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 خانواده در شهر یزد کننده نگرش به ازدواج و تشکيل عوامل تعيين
 

 ***فاطمه ترابی، **ندوشن عباس عسکری، *مرجان صباغچی

 (1/2/1396 تاریخ پذیرش:        3/12/1395دریافت: تاریخ )

 چکيده   
هاای اخیار تغییار     خانواده در ایران، طای دهاه   و ابعاد گوناگون رفتاری و نگرشی مرتبط با ازدواج

های ازدواج را در پن  بُعاد شاامل نگارش نسابت باه تجارد، ازدواج        حاضر نگرش مقالهاند.  کرده

رابطاه  غیرخویشاوندی، اولویّت ازدواج بار تحصایالت بارای دختاران، تاأخیر  ازدواج جواناان و       

 723های تحقیق از طریق پیمایش در باین    دهد. داده می قرار مطالعه مورد دوستی قبل از ازدواج

هاای   هاا بیاانگر آن اسات کاه تفااوت      یافته یزد گردآوری شده است. شهر لهسا 15-49نفر از زنان 

ای  نگرشی زنان شهر یزد به ابعاد مختلف ازدواج و تشاکیل خاانواده، برحساب متغیّرهاای زمیناه     

)نظیر سن و وضاعّیت تأهال( مساتقل از تاأثیر عوامال و متغیرهاای فرهنگای و ارزشای چنادان          

بخشای و سارمایه فرهنگای     متغیّرهاایی نظیار فردگرایای، خودتحقاق    چشمگیر نیست. در مقابال،  

کنناد. باه اختصاار، ایان نتاای ،       هاای نگرشای ایفاا مای     اهمیّت نسبی بیشتری در تیببن این تفاوت

 خاانواده  و ازدواج ینگرشا  راتییا تغ و هاا  تفاوت که است ینظر یها نهماهنگ با آن دسته از تبیی

 وجاود،  نیا ا باا . نگرناد  یما  معاصار  جواماع  یارزش و یرهنگف تتوّتح تر گسترده کهکشان در را

 و کاالن  یارزشا  یهاا  فاه مؤلّ باا  خاانواده  اتیا اخالق و دیا عقا هاا،  نگارش  ادغاام  ندیفرآ یچگونگ

 -یاجتمااع  یهاا  ارزش از یعیوسا  فیا ط یحت و یبخش خودتحقق ،ییفردگرا رینظ یگسترش روبه

هااای توسااعه، برابااری جنساایتی،   ایاادهنظیاار اشاااعه  پااژوهش، نیااا در نشااده یبررساا یفرهنگاا

 ای است. گرایی و ... مستلزم تحقیقات جداگانه فرامادی

فرهنگی، خودتحقاق بخشای، زناان، شاهر     نگرش به ازدواج، فردگرایی، سرمایه: واژگان کليدی

 .  یزد

                                                 
 m.sabaghchi@stu.yazd.ac.ir                                       دانشگاه یزد، شناسی تجمعیّ دانشجوی دکتری  *

 aaskarin@yazd.ac.ir                          یزد )نویسنده مسئول(      دانشگاه شناسی،دانشیار جمعیت **

 ftorabi@ut.ac.ir                                                                 شناسی دانشگاه تهران تجمعیّ استادیار ***

 (131-162) 1396، بهار و تابستان 1، شماره 3دوره  ،یتیدوفصلنامه مطالعات جمع
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 مقدمه
ای مورد  طور گسترده تغییرات فرهنگی و نگرشی جوامع معاصر، یکی از موضوعاتی است که به

ویژه از نیمه دوّم قرن بیستم به این  توجه دانشمندان و صاحبنظران اجتماعی قرار داشته است. به

سو، اهمیّت و شتاب تحوّتت نیرومند فرهنگی، ارزشی و نگرشای در باین جواماع گونااگون     

ای به یکی  ها و تغییرات نگرشی و ایده طور روزافزونی شدت گرفته و از اینرو، مطالعه تفاوت به

هاای فرهنگای    آل ها و ایاده  موضوعات محوری مطالعات اجتماعی تبدیل شده است. نگرش از

ذهنی جمعی و مشترکی است کاه آنزاه خاوب و اخالقای را تعریاف       نشان دهندۀ نقشه میان

هاای مناساب را مشاخص     کند  روابط و نقاش  کند  اهداف و ابزارهای مطلوب را تعیین می می

کناد )ترنتاون و    دهاد و هادایت مای    مای  هاا را جهات   گیری میمکند  و نهایتا رفتارها و تص می

 (. 2015همکاران، 

ترین نهادهای اجتماعی در جواماع بشاری اسات کاه هماواره نقاش        خانواده یکی از مهم

محوری در سازماندهی مسیر زندگی افراد، شکل دادن به هویّت فردی و روابط صمیمانه باین  

های متعدد و  ندپروری داشته و به واسطه همین نقشاعضا، ترتبیات زندگی، فرزندآوری و فرز

های اجتماعی نسبت به آن ضرورت اساسای دارد. ابعااد    آل ها و ایده کلیدی آن، مطالعه نگرش

اند، تغییرات مختلفای را تجرباه    مختلف خانواده در ایران آنگونه که تحقیقات اخیر نشان داده

 اند.  کرده

ای، به تأخیر اناداختن   ار، گسترش خانواده هستهکاهش باروری و کوچک شدن بُعد خانو

ازدواج و فرزندآوری، افزایش طالق و جدایی، افازایش خانوارهاای زن سرپرسات، گاذار از     

های فاردی، تغییار رواباط جنسایّتی و      های مبتنی بر انتخاب یافته به ازدواج های ترتیب ازدواج

رات خانواده در ایران است. شواهد و ( از جمله تغیی7: 1388، همکاراننسلی )محمدپور و  بین

به  4/18، متوسط سنّ ازدواج زنان از 1390تا  1345آمارها مؤید آن است که در فاصله سالهای 

ندوشان   افزایش یافتاه اسات )ترابای و عساکری     7/26به  0/25و سنّ ازدواج مردان از  4/23

تنزل  8/1به  7/7ری کل از ( در همین دوره زمانی، میزان بارو1395، و همکارانترابی   1391

 14های پیشگیری از  (، افزایش استفاده از روش2009، شوازی و همکارانیافته است. )عباسی

(، 2002، و همکااران )مهریاار   1380درصد تا اوایل دهه  70به بیش از  1345درصد در سال 

ان در انتخاب تحوّل در الگوی تعامل دختران و پسران قبل از ازدواج و افزایش مشارکت جوان
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(، 2006، همکارانندوشن و  همسر و افزایش طالق همراه با تغییر دتیل و ماهیّت آن )عسکری

تاا   1345هاای   شواهدی از تغییرات در رفتارها و کارکردهای نهاد خانواده در ایاران در ساال  

 باشد. می 1390

وهاای نگرشای و   روندهای فوق در جامعه ایران، توأم با تغییراتای باوده اسات کاه در الگ    

ای خانواده روی داده است. با وجود همسویی نسبی در روناد کلای تغییارات نگرشای و      ایده

ای نیز در نواحی مختلف کشور  های محلّی و منطقه رفتاری خانواده در ایران، تمایزات و تفاوت

راتای  های اخیر  شاهد تغیی عنوان میدان تحقیق حاضر، در دهه به یزد، قابل مشاهده است. شهر

 نسبتاً سطب از برخورداری رغم های خانواده بوده است. یزد، به در رفتارها، کارکردها و نگرش

 را خاانواده  سنّتی های ویژگی از بسیاری و مذهبی فرهنگ هنوز کشور، در یافتگی توسعه باتی

ای که در مقایسه با کلّ کشور، در یزد تأکیدهای اجتماعی بار ابعاادی    گونه به .است کرده حفظ

تر ازدواج مردان و زنان، نقش مهمّ خانواده و  نظیر استحکام بنیان خانواده، سنّ به نسبت پایین

بزرگترها در نظارت بر فرآیند انتخاب همسر و تشکیل خانوادۀ جوانان، ازدواج خویشاوندی و 

 نظار  از همزناین  ، زیرچااپ(. ندوشن و همکاران رنگ و نیرومند است )عسکری...همزنان پر

 ای جامعااه یاازد خااانواده، بنیااان اسااتحکام و اهمّیّاات و زودرس ازدواج بااه نساابت نگاارش

