بله

 69.1 78.6 42.8 20.6 51.4 خیر

𝑥2 100 کل =6082.6 

 Sig.= 0.000 41583 تعداد پاسخگویان

دهند که یک رابطه مثبت قوی بین  کشور اروپایی، نشان می 37( درخصوص 253: 2007نتایج مطالعه کالمین)

باشد. به این معنی که هرچه همباشی در کشوری عمومیت بیشتری داشته  رواج همباشی و سن اولین ازدواج می



ای مشاهده نشده  ای جنوبی چنین رابطهافتند. اما در کشورهای اروپ ها در سنین باالتری اتفاق می باشد، از دواج

است. در این کشورها، هرچند همباشی فراگیر نیست، با این وجود تاخیر در ازدواج وجود دارد. با حذف این 

کند. اما بین میزان  افزایش پیدا می 0.79به  0.68کشورها، همبستگی مثبت بین همباشی و سن ازدواج، از 

توان نتیجه گرفت، همباشی بیشتر باعث باال  داری وجود ندارد. بنابراین می همباشی و نرخ ازدواج رابطه معنی

کننده تایید کننده نظریه ازدواج ها، تایید  داری بر نرخ ازدواج ندارد. این یافته شود و تاثیر معنی رفتن ازدواج می

ای  ، مقدمهبه جای اینکه جایگزینی برای ازدواج تلقی شود براساس این نظریه، همباشی باشند. می 53آزمایشی

های مورد نیاز برای ازدواج با  گذاری باشد که طی آن افراد بدون سرمایه برای ازدواج و یا ازدواجی آزمایشی می

 -ویلنوفبه نقل از  2011کنند)کوپن، هم آشنا شده و در صورت مناسب بودن، با همدیگر ازدواج می

؛ 1988؛ بنت و همکاران،1987بالکریشنان و همکاران، به نقل از  2006و لیفبرو و دورلین، 1991گوکالپ،

باور اغلب جوانان مبنی بر اینکه  (.1998؛ اوپنهایمر،1995؛ لیلرد،1992؛ کلیزینگ ،1992دیماریس و راو، 

: 2010ارد))کولو و بویل،دهد، نیز با نظریه ازدواج آزمایشی همخوانی د همباشی شانس ازدواج آنها را افزایش می

 (.2004به نقل از کالین و همکاران، 881

  فرزندآوری -2-6

های افراد  ابتدا به نگرششود.  نتیجه نهایی روندهای مختلف خانواده، در تاثیر آنها بر نرخ باروری آشکار می

که داشتن فرزند  نزدیک به یک سوم پاسخگویان اروپایی، بیان کرده بودندپردازیم.  درخصوص فرزندآوری می

ای برای خود قائل نبودند  درصد دیگر پاسخگویان چنین وظیفه 47.7یک وظیفه در برابر جامعه است. در مقابل 

 و اعتقاد نداشتند که فرزندآوری، یک وظیفه در مقابل جامعه است.

 (EVS)داشتن فرزند یک وظیفه در برابر جامعه است: 22جدول

 موافقم کامال موافقم
نه نه موافق 

 مخالف
 کل کامال مخالف مخالف

تعداد 

 پاسخگویان

11 21.7 19.6 29.6 18.1 100 53061 

دهد که بییشترین باور  های مربوط به این سوال به تفکیک کشورهای مختلف اروپایی نشان می مقایسه یافته

درصد پاسخگویان در اروپای شرقی،  48.5ای در میان کشورهای اروپای شرقی وجود دارد.  به چنین وظیفه

درصد موافقت در برابر  31.4بی با دانند. پس از آن، اروپای جنو داشتن فرزند را یک وظیفه در برابر جامعه می
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درصد مخالفت قراردارند. کمترین  65.1درصد موافقت در مقابل  16.9درصد مخالفت و اروپای غربی با  42.3

درصد پاسخگویان در  13.3موافقت با وظیفه دانستن فرزند آوری در قبال جامعه در اروپای شمالی است. تنها 

درصد با این  66.7وظیفه در برابر جامعه تایید کرده بودند و در مقابل،  این کشورها فرزندآوری را به عنوان

های بین مناطق چهارگانه به  دهند که همه تفاوت های پس از وقوع نشان می موضوع مخالفت کرده بودند.آزمون

 باشند.    دار می لحاظ آماری معنی

 )میانگین بیشتر=موافقت بیشتر(«داشتن فرزند یک وظیفه در برابر جامعه است»موافقت با : 23جدول