فرد  دهد. آمیزه منحصر به می قرار ایران مذهبی و سنّتی شهرهای زمره در را آن که گراست سنّت

 ها و تغییرات تفاوت برای مطالعه را مناسبی اجتماعی بستر عناصر سنّتی و مدرن در این شهر،

 فراهم نموده است. ازدواج و خانواده نگرشی و رفتاری

هاای   همزمان با تحوّتت ساختاری جوامع در بستر نوسازی و توسعه، تغییرات و دگرگونی

بررسی نگرشی و ارزشی محسوسی نیز در ابعاد و عناصر خانواده و ازدواج صورت گرفته، که 

سااز تحاوّتت    تواند زمینهکه تغییرات نگرشی می تر این تغییرات نگرشی، با توجّه به این جامع

هاای   اند، علل و ویژگای  باشد. تاکنون، مطالعات مختلفی تالش کرده رفتاری باشد، ضروری می

، 1385 یو ترابا  یشاواز  ی، عباسا 1385 یی)سارا تغییرات ازدواج در ایران را بررسی نمایند، 

، 1387دوشاان ن یو عسااکر یشااواز ی، عباساا1387 یی، ساارا1386 و همکاااران یادقصاا

، 1392، حساینی و گراوناد   1391، حسینی 1389ی ، کاظم1388 و همکاران ندوشن یعسکر

از  یدرک برخ یارزشمند برا ی، تالشفوقاگرچه مطالعات  (، و ... 1988تشکری و تامپسون، 

تغییارات   یرفتاار  مهامّ  یامادها یامّا با توجّه باه آثاار و پ  شود، یم یتلق رانیتحوّتت در ا نیا
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در حال وقوع  راتییها به منظور درک تغمطالعه مستمر آن ،یابعاد نگرش ییایپو زیو ن ینگرش

. از جملاه دتیال اهمیّات و ضارورت مطالعاه      و خانواده ضارورت دارد  جازدوا یهادر حوزه

امادهای رفتااری نگارش باه ازدواج و تشاکیل      توان مربوط به پی ها در این حوزه را مینگرش

ها به بستر زمانی حال وابستگی آن ها و در عینخانواده، سیالیّت و تغییر مستمر و مداوم نگرش

خاانواده   های عمومی باه موضاوعات ازدواج و تشاکیل   و مکانی دانست. عالوه بر این، نگرش

باشاد. ماهیّات   این موضوع مای گذاری اجتماعی به  های اجتماعی و ارزشکننده ارزشمنعکس

های ذهنی و  های جدید و همزنین جابجایی در افق متفاوت تجربیات رفتاری خانواده در نسل

نگرشی در سالیان اخیر، ضرورت کنکاش و فهم و تحلیل درست تغییرات خانواده را در خور 

 سازد. توجه و پر اهمیّت می

اسخ به این سواتت است  نخسات آنکاه،   مطالعه حاضر بر مبنای تحقیق میدانی به دنبال پ

کاه،  خاانواده در شاهر یازد چگوناه اسات؟ دوّم ایان       های مرتبط باا ازدواج و تشاکیل   نگرش

های نگرشی برحسب متغیّرهای جمعیّتی نظیر سن، وضعیّت تأهال، وضاعیّت فعالیّات،     تفاوت

بخشای و   نگرشی نظیر فردگرایی، خودتحقاق  -تحصیالت و همزنین رابطه متغیّرهای ارزشی

سرمایه فرهنگی با نگرش به ابعاد مختلف ازدواج و خانواده چگونه است؟ و در آخر، عوامال  

 ها کدامند؟ کننده نگرشتبیین

 نظری چارچوب

از موضوعات مهم و مورد عالقه برای محققاین اجتمااعی، مطالعاه چگاونگی تاأثیر تحاوّتت       

(. با ایان  2005  تورنتون، 1963، 1)گودهای خانواده بوده است  اجتماعی بر رفتارها و نگرش

حال، تغییرات اجتماعی ممکن است در سطوح مختلفی رخ دهد و بر ابعاد و عناصر خاانواده  

های نظری مطرح در زمیناه تغییارات ازدواج و خاانواده را     تأثیرگذار باشد. رویکردها و تبیین

 توان به سه گروه تقسیم نمود  می

 در جامعاه  یسااختار  راتییا تغ نقش بر یشتریب دیکأت که 2یرساختا یهانییتب ،اوّل گروه

 های ساختاری، تئاوری ترین و پرکاربردترین تبیینیکی از رای   دارند خانواده راتییتغ نییتب

                                                 
1  - Good 

2  - Structural Explanation 
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است که در حوزه تبیین تحوّتت خانواده توسط صاحب نظرانی مانناد ویلیاام    1مدرنیزاسیون

 تارجیب  شاود. مدرنیزاسایون باا   مطرح شده، تحت عنوان نظریه همگرایی خانواده شناخته می

 گساترش  زناان،  موقعیّات  بهباود  محاوری، خاانواده  مقابال  در فردمحاوری  ای، خانواده هسته

 را باتتر سنین در خانواده تشکیل آزاد، انتخاب با های اجازدو و عمومی، شهرنشینی تحصیالت

 از جواماع  گاذار  است که باور این این تئوری بر. (29-34 ،1383 محمودیان،)کند  تشویق می

 تمامی در بین و خُرد و میانی کالن، مختلف سطوح در تغییراتی باعث مدرن نظم به سنّتی نظم

 انتظارات، ها، ها، ارزش نگرش در دگرگونی موجب خود نوبه به تغییرات این که شده ها گروه

 باا  مدرنیزاسیون فرایند همزنین(. 13: 1390پور و غفاری،  حبیب)شد  خواهند... و ها خواسته

این فرایناد در ساطوح مختلاف فاردی و      است، همراه جامعه افراد های ایده و هانگرش تغییر

  افراد امروزی دنیای که در طوری به دهد  قرار میاجتماعی، ازدواج و الگوهای آن را تحت تأثیر 

 را همسار  انتخااب  که دایره اندیافته دست همسر انتخاب زمینه در خصوصبه هایینگرش به

معتقد است که  3( نیز در قالب تئوری نوسازی بازاندیشانه2006) 2دونالدمک .کند می محدودتر

ها را با ا برای افراد به ارمغان آورده، لیکن آنآزادی و استقالل بیشتری ر اگرچه فرایند نوسازی،

عدم اطمینان بیشتری نسبت به آینده مواجه ساخته است، بنابراین تا موقعی که افراد شغل دائم 

کنند و تشکیل خانواده و باثبات و توانایی بر عهده گرفتن خانواده را نداشته باشند، ازدواج نمی

 نخواهند داد.

 نیای تب در هاا  دهیا ا رییتغ و یفرهنگ عوامل نقش بر شتریبکه  4یا دهیا یها نییتب ،دوّم گروه

 5دوّم جمعیّتی گذار ای و نگرشی، تئوریهای ایدهدر بین تبیین  نندک  یم دیکأت خانواده راتییتغ

 افازایش  و تضاعیف کنتارل هنجااری    ویاژه  به)اجتماعی  و اقتصادی عوامل هماهنگ تأثیر بر

، (جلوگیری از حاملگی)مدرن  فنّاوری و( سکوتریزاسیون)فرهنگی  ،(زنان اقتصادی استقالل

را به  افراد سالیق و ترجیحات همدیگر، کنار در عوامل، این. دارد تأکید ازدواج سنّ افزایش بر

. اناد شاده  ازدواج سنّ کاهش باعث نتیجه در و داده تغییر استقالل و آزادی فردگرایی، سمت

                                                 
1  - Modernization 

2  - McDonald 

3  - Reflexive Modemization Theory  

4  - Ideational Explanation 

5  -  Second demographic transition 
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 شخصی توسعه نظیر) گراییفرامادی های ارزش بخش، گسترشرهایی هایجنبش سکوتریسم،

 در بیرونای  افراد دخالت به نسبت تابیبی و افزایش نهادها به نسبت تردید ،(خودشکوفایی و

 به که هستند هاارزش در تحوّل های مختلفجنبه جز ( اقتدار منبع نوع هر از) شخصی زندگی

بگیرد )روزینا و  تصمیم اشبرای زندگی آزاد، خود اراده برطبق فرد تا اندشده باعث خود نوبه

گرایاناه،   های پساامادی  (. این تئوری، تغییرات بنیادین ارزشی و گسترش ایده2004، 1فرابونی

 کند.بخشی را عامل تغییرات نوین خانوداه تلقی مییعنی تأکید بر استقالل فردی و خودتحقق

ها،  اقتصادی ازدواج که بر اساس این تئوری 2بیّتهای حداکثرسازی مطلو گروه سوّم، تبیین

 رود. فرضازدواج مانند سایر رفتارهای اقتصادی، یک مدل حداکثرسازی مطلوبیّت به شمار می

 خاود  هاای انتخااب  در مردم که است آن های عقالنیت اقتصادیاساسی نظریه مبادله در تبیین

 دیگاران  باا  رابطاه  برقراری و انتخاب از خود سود رساندن حداکثر به و درصدد بوده منطقی

-تعیاین  دسته از عوامال  دو ازدواج، مورد در نظریه این با کاربرد (1970)3نای و بارتز. هستند

 فرد برای ازدواج شوندمی باعث که هستند هاییاوّل،آن دسته: اندکرده مشخص را ازدواج کننده

 شاوند مای  باعث که هاییآن دوّم، دسته و کند تأمین ماندن مجرد به نسبت را بیشتری رضایت

 .باشد نامطلوب کمتر فرد برای نامطلوب، هایجایگزین از بسیاری میان در ازدواج

اند تاا عوامال تغییارات خاانواده و     های تئوریکی تالش کردهگرچه هرکدام از این دیدگاه

ای وامل ساختاری، ایدهکه تأثیر عها را توضیب دهند، امّا قدر مسلم اینسازوکار تأثیرگذاری آن

های اجتماعی یکسان و همزمان نیست   ها و تیهو اقتصادی تغییرات خانواده در بین همه گروه

ها را به تنهایی برای تبیین تحاوتت ازدواج و خاانواده ماورد    توان یکی از این تئوریلذا نمی

 استفاده قرار داد. 

ی نظری و مطالعات تجربی موجاود،  ها درمجموع، پژوهش حاضر، براساس واکاوی دیدگاه

های نگرشی نسابت   فرضیاتی را در خصوص مکانیزم ارتباط میان دو گروه از عوامل با تفاوت

کند: الاف(: عوامال    به موضوع ازدواج و تشکیل خانواده در بستر اجتماعی شهر یزد آزمون می

ای، نقاش   مال زمیناه  فرهنگی. به منظور ارزیاابی ساهم عوا   -های ارزشی ای و ب(: مؤلفه زمینه

                                                 
1  - Rosina & Fraboni 
2  - Utility Maximization 

3  - Bartz and Nye 
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عواملی نظیر سن، وضاع تأهال، وضاع فعّالیات، تحصایالت و تحصایالت والادین در تبیاین         

گیرد. جهت ارزیابی اهمیّت  ها در نگرش به ابعاد مختلف ازدواج، مورد بررسی قرار می تفاوت

های موجود در نگرش به ابعاد مختلف ازدواج  فرهنگی در تبیین تفاوت -نسبی عوامل ارزشی

بخشی و سرمایه فرهنگی مورد بررسی و آزمون قرار  هایی نظیر فردگرایی، خودتحقق ز مؤلفهنی

 گیرد. می

 پيشينه تحقيق

ای و مساائل و تغییارات ایاده    ،پژوهشی اندیشامندان اجتمااعی   ها و عالیق مهمّیکی از حوزه

های انجام که در ادامه به مرور  برخی از پژوهش ازدواج و خانواده بوده است هدر حوز نگرشی

 شود.شده داخلی و خارجی در ابعاد مختلف نگرش به ازدواج، پرداخته می

  همزنااین 2012) تورنتااونندوشاان و  شااوازی، عسااکری هااای پااژوهش عباساای  یافتااه

باا  گرایی توساعه و ارتبااط آن   (، در زمینه مطالعه آرمان1387ندوشن  شوازی و عسکری عباسی

های مارتبط باا    آل ها و تغییرات نگرشی خانواده در شهر یزد نشان داد که گسترش ایده تفاوت

های جمعیتی و خانوادگی افاراد باوده   توسعه و پیشرفت نیرویی عمده و تأثیرگذار  بر نگرش

 نسابت  آگاهی و اطّالع از باتیی های مطالعات مذکور، در بین مردم سطب است. براساس یافته

 و جمعیّتای  رفتارهاای  و هاا  نگرش ارزیابی در مردم و دارد وجود توسعه های مدل و ها هاید به

همزناین اکثریات قابال تاوجهی از      .نمایناد  مای  اساتفاده  هاا  مدل و هاایده این از خانوادگی،

دانند و بر این باورند کاه   های خاصی از خانواده در ارتباط می پاسخگویان، توسعه را با ویژگی

تواند موجب تغییرات خانواده شود و از سوی دیگر، تغییرات خانواده نظیر کااهش   توسعه می

 مک کند. تواند به بهبود و تسریع توسعه ک باروری و افزایش سن ازدواج می

(، توافق نظر هر دو نسل مادران و دختران 1388) و همکاران ندوشن نتای  مطالعه عسکری

های ها و نگرشهمسری مردان و تفاوت در ایدهدر مورد سنّ مناسب ازدواج و مخالفت با چند

همسر و مجرد مانادن را  خویشاوندی، نحوه انتخاب  دختران و مادران در ابعادی نظیر ازدواج

 هایکوهورت در زمان گذشت با که(، نشان داد 1388) خانی و شوازیعباسیدهد. مطالعه ان مینش

 نسبت و یافته افزایش همسر هآزادان گزینش و ازدواج سنّ مذهبی، و قومی هایگروه ازدواجی

(، در 1390سفیدی )میرسندسی و قلعه. است بوده همراه اندکی کاهش با خویشاوندی ازدواج
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-بینی کنندهخود نشان دادند که سطب تحصیالت باتی زنان به عنوان عامل مهم، مؤثر و پیشمطالعه 

 آید.ای در تأخیر اقدام به ازدواج زنان متأهل شهر تهران به حساب می

ها و نفوذ آن در فرهنگی از جمله رسانه(، نشان داد که رشد سرمایۀ 1386پژوهش علمدار )

به ظهور تغییرات در بستر زندگی اجتماعی شده است  نظیر زندگی فردی و اجتماعی، منجر 

(، 1385شاوازی ) باترفتن سنّ ازدواج و تأخیر در ازدواج.  پژوهش موحد، عنایات و عباسای  

- های ارزش به پایبندی دینی، اعتقادات فرامادی،/مادی ارزشی هایاولویّت متغیّرهای نشان داد

 معناادار  رابطاه  دارای شخصی هزینه میزان و تجنسیّ دوستان، نگرش خانواده، نگرش دینی،

 .اندبوده ازدواج از پیش پسر و دختر دوستی و معاشرت با آماری

، تحصیالت وقت تمام اشتغال) زنان یاقتصاد منابع نیب ارتباط یبررسبا  ،(2014) 1کویماک

 هاافتهی. پرداخت( =14827N) کشور 31 در ازدواج به نسبت هاآن نگرشبه بررسی ( درآمد و

-ینم کاهش را ازدواج تیّجذاب که ی خودخود به زنان یاقتصاد استقالل که است آناز  نشان

 .دهدیم کاهش را زنان ازدواج آرمان یخانوادگ یزندگ و کار نیب یناسازگار امّا دهد،

هلند و  رلند،یا ا،یتانیآلمان)غرب(، بر ش،یاترکشور  6در (، 2010)2نتای  پژوهش گابرن اسکایا

دوّم،  یگذار جمعیّت یشدن ازدواج و تئور ینهاد دهیمطابق با ا دهد،نشان می کایمتحده آمر اتتیا

در حال  یجهان یازدواج و بارور یسنّتی جهان یکشورها به دور از هنجارها نیدر ا یافکار عموم

کمتر  دو افرا ، اشتغالرباتت لی، تحصهاهرگز ازدواج نکرده، کشورها، زناناین حرکت است. در تمام 

  دارند. در مورد ازدواج و فرزندان یسنّتی کمتر یهادگاهید ی،مذهب

(، افزایش تحصیالت والدین بر افزایش سنّ ازدواج پاسخگویان 2004) 3طبق نتای  تحقیق میترا

تر بوده است. نوسازی با تغییر ساختار تأثیر داشته است. مخصوصاً تحصیالت مادر در این مورد مهم

های مرتبط با ازدواج، وضعیّت افراد آماده ازدواج از ها و ارزشو جنسی جمعیّت و تغییر ایدهسنّی 

 لحاظ در دسترس بودن همسر مناسب را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

شدن تحصیالت بر روی ازدواج (، تأثیر گسترش و همگانی2003) 4کوییسومبیک و هالمن

اند که تحصیالت افاراد بار روی سانّ ازدواج، انتظاار از رواباط      را بررسی کرده و نشان داده

                                                 
1  - Makiko 

2  - Gubernskaya 

3  - Mitra 
4- Quismbing & Hallman  
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(، در زمیناه تفااوت   2002) 1لستهاق و نیلاز زناشویی و نحوه انتخاب همسر تأثیر داشته است. 