 شرقی جنوبی غربی شمالی اروپا 

 3.26 2.84 2.29 2.18 2.78 (5میانگین)از

 25901 3424 14868 8858 53061 تعداد پاسخگویان

F 3045.9 

Sig. 0.000 

درسوال دیگری، دیدگاه پاسخگویان درخصوص اهمیت عوامل مختلف از جمله فرزندآوری در موفقیت ازدواج 

مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخگویان اروپای شرقی در مقایسه با کشورهای دیگر، اهمیت بیشتری برای داشتن 

ویان گفته بودند که داشتن فرزند، عامل درصد این پاسخگ 74.4فرزند به عنوان عامل موفقیت ازدواج قائل بودند. 

درصد پاسخگویان، داشتن فرزند را عامل بسیار  72.8بسیار مهمی در موفقیت ازدواج است. در اروپای جنوبی نیز، 

مهمی در موفقیت ازدواج معرفی کرده بودند. در هر دو منطقه، داشتن فرزند پس از عامل وفاداری، به عنوان دومین 

در موفقیت ازدواج معرفی شده است. این در حالی است که در اروپای شمالی و اروپای غربی، عامل بسیار مهم 

درصد و در  46.8داشتن فرزند در رتبه چهارم عوامل مهم در موفقیت ازدواج قرار گرفته است. در اروپای غربی، 

 اند.  ازدواج تلقی کرده درصد پاسخگویان، داشتن فرزند را عامل بسیار مهمی در موفقیت 40.9اروپای شمالی 

 و میانگین بیشتر=اهمیت بیشتر( 3)میانگین ازاهمیت عوامل مختلف در موفقیت ازدواج به تفکیک مناطق: 24جدول

 شرقی جنوبی غربی شمالی اروپا 

 2.83 2.84 2.83 2.87 2.48 وفاداری

 2.70 2.47 2.23 2.14 2.47 داشتن فرزند

 2.43 2.33 2.29 2.09 2.33 خانه خوب

داشتن زمان برای دوستان 

 و عالقمندی های شخصی
2.32 2.48 2.44 2.32 2.21 

 2.29 2.27 2.20 2.31 2.27 مشارکت در کارهای خانه

 2.43 2.22 2.05 1.84 2.22 درآمد کافی



توان گفت، در اروپای شمالی در مقایسه با کشورهای دیگر، کمترین اهمیت را برای  براساس نتایج فوق می

اند.  ای در مقابل جامعه و چه به عنوان عامل مهمی در موفقیت ازدواج قائل شده فرزندآوری چه به عنوان وظیفه

 ی شرقی مشاهده شده است. در مقابل، بیشترین اهمیت برای فرزندآوری و داشتن فرزند در اروپا

پردازیم. در هر دو پیمایش سوالی درخصوص تعداد  حال به رفتار فرزندآوری در کشورهای غربی می

های افراد در مناطق مختلف به تفکیک تعداد  فرزندان افراد متاهل پرسیده شده است. در جدول زیر، پاسخ

های جدول کامال گویای این موضوع  مده است. دادهفرزندان و همچنین میانگین تعداد فرزندان در هر منطقه آ

هستند که بیشترین میانگین تعداد فرزندان در اروپای شمالی است. پس از آن به ترتیب، آمریکا و استرالیا، 

های جنسیتی  رغم فراگیر بودن نگرش بدین ترتیب علیاروپای شرقی، اروپای غربی و در نهایت اروپای جنوبی. 

واداری بیشتر نسبت به رفتارهای جدید در اروپای شمالی و اهمیت کمتری که به لحاظ نگرشی برابرگرایانه و ر

شاهد بیشترین تعداد فرزند در این کشورها هستیم. واقعیتی که در مطالعات  ،برای فرزندآوری قائل هستند

؛ 2004؛ رانسن،2004،؛ ادسرا2003؛ سویا،2005و1993،هُوِم)و مورد مطالعه قرار گرفته استمختلفی تایید شده 

 .(2010ریندفوس و همکاران،؛  ؛ 2008اوال و برنهارت، 

 تعداد فرزندان: 25جدول

 استرالیا آمریکا جنوبی غربی شرقی شمالی اروپا تعداد

0 28.2 25.6 25.4 32.3 36.4 32.4 33.5 

1 17.6 12.4 19.8 16.6 20.4 15.4 10.9 

2 33.7 31.7 36.5 31 31.2 26.7 28.4 

3 13.2 18.4 12.3 12.6 9 13.3 16.7 

4 4.7 8 3.8 4.8 2.1 6.3 6.9 

 3.6 6 0.9 2.7 2.3 3.9 2.6 و بیشتر 5

 1496 2217 3488 16913 26188 9298 55887 تعداد پاسخگویان

 1.63 1.63 1.23 1.49 1.56 1.82 1.56 میانگین

F,T 225.6 0.013 

Sig. 0.000 0.990 

 

 

 



 نتیجه گیری

رغم گسترش ترجیحات ارزشی مدرن و غیر  روندهای مربوط به خانواده به ویژه نرخ باروری، علیچرخش در 

دهد که تبیین مبتنی بر تغییرات ارزشی، برای  نشان میهای جنسیتی و رفتارهای جدید،  سنتی درخصوص نقش

هم -بتوان نوساناتتری هستیم که براساس آن  کند و نیازمند رویکرد جامع فهم تحوالت خانواده کفایت نمی

در روندهای مربوط به خانواده را تبیین کرد. وجود نرخ باالی باروری در اروپای شمالی،  -کاهش و هم افزایش

و فراگیر بودن ترجیحات ارزشی برابرگرایانه و رغم اهمیت و ضرورت کمتر فرزندآوری در این جوامع،  علی

در رویکرد تغییرات ارزشی، کاهش دهد.  ان میعدم کفایت رویکرد ترجیحات ارزشی را نشپست مدرن، 

شود. پذیرش  های فردی زنان و مردان در جهت خودداری از فرزندآوری تلقی می باروری نتیجه انباشتی کنش

و -این فرضیه به این معنی است که تغییرات باروری در یک جامعه در سطح فردی قابل تبیین است و این افراد 

با توجه به  ،در مقابل(. اما a2000دونالد، زان باروری هستند)مکتعیین کننده میهستند که  -نه نهادها

( و گلدشایدر و 2015اندرسن و بیالری)-عالوه بر اسپینگهای صورت گرفته در اروپای نوردیک،  چرخش

های عمومی، جنسیتی  که در سیاست -در مطالعات متعددی، محیط نهادی و شرایط ساختاری(، 2015همکاران)

مورد توجه قرار به عنوان عوامل عمده تعیین کننده رفتارهای مربوط به خانواده،  -اند خانواده بازتاب یافته و

؛ 2008؛ اوال و برنهارت،2008؛ بیالری،2011؛ تیونن،2006دونالد، ؛ مک2016)بیزن و همکارن،اند گرفته

 (. 1993،هُوِم؛ 2003لتابلیر،

در روندهای خانوادگی به ویژه در جهت با ثبات شدن پیوندهای دهند که چرخش  این مطالعات، نشان می

زناشویی و افزایش باروری در کشورهایی همچون کشورهای نوردیک، که مناسبات درون خانواده و مهمتر از 

 اند های زنان در حوزه عمومی تطبیق داده های عمومی خود را با تغییرات صورت گرفته در نقش آن سیاست

سیاست عمومی به مثابه تغذیه کننده »(، در مطالعه خود تحت عنوان 1993)هُوِمبرجسته است. بیشتر مشهود و 

را نتیجه  80و روند صعودی آن از میانه دهه  1970، توقف کاهش نرخ باروری در سوئد در دهه «باروری

ه بازار کار، داند که در جهت تسهیل ورود زنان ب های اجتماعی طرفدار فرزندآوری در این کشور می سیاست

باشند. افزایش باروری در سوئد، نتیجه اثرات انباشتی  توأم با فرزندآوری و فرزندپروری با کمترین هزینه می

های  های روزانه عمومی از کودکان، مزایا و کمک هزینه ای همچون، افزایش مراقبت های سخاوتمندانه سیاست

های کاری و برخورداری  و انعطاف آنها در انتخاب ساعت مربوط به داشتن فرزند، حق اشتغال پاره وقت والدین



های معطوف به کاهش تضاد نقشی  های همراه با حقوق مربوط به تولد فرزندان و سیاست زوجین از مرخصی

 باشد.  های حمایتی مشابه می ناشی از اشتغال زنان و دیگر سیاست

ه حضور و مشارکت بیشتر مردان در خانه و ( نیز با مطرح کردن این موضوع ک2015گلدشایدر و همکارانش)

کند که مردان نوردیک که مرخصی والدینی  کند، به این واقعیت اشاره می  خانواده، به ثبات رابطه کمک می