کند که در گذار اوّل جمعیّتی نیازهای های اجتماعی بیان میگذار اوّل و دوّم جمعیّتی در زمینه

کاه در گاذار دوّم   مت و ...( مورد توجه بوده است، درحالیاساسی مادی )درآمد، تحصیل، سال

شاود و باعاث تاأخیر در ازدواج و تغییار     نیاهای سطب بات همزون خودشکوفایی مطرح مای 

 شود.ها مینگرش

 تجارد  و ازدواج باه  نسابت  نگارش  رییتغ عنوان با یپژوهش ،(1982) 2دمنیفر و تورنتون

 ندهیفزا طور به یزندگ سبک کی عنوان به تجرد تیمشروع پژوهش، نیا براساس. دادند انجام

 گذشاته  دهاه  دو در ازدواج اولویّات  و شده شناخته تیرسم به هاآن نیوالد و جوانان نیب در

 یبارا  ژهیا و به ازدواج، سنّ شیافزا است، کرده رییتغ ازدواج مورد در آنزه. است کرده رییتغ

 .است ازدواج از قبل یکار تجربه آوردن دست به نیهمزن و التیتحص افتنی اولویّت زنان،

ازدواج  نسبت بهشان  دختران و مادران نشان دادند که نگرش(، 1992) و همکاران 3مالهوترا

هاا مهام باوده    وضعیّت، گسترش تحصیالت و استفاده از رسانه در تبیین این گردیده و مُدرن

و رفاه اجتماعی برای زناان در   تحصیلیهای  ای که فرصتجامعه ای که در بسترگونهاست  به

  .دختران بر ابعاد فردی ازدواج تأکید دارند تا ابعاد خانودگی دسترس باشد، مادران و

عالوه بر این مطالعات دیگری نیز به بررسی ابعاد نگرش به ازدواج و تشکیل خانواده نظیر 

(، ازدواج 1988امپساون،    تشکری و ت2000، همکاران و هامیلتون  2005، سیتومارانگتجرد )

، 4(، اولویّات تحصایالت )مااینب   1385، ترابای  و شوازیعباسی  1391خویشاوندی )حسینی، 

دیگاران،   و 7لیشاتر   2001،دیگاران  و 6ردفاورد (، تأخیر در ازدواج )2000، 5فرگوسن  1997

و  نصرآباد (ارز رازقی1390ی،غفار و یگتاب پوربیحب  1975،  استرن   1992 8گالس  1992

  وزارت فرهنگ و ارشاد 1391آرام نوری و دل  دوستی قبل از ازدواج )خواجه1396نژاد،  فالح

                                                 
1- Lesthaghe & Neels 

2. Thoronton & Friedman 

3- Malhotra 
4- Nguyen Huu Minh 
5- Ferguson 

6  - Retherford 

7- Lichter 
8- Glass 
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 اند. ( پرداخته2003و دیگران،  1  مارتین1382اسالمی، 

رسد انجام پژوهشی که بتواند به طاور جداگاناه ابعااد     رغم تحقیقات فوق، به نظر می علی

رد، نگرش به ازدواج خویشااوندی، نگارش باه    مختلف نگرش به ازدواج نظیر: نگرش به تج

باه تاأخیر  ازدواج جواناان و نگارش باه      اولویّت تحصیالت بر ازدواج برای دختران، نگرش 

باه ایان     های اجتماعی و اقتصادی مرتبط باا نگارش   دوستی قبل از ازدواج و همزنین تفاوت

ایان، ، انجاام چناین     موضوعات را مورد کنکاش و تحلیل قرار دهد، اهمیت دارد. عاالوه بار  

و  شاوازی عباسای  ندوشان،  تواند به روزآمدکردن نتای  مطالعات پیشین )عسکری ای می مطالعه

ندوشان،   و عساکری  شاوازی  عباسی  1387ندوشن،  و عسکری شوازیعباسی  1388صادقی، 

 (، کمک نماید. 1384

 هاو دادهتحقيق روش 
 ایان . شودمی محسوب آن شهر بزرگترین و یزد استان مرکز تحقیق، میدان عنوان به یزد، شهر

 و داخال  روستایی و شهری مهاجران جمعیّت از ایعمده سهم گذشته دهه چند طول در شهر

 باه  نفار،  582،682 جمعیّت با ،1390 سرشماری نتای  اساس بر و پذیرفته را استان از خارج

 . است داده جای خود در را استان جمعیّت کلّ از نیمی حدود تنهایی

 فرهنگی ویژگی چندین از یزد استان کلّی طوربه و یزد شهر اجتماعی، و فرهنگی جهت از

 زبانی قومی، تنوعات و است همگون جمعیّت دارای یزد استان که،آن نخست. است برخوردار

 هاای اقلیّت و اندزبان فارسی اکثریت نیز زبانی نظر از. ندارد وجود آن در چشمگیر مذهبی و

 هاای  شااخص  نظار  از اساتان،  ایان  کهاین وجود با ثانیاً،. ندارد وجود استان این در نیز قومی

 هنوز دارد، قرار کشور در یافتهتوسعه هایاستان زمره در و صنعتی استانی اجتماعی،-اقتصادی

 و شاوازی عباسی)نموده است  حفظ را مذهبی فرهنگ و خانواده سنّتی هایویژگی از بسیاری

 و مُادرن  عناصر ترکیب از فرد به منحصر ایآمیزه یزد رو،این ( از58: 1387 ندوشن،عسکری

های اجتماعی نسبت به ازدواج و خانواده در  کرده است. مطالعه نگرش مجسم خود در را سنّتی

گرای شهر یزد که در معرض نیروهای تغییر اجتمااعی قارار    بستر اجتماعی مذهبی و خانواده

یاابی رفتارهاا و    تواناد چگاونگی انطبااق    جهت حائز اهمیّت است که مای  گرفته است، از آن

                                                 
1- Martin 
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 های خانواده را در فرآیند تعامل نیروهای قدرتمند تداوم و تغییر خانواده منعکس نماید.  ارزش

 هاای نگرش مطالعه طرح از حاصل هایداده از یبخش مقاله، نیا در استفاده مورد یهاداده

 انیپاسخگو. است شده یآورجمع ،1394بهار  در که است خانواده لیتشک و ازدواج با مرتبط

-یما  زدیا  شاهر  در ساکن یمعمول خانوارهای عضو سال 15-49 زنان یتمام شامل ،طرح نیا

 از استفاده باگیری مرکز آمار ایران و  بر مبنای طرح نمونه مطالعه رییگنمونه چارچوب. باشند

-که در آن واحاد نموناه   است شده نییتع و یطراح ایمرحله دو ایخوشه رییگنمونه روش

گیاری تصاادفی سیساتماتیک    گیری مرحله اوّل خوشه و مرحله دوّم با استفاده از روش نمونه

است )پس از تعیین تصادفی اوّلین خانوار، با فاصله معیّنی خانوارهای بعدی انتخاب گردیدند(. 