اندرسن -گیرند، به میزان کمتری به خاتمه دادن به رابطه با شریک زندگی خود تمایل دارند. اسپینگ بیشتری می

شرو بودن کشورهای نوردیک در حصول تعادل جدید و چرخش در روندهای خانواده، ( نیز، پی2015و بیالری)

های دولت رفاه، مراقبت عمومی با کیفیت تمام  را ناشی از دو عامل تقسیم کارخانگی برابرگرایانه و سیاست

  عواملی که با هم وابستگی تنگاتنگی دارند.دانند.  وقت از فرزندان و بازار کار دوستدار مادر می

با افزایش فراهم بودن خدمات دهند که  ( براساس تجربه نروژ، نشان می2010ریندفوس و همکارانش)

 0.7به صفر سالگی والدین، از  35های به دنیا آمده در سن  درصد، تعداد بچه 60به  0نگهداری از کودکان از 

های برابری جنسیتی از طریق  شرط هداری روزانه فراگیر یکی از پیشگهای ن  سیاست .ه استفرزند افزایش یافت

تغال در بین زنان و شهای مراقبتی و ا تر نقش کاهش زمان مراقبت انجام شده توسط خانواده و تسهیم برابرگرایانه

هایی که از مدل دو نان آور/ دو مراقبت کننده  های نهادی و سیاست زمینهبر همین اساس،  .دنباش مردان می

دانند، منجر به سطح باالتر  های که نقش مراقبتی را منحصر به زن می ا سیاستکنند، در مقایسه ب حمایت می

زمان بیشتری برای درگیر شدن شود از طریق کاهش ساعت کار،  ها، تالش می در این سیاستشوند.  باروری می

های کار، نقش مثبتی در افزایش  مردان با مرقبت و نگهداری از کودکان فراهم شود. به همین دلیل کاهش ساعت

 (. 2016باروری دارد)بیزن و همکاران،

شاره با ا کند: وی ها بر باروری را اینگونه تبیین می تاثیرگذاری این سیاست ، مکانیزم(991: 2013دونالد) مک

میزان بسیار باروری مربوط به ترین نتیجه بدست آمده از مطالعه کشورهای اروپایی این است که  به اینکه قوی

و خانواده دست به انتخاب تعیین کننده بزنند، دلیل باروری باال در  شغلشرایطی است که زنان مجبورند بین 

و خانواده  کارکننده از ترکیب و سازگاری  های خانواده حمایت اروپای نوردیک و فرانسه را وجود سیاست

 54نهادی های تطبیقاند که  ( نیز براساس تجربه نروژ، نشان داده2010ریندفوس و همکارانش)کند.  معرفی می

های شغلی و خانوادگی را کاهش دهد و بدین طریق باعث افزایش مبزان باروری  د تضاد بین مسئولیتنتوان می

 تا سطح جانشینی شود.

                                                            
54. Institutional adjustments 



های عمومی در اروپای شمالی از تسهیل اشتغال توام با فرزندآوری و فرزندپروری فراتر رفته و  اما سیاست

ای  ها بگونه شود. در سوئد سیاست اشتغال توام با فرزندآوری تشویق نیز میهای سخاوتمندانه،  از طریق برنامه

ایا است و داشتن فرزند بدون شغل به است که کارکردن بدون فرزند، به معنی از دست دادن بسیاری از مز

(. زیرا در سوئد، پدر و مادر از این حق برخوردار هستند 2004معنای استانداردهای پایین زندگی است)ادسرا،

درصد( از حقوق هنگام اشتغال خود را دریافت کنند و  80که همزمان با مرخصی والدینی، درصد باالیی)

سال(، از  2فاصله بین دو فرزندآوری به میزان کافی کم باشد)کمتر از  چنانچه 55«سرعتپاداش »براساس قانون 

این سیاست عالوه بر افزایش باروری، فاصله بین دو  شود. این کمک هزینه برای بارداری دوم نیز کاسته نمی

  (.1993،وِمهُ؛ 2006،و دوواندرهُوِم  ،فرزند را نیز کاهش داده است)اندرسون

اروپای جنوبی همچون ایتالیا، اسپانیا و  56گرای سنتی و خانواده در کشورهاییکالی، بطور پارادوکسدر مقابل 

  نظامبسیار ضعیف بوده و  کننده خانواده، های حمایت سیاستنرخ باروری پایین است. در این کشورها، یونان، 

این موضوع شود.  های دیگر همچون شغل و تحصیل می رفاهی توجه کمتری به سازگاری والدگری با انتخاب

 .(7: 2008)بیالری،احتماال عامل کلیدی برای تبیین پایین بودن زیاد میزان باروری در ایتالیا، اسپانیا و یونان باشد

های  تحصیلی و شغلی از یک سو و وظایف و نقش زنان دچار تضاد نقشی بین عملکردزیرا در چنین شرایطی 

شوند. و به این دلیل از نظر اقتصادی، فرصت هزینه فرزندآوری بسیار باال  سنتی خانگی از سوی دیگر می

های خانوادگی از جمله ازدواج، فرزندآوری و  در چنین شرایطی، برخی زنان، نقش .(8همان:)رود می

 (.a2000 :437دونالد، )مککنند مییل و در مجموع خودشکوفایی، رها فرزندپروری را به نفع اشتغال، تحص

رفتارهای مربوط به خانواده بیش از آنکه متاثر از ترجیحات ارزشی افراد باشند، از شرایط نهادی بدین ترتیب 

 دهند که علت وجود نرخ پایین ازدواج و فرزندآوریپذیرند. مطالعات مختلف نشان می کالن جامعه تاثیر می

با  ساختاری و اقتصادیرا باید در عدم تطابق شرایط  در برخی کشورها رغم تمایل افراد به تشکیل خانواده علی

( و همچنین آن و 2002و همکارانش) بیزنجستجو کرد. مطالعات تمایل افراد به خودشکوفایی فردی 

ی زندگی از جمله عوامل مهم به های باالو مخارج و هزینه دهد که بیکاری( در اسپانیا، نشان می1998میرا)

دهند که ابتدا به یک شرایط مناسب و با ثبات باشد. زنان و مردان ترجیح میتاخیر انداختن تشکیل خانواده می

اقتصادی برسند، سپس دست به تشکیل خانواده بزنند. هنجار دستیابی به وضعیت درآمدی خوب قبل از ازدواج 

( در کانادا نیز مشاهده شده است. 1998( در سوئد و د ویت و راونرا)2002و فرزندآوری، در مطالعه اندرسون)

                                                            
55. Speed-premium 

56. Familistic 



که جوانان در سنین جوانی، فرصت  دهد در جاهائی( در کانادا همچنین نشان می1998مطالعه د ویت و راوانرا)

 (.496: 2006دونالد، دستیابی به اشتغال و درآمد مناسب داشته اند، افزایش ازدواج مشاهده شده است)مک

های ساختاری و نهادی، عدم آمادگی اقتصادی از یک سو و نگرانی از  بدین ترتیب از نظر طرفداران تبیین

احتمال تزاحم وظایف خانوادگی در نقش پدری و مادری با آرزوها و اهداف فردی و خودشکوفایی شخصی 

( در این 2006دونالد). مکشود باعث کاهش نرخ ازدواج یا تاخیر آن و کاهش نرخ باروری میاست که 

کند، تصور ذهنی افراد درخصوص شرایط و مخاطرات اقتصادی و همچنین نگرانی از عدم خصوص بیان می

چنانچه تجربه منجر به تعویق تشکیل خانواده شده است.  -به ویژه در میان زنان -تحقق آرزوها و اهداف فردی

قیت شغلی و خودشکوفایی افراد شود، آنها کمتر تمایل زیسته افراد نشان دهد که تشکیل خانواده باعث عدم موف

به تشکیل خانواده خواهند داشت و در مقابل چنانچه احساس کنند در صورت ازدواج و فرزندآوری مورد 

بنابراین راه حل این مساله، فراهم کردن حس  .حمایت جامعه قرار گیرند، اقدام به تشکیل خانواده خواهند کرد

یت اقتصادی و کیفیت زندگی در میان زنان و مردان جوان از طریق توسعه نهادهای امنیت نسبت به وضع

در این  شرایطی که در اروپای شمالی شاهد آن هستیم.. (495: 2006دونالد، مک)حمایتی در جامعه است

ر های فراگی گذاری کالنی برای ایجاد یک دولت رفاه سخاوتمندانه و سیاست کشورها، در طول زمان، سرمایه

حمایت کننده خانواده صورت گرفته است. در این کشورها، برای تسهیل اشتغال زنان و مردان، مدل دو نان 

فارغ از وضعیت  و عالوه بر تضمین ثبات شغلی زنان پس از زایمان، توسعه داده شد 57کننده دو مراقبت -آور

براین اساس، خدمات نگهداری از اشتغال والدین، برخورداری کودکان از خدمات نگهداری تضمین شده است. 