قبلی کاه در ایان حاوزه انجاام گرفتاه از      تحقیق با استناد به مطالعات و تحقیقات  نمونه حجم

و صاادقی،   شاوازی  عباسای  ندوشن، عسکری  1387ندوشن،  و عسکری شوازی عباسیجمله )

 است زدی شهر مختلف مناطق در( نفر 720 شامل جمعاً) خانواری 15 خوشه 48 شامل ،(1388

 با نمونه، خوشه هر از .دیگرد آوریجمع تزم اطّالعات نمونه، واحدهای به مراجعه از پس که

 واقع نکرده ازدواج هرگز زن 5 و سال 15-49 سنین در واقع کرده ازدواج یکبار حداقل زن 10

 .آمد بعمل مصاحبه سال 15-29 سنین در

گویه نگرشی مرتبط  5به منظور سنجش الگوهای نگرشی مرتبط با ازدواج در این مقاله، از 

 در پاساخگویان  نگرشی های استفاده شده است و تفاوت، به عنوان متغیّرهای وابسته با ازدواج

 قارار  تحلیال  و تجزیاه  ماورد  متغیّرهای دیگر، و شغلی تحصیلی، سنّی، مختلف های گروه بین

هاا در رابطاه باا ازدواج    بُعد از نگرش 5های تحقیق، تمرکز بر در ارائه نتای  و یافته گیرد. می

در تحقیاق حاضار، باا اساتفاده از یاک گویاه       است که هرکدام از ابعاد نگرشی مورد بررسی 

های نگرشی مورد استفاده همراه با توزیع درصادی  ، گویه1در جدول گیری شده است.  اندازه

های پاسخ نشان داده شده است. در این پژوهش، نوع پاسخ مدرن به ابعاد ازدواج، امتیاز گزینه

 نگارش  باا  همساو  هاای  پاسخ که هشد گرفته نظر در ای گونه به پاسخ بیشتری گرفته و کدهای

کند. بنابراین در نگرش به تجرد، به  کسب را باتتری نمره خانواده تشکیل و ازدواج به مدرن

اختصاص یافته و در چهار گویه دیگر، باه   0و گزینه کامالً مخالف کد  4گزینه کامالً موافق کد 

 داده شده است.اختصاص  4و گزینه کامالً مخالف کد  0گزینه کامالً موافق کد 
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 1394شهر یزد،  -. توزیع درصدی ابعاد نگرش به ازدواج 1جدول 

 *الف( توزیع فراوانی درصدی ابعاد نگرش به ازدواج

 هاگزینه

کامالً 

 موافق
 مخالف بينابين موافق

کامالً 

 مخالف

 2/21 7/27 5/28 3/13 4/9 روی هم رفته، مجرد بودن بهتر از تأهل است.

مناسبی برای ازدواج در فامیل باشد، بهتراست پسرها با دختر فامیل وقتی دختر 

 ازدواج کنند.
2/11 2/25 3/33 7/18 5/11 

 3/8 6/25 8/30 9/19 9/14 برای دختران، ازدواج کردن اولویّت بیشتری نسبت به ادامه تحصیل دارد.

 2/3 5/9 2/20 7/35 3/31 جوانان را باید تشویق نمود تا زودتر ازدواج کنند.

 8/5 8/14 1/28 0/30 2/21 رساند.دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج به خانواده آسیب می

 باشد.نفر می 723تا  720های مختلف بین مقدار معتبر پاسخگویان در گویه *

 

گیری متغیّرهای مستقل تحقیق، به این شرح صورت گرفت: متغیّر تحصیالت والدین اندازه

هاای(   تحصیالت پدر و مادر محاسبه گردیده است یعنی  سنوات )تعداد سال برمبنای میانگین

تقسیم گردید و سپس میانگین بدست آماده   2تحصیل پدر و مادر با هم جمع و حاصل آن بر 

بندی شد. متغیّرهای تحصیالت، سن، و وضع فعالیّت با استفاده از  بر اساس سال تحصیلی گروه

گیاری شاد. سانجش    اناد، انادازه   پیمایشای ماورد اساتفاده    سواتت متعارفی که در تحقیقاات 

هایی که در قالاب طیاف لیکارت     بخشی با استفاده از گویه های فردگرایی و خودتحقق شاخص

 بیناابین،  مخاالف،  مخاالف،  کاامالً های پاسخ  ها با گزینه طراحی شد، صورت گرفت. این گویه

 اختصااص  هاا  آن باه  امتیاز 4 تا 0 از یهگو گیری شد و برحسب نوع موافق اندازه کامالً موافق،

، 2جادول  های موردنظر ساخته شاد.   ها، شاخص شد. نهایتاً، از جمع جبری نمرات گویه داده

دهاد. مقادار آلفاای کرونبااخ      ها را نشان می مورد استفاده برای سنجش این شاخص های گویه

 ، به دست آمد. 701/0بخشی  ،  و برای مقیاس خودتحقق839/0برای مقیاس فردگرایی، 

، در قالب 745/0با مقدار آلفای  هیگو 8 در این تحقیق، با استفاده از متغیّر سرمایه فرهنگی

 در سااعت  1 کمتاراز  وقات،  هیچ پاسخ برای این متغیّر های نهگزی .شد دهیسنجطیف لیکرت 

 باا  روز در سااعت  3 از بایش و  روز در سااعت  3 تاا  2 بین روز، در ساعت 2 تا 1 بین روز،

  در نظر گرفته شد. 4 تا 0 پاسخ کدهای
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 1394شهر یزد،  -تحقيق های پرسش و ها گویه برحسب مستقل . متغيّرهای2جدول 

 ها/ سواالت گویه نام متغيّر/ شاخص

 فردگرایی

 رسوم و رسم به خیلی . من2 .دیگران به تا باشم متّکی خود به مالی لحاظ از دهم می ترجیب . من1
 کارهایم در اطرافیانم ندارم دوست . من3 .دهم می انجام باشم داشته دوست که آنزه ندارم، کاری
 دارد اهمّیّت من برای . آنزه5 .دیگران نه باشد خودش فکر به باید هرکس . امروزه4 .کنند دخالت
 را کاری که هنگامی . در7 .ندارم توجّهی دیگران ارزیابی به کارهایم . در6 .است امروز آسایش و رفاه
 .خواهم نمی کمک دیگران از گیرم، می دست در

 بخشی خودتحقق

 فرزندآوری و کردن ازدواج . با2 .شود کم زندگی در فرد آزادی شود می باعث فرزند داشتن و کردن . ازدواج1
 و ازدواج به نسبت بیشتری اهمّیّت فراغت، اوقات و تفریب . امروزه3 .شود می کم زندگی در آسایش و راحتی
 نباید . افراد5 .دارد فرزند داشتن و ازدواج به نسبت بیشتری اهمیّت زندگی در فرد . موفقیت4 .دارد فرزند داشتن
 از فرد شود می باعث فرزندآوری و کردن . ازدواج6 .کنند فدا فرزند داشتن و ازدواج خاطر به را خودشان
 ذاتی استعدادهای شکوفایی مانع فرزند، داشتن و . ازدواج7 .بماند باز مناسب شغل و تحصیالت هایی موقعیّت
 محدود اهدافشان به رسیدن در را افراد . ازدواج،9 .دهد می معنا زندگی به فرزند داشتن و . ازدواج8 .شود می
 .دهد می دست از را خود استقالل کردن، ازدواج با . انسان10.کند می

 سرمایه فرهنگی
 و کتاب ی . مطالعه3موسیقی.  به دادن . گوش2فرهنگی.  و علمی های نشریه و مجالت ها، روزنامه . خواندن1

 هنری های . فعّالیّت7ورزشی.  های . فعّالیّت6خارجی.  های زبان . یادگیری5اینترنت.  از . استفاده4. ...رمان و
 دارید؟ مطالعه ساعت چند متوسط طور به . روزانه8. ...(و نقاشی خطاطی، عکاسی،)

 ها  یافته
دهاد.  های جمعیّتی نموناه ماورد مطالعاه را نماایش مای     ، خالصه توصیفی از ویژگی3جدول 

درصد  3/31، 15-24گویان در گروه سنّی درصد از پاسخ 5/38دهد اطّالعات جدول نشان می

و میاانگین سانّ پاساخگویان     اناد سال به بات داشاته  35درصد  2/30و  25-34در گروه سنّی 

باشد. بیش از نیمی از پاسخگویان را زنان حداقل یکبار ازدواج کارده تشاکیل   سال می 61/29

صایالت والادین پاساخگویان،    اند. از نظر میانگین تحدهند و عمدتاً دارای خاستگاه شهریمی

ها در سطب ابتدایی بوده و سطب  تحصیالت اکثریت پاسخگویان ماورد  تحصیالت اکثریت آن

 مطالعه، دانشگاهی بوده است.

 باه  نگارش  ابعااد  بین آماری ناپارامتری های آزمون ، نتای 4اطّالعات ارائه شده در جدول 

ای  دهد. در این جدول، با توجه به ماهیت رتبه تحقیق را نمایش می مستقل متغیّرهای و ازدواج

والایس و ضاریب همبساتگی اساپیرمن      ویتنی، کروساکال  های ناپارامتری من متغیرها از آزمون

تر نتای ، میانگین ساده هار گویاه را در جادول     استفاده نمودیم. با اینحال، برای تفسیر راحت

ها که  اشاره شد، حداقل و حداکثر امتیازات هر یک از گویهگزارش نمودیم. همانگونه که قبال 
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 قرار دارد. 4تا  0ای بین  انعکاس یافته، در دامنه 4میانگین آنها در جدول 

 1394 -شهر یزد -های جمعيّتی نمونه مورد مطالعه. خالصه توصيفی از ویژگی3جدول 

 درصد تعداد ویژگی جمعيّتی درصد تعداد ویژگی جمعيّتی

 
تأهلوضع   

8/66 483 یکبار ازدواج کرده  

 محل تولد
4/95 690 شهر  

هرگز ازدواج 
 نکرده

240 2/33 4/4 32 روستا   

 وضع فعاليّت

7/60 439 خانه دار  

 گروه سنّی
24-15 278 5/38  

6/15 113 شاغل  34-25 226 3/31  

1/23 167 دانشجو و محصّل 2/30 218 سال به بات 35   

تحصيالت 

 پاسخگو

3/13 96 راهنمایی و کمتر ميانگين  
تحصيالت 
 والدین

9/45 332 سال 6-0  

5/35 257 دبیرستان 9/37 274 سال 12-7   

0/51 369 دانشگاهی 5/11 83 سال و بیشتر 13   

723کل نمونه                                                            

 

هاای آن   تفاوت 4نگرش به تجرد، اوّلین بُعد از ابعاد نگرش به ازدواج است که در جدول 

های جادول، تفااوت    برحسب متغیرهای مستقل مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به داده

در میانگین نگرش به تجرد در بین زنان حداقل یکباار ازدواج کارده و زناان    ای  قابل مالحظه

، 01/2ای که زنان هرگاز ازدواج نکارده باا میاانگین     گونه هرگز ازدواج نکرده وجود دارد  به

اند. این نتیجه  ( نشان داده43/1موافقت بیشتری با تجرد در مقایسه با زنان همسردار )با میانگین 

( مبنای بار دیادگاه    1388شاوازی و صاادقی )  ندوشن، عباسای حقیق عسکریهمسو با نتیجه ت

تر مادران نسبت به تجرد در مقایسه با نسل دختاران و همزناین تحقیاق گاابرن اساکایا       سنّتی

نکرده به ازدواج است. نتای  جدول همزناین  ( در خصوص نگرش مدرن زنان ازدواج2010)

 و دار، دانشاجو  فعالیّات )خاناه   رحسب وضاعیت بیانگر آن است که میانگین نگرش به تجرد ب

موافقات بیشاتری باا     85/1که، زنان شاغل باا میاانگین    طوری تفاوت دارد. به محصّل و شاغل(

-دار دارند. این یافته، تأییدی بر نتای  پژوهش محصل و خانه -تجرد در مقایسه با زنان دانشجو

ها همزنین بیانگر آن  ( است. یافته2006) دایم( و 2005) سیتومارانگ(، 1383های محمودیان )

یابد. پاسخگویانی که دارای والادین  است که با افزایش سن، موافقت با مجرد ماندن کاهش می
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با تحصیالت پایین هستند، مخالفت بیشتری با تجرد دارند. عالوه بر این، تحصیالت پاساخگو  

هاای   ب تحصایالت، نگارش  ای که باا افازایش ساط   گونهنیز در نگرش به تجرد نقش دارد، به

یاباد و پاساخگویان دارای تحصایالت     پاسخگویان نیز به موافقت بیشاتر باا تجارد تغییار مای     

های جدول همزنین بیانگر آن  ، موافقت بیشتری با تجرد دارند. یافته66/1دانشگاهی با میانگین 

ابد، نگرش بخشی و سرمایه فرهنگی در بین زنان افزایش ی است که هرچه فردگرایی، خودتحقق

(، 1996دیگاران )  و فرایازر گردد. تحقیقات دیگار، نظیار    تر می تر و موافق آنها به تجرد، مثبت

( از 1992( و ماالتهورا و دیگاران )  1388محمادپور و دیگاران )  (، 2000دیگران ) و هامیلتون

 کنند. های پژوهش حاضر در این زمینه پشتیبانی می بخشی از یافته

بین مقوله نگرش به ازدواج غیرخویشاوندی به عنوان یکی دیگر از  های آمارینتای  آزمون

دهد وضعیّت تأهل، وضاعیّت فعالیّات، تحصایالت پاساخگو،      ابعاد نگرش به ازدواج نشان می

بخشی و سرمایه فرهنگی در رابطه با این مقولاه  تحصیالت والدین، سن، فردگرایی، خودتحقق

، با افزایش سانّ پاساخگویان، موافقات باا ازدواج     4بر اساس اطّالعات جدول  .معنادار شدند

( 1388شاوازی و خاانی )  خویشاوندی بیشتر شده است. نتیجه حاصل با نتیجه تحقیق عباسی

براین، نتای  جدول بیانگر آن است که تفاوت معناداری نگارش باه ازدواج    همسو است. عالوه

کمتارین مخالفات در باین    طوری که غیرخویشاوندی برحسب وضعیت فعالیت وجود دارد، به

دار، سپس زنان دانشجو و محصل و در نهایت زنان شاغل وجود دارد )به ترتیب باا  زنان خانه

نسلی باا نگارش باه     (. تحصیالت والدین نیز به صورت بین16/2و  96/1،  85/1های  میانگین

-ایش مای ای که هرچه تحصیالت والدین پاسخگو افزگونهازدواج خویشاوندی رابطه دارد، به

دارناد. ایان نتیجاه باا تحقیاق       یابد، مخالفات بیشاتری باا ازدواج خویشااوندی را اباراز مای      

( همسو است که نشان دادناد تحصایالت والادین در رفتارهاا و     1385شوازی و ترابی) عباسی

ها نسبت به ازدواج خویشاوندی تأثیر دارد. با افزایش فردگرایی، خودتحقاق بخشای و    نگرش

 یابد. ترجیب پاسخگویان به ازدواج خویشاوندی کاهش میسرمایه فرهنگی 
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 های آماری بين ابعاد نگرش به ازدواج و متغيّرهای مستقل. نتایج آزمون4جدول 
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 1ابعاد نگرش به ازدواج                  

 

 متغيّرهای مستقل    

49/1  03/1  74/1  87/1  43/1  یکبار ازدواج کرده 
 وضع تأهل

64/1  47/1  28/2  09/2  01/2  هرگز ازدواج نکرده 

0/52746 * 50/42921 *** 50/42396 *** 50/50914 ** 0/40923 *** Mann-Whitney آماره 

42/1  04/1  79/1  85/1  51/1  خانه دار 

86/1 وضع فعاليّت  44/1  89/1  96/1  66/1  دانشجو و محصّل 

61/1  31/1  28/2  16/2  85/1  شاغل 

35/15 *** 70/17 *** 32/23 *** 09/9 * 82/11 ** Kruskal-Wallis آماره 

58/1  93/0  46/1  80/1  35/1  راهنمایی و کمتر 
تحصيالت 

 پاسخگو
38/1  07/1  86/1  81/1  65/1  دبیرستان 

63/1  31/1  09/2  07/2  66/1  دانشگاهی 

49/9 ** 58/16 *** 22/22 *** 68/9 ** 35/6 * Kruskal-Wallis آماره 

47/1  05/1  73/1  82/1  50/1  سال 6-0 
ميانگين 

 تحصيالت والدین
61/1  25/1  10/2  00/2  76/1  سال 12-7 

60/1  47/1  13/2  31/2  65/1  سال و بیشتر 13 

58/3  97/12 ** 10/18 *** 52/13 ** 19/9 * Kruskal-Wallis آماره 

042/0-  180/0- **
 224/0- **

 119/0-   ** 272/0- **
 سن Spearman'sآماره  

172/0 + **
 148/0 + **

 120/0 + **
 074/0 + *

 269/0 + **
 فردگرایی Spearman'sآماره  

149/0 + **
 289/0 + **

 153/0 + **
 016/0+  380/0 + **

 خود تحقق بخشی Spearman'sآماره  

196/0+ **
 225/0+ **

 234/0+ **
 124/0+ **

 158/0+ **
 سرمایه فرهنگی Spearman'sآماره  

 001/0معناداری در سطب ***                      01/0معناداری در سطب **                     05/0معناداری در سطب *