کودکان، به عنوان حق هر کودک به رسمیت شناخته شده است. خدمات فراگیر نگهداری از کودکان و دیگر 

باشند: توانمند ساختن والدین برای سازگاری کار و  مزایا همچون مرخصی والدگری، ناظر به سه هدف می

مزدی بین زنان و مردان و فراهم نمودن خدمات مورد نیاز ، تضمین تسهیم برابر کار مزدی و غیر 58خانواده

 (. 2004؛ ادسرا،2014کودکان)رستگارد،

و رویکردهای که تا  با توجه به تجریه کشورهای غربی در ارتباط با تحوالت خانوادهبندی،  به عنوان جمع

مختلفی همچون زوال خانواده،  ینکه با عناو یتوان دو رویکرد را هم از متمایز کرد. رویکرد ، میکنون مرور شد

ای دارد و علت اصلی این  مرگ خانواده، کاهش خانواده و ...، نسبت به آینده تحوالت خانواده نگاه بدبینانه

و رویکرد دوم، که روند تحوالت خانواده را کند.  یابی می ها را در تغییرات ارزشی و نگرشی، ریشه دگرگونی
                                                            

57. Dual earner-dual carer model 

58. Reconciliation of work-family 



دانند و حتی برخی از آنها خانواده امروزی را از  اری و اقتصادی جدید میتطبیق با شرایط ساختجهت در تغییر 

توان از آن تحت رویکرد تحوالت انطباقی خانواده نام  دانند. رویکردی که می تر می هر زمان دیگری قوی

 . (1398)جنادله و رهنما،برد

های عمومی و  سیاست گیری متناسب با این دو رویکرد به تحوالت خانواده، در جوامع مختلف، جهت

گرا  های خانواده تر است، سیاست خانواده نیز متفاوت بوده است. در جوامعی که رویکرد زوال خانواده برجسته

زن  -آور ها و مدل مرد نان ای مبتنی بر تقسیم جنسیتی نقش در جهت تالش برای حفظ ساختار خانواده هسته

به اروپای جنوبی از جمله اسپانیا، ایتالیا و یونان اشاره کرد. اما توان  شود. در این خصوص می دار اعمال می خانه

تر بودن رویکرد تحوالت انطباقی  با توجه به برجسته، به ویژه اروپای شمالی و فرانسه، در بخش دیگر اروپا

انطباقی در جهت حمایت و تطبیق خانواده با شرایط جدید ساختاری و  -های حمایتی خانواده، سیاست

های پرورش  ی شامل اقداماتی همچون انواع کمک هزینههای ها و برنامه ی، اتخاذ شده است. سیاستاقتصاد

های زایمان همراه با پرداخت حقوق و تضمین امنیت شغلی،  های مسکن، مرخصی کودکان، کمک هزینه

دارای  های مربوط به مراقبت از کودکان بیمار و های پدران هنگام بدنیا آمدن فرزند، مرخصی مرخصی

ها به لحاظ کمی و کیفی و در برخی کشورها رایگان بودن  ها و کودکستان های مزمن، توسعه مهد کودک بیماری

های مربوط به مراقبت از  پذیری زمان فعالیت این مراکز با ساعات کار والدین، کمک هزینه این مراکز، انعطاف

رای اختصاص وقت بیشتر والدین برای خانواده و کودکان توسط پرستاران خانگی، کاهش ساعات کار در هفته ب

 . (همان)اوقات فراغت، ترویج ایده مرد خانواده به جای مرد کار و تسهیل مشارکت پدران در امور خانه و ...

، شواهد و مطالعات صورت گرفته درخصوص مقایسه کارآمدی و اثربخشی دو رویکرد سیاستی فوق

اند،  دهند کشورهایی که رویکرد سیاستی حمایتی انطباقی را اتخاذ کرده نشان می های این مطالعه، همراستا با یافته

اند. و در مقابل، تر عمل کردهدر افزایش نرخ تشکیل خانواده و میزان باروری موفقبه ویژه اروپای شمالی، 

دار، تاکید داشتند،  انهزن خ -آور ای مرد نان که بر حفظ ساختار خانواده هستههمچون ایتالیا و اسپانیا، کشورهایی 

؛ 2011من،یو ه ، موکومین؛ ارل2003؛ لتابلیر،2002دونالد،  اند)مکخانواده را بیشتر با بحران مواجه ساخته

 (. 2008دیواندر،
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