 

                                                 
اختصاص یافته و در چهار گویه دیگر، به  0و گزینه کامالً مخالف کد  4در نگرش به تجرد، به گزینه کامالً موافق کد  1-

برای سنجش این های مورد استفاده  اختصاص داده شده است. گویه 4و گزینه کامالً مخالف کد  0گزینه کامالً موافق کد 

ابعاد نگرشی عبارتند از: روی هم رفته، مجرد بودن بهتر از تأهل است، وقتی دختر مناسبی برای ازدواج در فامیل باشد، 

بهتراست پسرها با دختر فامیل ازدواج کنند، برای دختران، ازدواج کردن اولویّت بیشتری نسبت به ادامه تحصیل دارد، جوانان 

 رساند.تا زودتر ازدواج کنند، دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج به خانواده آسیب میرا باید تشویق نمود 
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های نگرشای نسابت باه مقولاه اولویّات       تفاوتهمزنین  4های آماری جدول نتای  آزمون

دهاد.   مای  داشتن تحصیالت دختران بر ازدواج آنها را برحسب متغیّرهای مستقل تحقیق نشان

 فردگرایاای، سان،  والادین،  تحصاایالت وضاعیّت فعالیّات،   تأهاال، براسااس نتاای ، وضاعیّت   

براسااس   دهد. یتفاوت معناداری را در این نگرش نشان م فرهنگی سرمایه و بخشیخودتحقق

نتای ، با افزایش سنّ پاسخگویان، تأکید بیشتری بر اولویت ازدواج دختران در مقایسه با ادامه 

تار از  گیرد و در مقابل نسل جوان، تحصیالت را برای دختران مهم تحصیالت آنها صورت می

نگارش باه   دانند. همزنین، نتای  جدول بیانگر آن است کاه تفااوت معنااداری در    ازدواج می

اولویّت تحصیالت دختران، در بین زنان یکبار ازدواج کرده و زنان هرگز ازدواج نکرده وجود 

برای زنان هرگاز ازدواج نکارده(.    28/2برای زنان یکبار ازدواج کرده و  74/1دارد )میانگین 

کید که، تأ طوری شود. به براین، برحسب وضعیت فعالیت نیز تفاوت معناداری مشاهده میعالوه

( بر اولویّت ازدواج دختران بیشتر است و برعکس، در نزد زنان 79/1دار )با میانگین زنان خانه

( از اولویات بیشاتری برخاوردار اسات. متغیرهاای      28/2شاغل، ادامه تحصایل )باا میاانگین    

تحصیالت پاسخگو و نیز تحصیالت والدین پاسخگو تفاوت معناداری را در نگرش به اولویّت 

ای کاه باه ماوازات افازایش ساطب      گوناه  دهد، باه  دختران بر ازدواج آنها نشان میتحصیالت 

گذاری تحصیالت بر ازدواج نزد زناان   تحصیالت پاسخگو و تحصیالت والدین، میزان اولویت

ای که میانگین مقیاس نگرش به اولویت تحصیالت بر ازدواج به ترتیب از  گونه شود به بیشتر می

یابااد. متغیرهااای ساارمایه فرهنگاای،      افاازایش ماای   13/2بااه   73/1و از   09/2بااه  46/1

اولویّات تحصایالت   با تارجیب  بخشی و فردگرایی نیز رابطه مستقیم و معناداری را  خودتحقق

+   234/0دهناد )باه ترتیاب باا ضارایب همبساتگی        نسبت به ازدواج برای دختران نشان می

بخشی و فردگرایی  فرهنگی، خودتحقق +(. به بیان دیگر، افزایش سطب سرمایه120/0+   153/0

 گردد. موجب ترجیب بیشتر پاسخگویان به اولویت تحصیالت نسبت به ازدواج برای دختران می

یکی دیگر از ابعااد نگارش باه ازدواج اسات کاه در ایان       مقوله تأخیر در ازدواج جوانان 

، ماورد بررسای   "نناد جوانان را باید تشویق نمود تا زودتر ازدواج ک"پژوهش با این سنجه که: 

تر  تر به ازدواج جوانان در سنین پایین ، پاسخگویان مُسن4بر اساس نتای  جدول  قرار گرفت.

اعتقاد بیشتری دارند و با کاهش سنّ پاسخگویان، میازان موافقات آنهاا باا تاأخیر در ازدواج      

اسات.   ( همساو 1992) گاالس یابد. این نتیجه با تحقیاق  جوانان به طور معکوسی افزایش می

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1396بهار و تابستان ، 1، شماره3دوره ،یتیمطالعات جمعایرانی دوفصلنامه    148

تاوان   ، مای 4هاای تحات مطالعاه در جادول      نتای  همزنین مبین آن است که باتوجه به متغیر

دار  دریافت که در مقایسه با سایر مقوتت هر یک از متغیرهای مستقل، زنان ازدواج کرده، خانه

تر، با تشویق جوانان به ازدواج زودتر موافقت بیشاتری دارناد.    و دارای سطب تحصیالت پایین

های نگرشی پاسخگویان منجر شاده   نسلی به تفاوت زنین تحصیالت والدین به صورت بینهم

و پاسخگویانی که والدین آنها از میانگین سنوات آموزشی باتتری برخوردارند، تاخیر در سن 

های فردگرایی،  تر پذیرا هستند. عالوه بر این، متناسب با افزایش شاخص ازدواج جوانان را بیش

شی و سرمایه فرهنگی در نزد پاسخگویان، نگارش باه تاأخیر در ازدواج نیاز باا      بخ خودتحقق

شاود. رابطاه تعادادی از متغیرهاای      پذیرش و مقبولیت بیشتری در بین پاسخگویان مواجه می

 و یدراهکا هاا و رفتارهاای خاانواده، در تحقیقاات پیشاین )      مورد اشاره در اینجا باا نگارش  

  محمادپور و  1392 گراوناد  و ینیحسا   1390 یغفاار  و یگتااب  پوربیحب  1391 انیمحمود

 ( نیز نشان داده شده بود. 1388دیگران 

نگرش به رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج به عنوان آخرین بُعد از نگرش به ازدواج مورد 

تحلیل قرار گرفت. نتای  نشان داد تفاوت معناداری بین وضعیّت تأهل و نگرش به رابطه دختر 

تری به دوستی دختر و پسر از ازدواج وجود دارد و پاسخگویان مجرد نگرش مثبت و پسر قبل

در مقابل  64/1قبل از ازدواج دارند. هرچند دامنه این تفاوت چندان گسترده نیست )با میانگین 

( و نتیجاه  1382(. این نتیجه همسو با نتیجه تحقیق وزارت فرهناگ و ارشااد اساالمی )   49/1

های نگرشای   های جدول همزنان بیانگر آن است که تفاوت ( است. یافته2003تحقیق مارتین )

معناداری نسبت به معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج بر حسب وضعیت فعالیّت پاسخگویان 

دار، زنان شاغل و زنان دانشجو و محصل از که به ترتیب زنان خانه طوری قابل مشاهده است. به

(، نظار موافاق را درخصاوص رابطاه     86/1بیشترین )با میانگین ( تا 42/1کمترین )با میانگین 

اناد. همزناین، نتاای  جادول بیاانگر ایان اسات کاه          دختر و پسر قبل از ازدواج اظهار کرده

شکلی را با نگرش به دوستی و معاشرت قبال از ازدواج نشاان   -Uهای تحصیلی رابطه  تفاوت

که زنان دارای تحصیالت متوسطه در مقایسه با پاسخگویان دارای تحصایالت  طوریدهد. به می

راهنمایی و کمتر و همزنین پاساخگویان دارای تحصایالت دانشاگاهی، حمایات کمتاری از      

معاشرت قبل از ازدواج دارند. از طرفی، متغیرهای سن و تحصیالت والدین پاسخگو، ارتبااط  

بخشی  که، متغیرهای فردگرایی، خودتحقق کنند. حال آن معناداری را در این زمینه منعکس نمی
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و سرمایه فرهنگی رابطه مستقیم و معناداری با نگرش به معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج 

هاا همساو باا     +(. این یافته196/0+ و 149/0+ ، 172/0دارند )به ترتیب با ضرایب همبستگی 

از نتای  تحقیقات تجربی )کرامت و دیگران  دیدگاه نظریه گذار دوم جمعیتی و همسو با برخی

های جمعی  ( در این زمینه است. در واقع استفاده از رسانه1391آرام نوری و دل  خواجه1392

و افزایش سرمایه فرهنگی باعث ظهور سبک جدید زندگی شده و موافقت با معاشرت قبال از  

تی نیز با افزایش فردگرایی و استقالل یابد. مطابق با تئوری گذار دوّم جمعیّ ازدواج افزایش می

 یابد. ها در جهت موافقت با روابط قبل از ازدواج تغییر می طلبی، نگرش

 تحليل چندمتغيّره    نتایج 
. اسات  شاده  اساتفاده  1ترتیبای  جساتیک ول ونیرگرسا  از پژوهش نیاچندمتغیّره  لیتحل برای

 ایا  یکما  مساتقل  متغیّرهای ریتأث دادن نشان برای است آماری یکیتکن ،لوجستیک  ونیرگرس

(. در ایان روش،  265: 1392 ،یبیناا )ی و چنادوجهی  وجها  دو و یفیک وابسته متغیّر بر یفیک

-بین )مستقل( میبندی پاسخگویان بر اساس یک مجموعه متغیّر پیشهدف اصلی محقق طبقه

زمانی ماورد  (. رگرسیون لوجستیک ترتیبی، 738: 1394شالی، پورگتابی و صفریباشد )حبیب

ای مورد سنجش قرار  گیری رتبه گیرد که متغیر وابسته تحقیق در مقیاس اندازه استفاده قرار می

 گرفته باشد.

نگارش باه    متغیّار ابعااد   ،لوجساتیک  ونیرگرس لیتحل برای وابسته متغیّر پژوهش نیا در

اولویّات   بُعد نگرش به تجرد، نگرش به ازدواج  غیرخویشااوندی، نگارش باه    5ازدواج شامل 

تحصیالت بر ازدواج، نگرش به تأخیر در ازدواج و نگرش به دوساتی دختار و پسار قبال از     

-گزینه کامالً موافق، موافق، بینابین، مخالف و کامالً مخالف ارزش 5ازدواج است. این ابعاد با 

 هر بُعد از نگرش، تمام متغیّرهای جمعیّتی و لوجستیک ونیرگرس لیتحلگذاری شده است. در 

 ها معنادار شناخته شدند وارد مدل رگرسیون شده است. های دو متغیّره آننگرشی که در تحلیل

، برای تمامی متغیّرهای مستقل وارد شده باه معادلاه رگرسایونی دو پاارامتر     5در جدول  

نسبت بخت و آماره والد، به همراه سطب معناداری متغیرها به تفکیک ارائه شده است. همزنین 

-  کا Log Liklihood (-2LL) 2-های رگرسیونی برآورد شده، مقادیر  یک از مدل برای هر

                                                 
1- Ordinal logistic regression (OLR) 
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Rاسکوار مدل و ضریب تعیین )یا 
ها، همگی بیانگر درجه  ( گزارش شده است که این شاخص2

برازش مدل رگرسیون لوجستیک هستند. همزنین این نکته تزم به تأکید است که برای هریک 

مورد تحلیل قرار گرفته است،  5عنوان متغیر وابسته در جدول  که بهاز ابعاد نگرش به ازدواج 

اناد،   تنها متغیرهای مستقلی که پس از کنترل چندمتغیری، ارتباط آماری معناداری را نشان داده

 گزارش شده است.

در بُعد اول نگرش به ازدواج یعنی نگرش به تجرد، تأثیر متغیّرهای فردگرایی و خودتحقق 

معنادار است. همزنین ضریب و جهت تأثیر هار دو   05/0خطای کوچکتر از  بخشی در سطب

متغیّر بر نگرش به تجرد مثبت است، یعنی همراه با افازایش مقاادیر ایان دو متغیّار، احتماال      

های متغیّر فردگرایی در تغییارات  یابد. نسبت بختموافقت با تجرد در پاسخگویان افزایش می

اسات. در بُعاد دوم    058/1بخشی برابر باا  و متغیّر خودتحقق 043/1نگرش به تجرد برابر با 

نگرش به ازدواج یعنی ازدواج غیرخویشاوندی، تنها تأثیر متغیّر فردگرایی در سطب معنااداری  

عبارتی، با توجه به است  به 021/1های این متغیّر معنادار گردیده و نسبت بخت 05/0کمتر از 

های همسو  ای نگرش به ازدواج خویشاوندی، که در آن پاسخشیوه کدگذاری مورد استفاده بر

با نگرش مدرن به ازدواج خویشااوندی نماره بااتتری را دریافات کارده اسات، باا افازایش         

گردد. در بُعد سوم نگرش به ازدواج فردگرایی مخالفت با ازدواج غیرخویشاوندی نیز بیشتر می

بخشای و سارمایه   تأثیر متغیّرهای خودتحقق یعنی اولویّت تحصیالت بر ازدواج برای دختران،

بخشی و های متغیّرهای خودتحققمعنادار گردید. نسبت بخت 05/0فرهنگی در سطب کمتر از 

 020/1و  018/1و به ترتیب برابار باا    1سرمایه فرهنگی در تغییرات این بُعد از نگرش باتتر 

هاا باه   پاساخگویان، نگارش آن  فرهنگای در  بخشی و سرمایهاست، یعنی با افزایش خودتحقق

 گردد.تر میارجحیت تحصیالت برای دختران بر ازدواج موافق
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 ترتيبی برای ابعاد نگرش به ازدواجلوجستي   رگرسيون .5جدول 

 Exp(B) (Wald)  متغيّرهای مستقل ابعاد نگرش به ازدواج

 نگرش به تجرد

 043/1***( 11/16) فردگرایی            

 058/1***( 39/64) خودتحقق بخشی            

-2 LL         25/1916 :  X2         *** 43/139 :  R2: 197/0  

نگرش به ازدواج 

 غیرخویشاوندی

 021/1*( 45/4)  فردگرایی             

-2 LL         97/2031 :  X2         *** 50/13 :  R2: 021/0  

نگرش به اولویّت 

 ازدواجتحصیالت بر 

 018/1**( 41/7)  خودتحقق بخشی            

 020/1*( 42/4)   سرمایه فرهنگی            

-2 LL         15/2000 :  X2         *** 25/45 :  R2: 069/0  

نگرش به تأخیر در ازدواج 

 جوانان

 وضعیّت اشتغال           
 648/0 **(12/8)  محصل و دانشجو

 683/0** ( 99/9)   دارخانه

 039/1***( 05/35) خودتحقق بخشی            

 025/1**( 60/7)    سرمایه فرهنگی             

-2 LL         68/1853 :  X2         *** 70/89 :  R2: 128/0  

نگرش به دوستی دختر و 

 پسر قبل ازدواج

 وضعیّت اشتغال           
 665/0**( 71/7)  محصل و دانشجو

 672/0**( 92/10)  دارخانه

 تحصیالت پاسخگو
 692/0*( 63/6)  دانشگاهی

 661/0**( 23/9)  دبیرستان

 024/1*( 077/6) فردگرایی            

 014/1*( 61/4)   خودتحقق بخشی             

 031/1**( 63/11) سرمایه فرهنگی            

-2 LL         09/2035 :  X2         *** 63/48 :  R2: 071/0  
 001/0معناداری در سطب ***                      01/0معناداری در سطب **            05/0معناداری در سطب *

 
بخشی و سرمایه فرهنگی در بُعد چهارم نگرش تأثیر متغیّرهای وضعیّت اشتغال، خودتحقق

معناادار اسات.    05/0سطب خطای کاوچکتر از  به ازدواج، یعنی تأخیر در ازدواج جوانان در 

دار، های متغیّر وضعیّت اشتغال برای طبقه اوّل محصل و دانشجو و طبقه دوّم خانهنسبت بخت

دهد احتمال موافقت ایان دو   بوده و نشان می 1باشد که کمتر از می 672/0و  665/0به ترتیب 
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و  35یعنی زنان شاغل به اندازه حدود طبقه با ازدواج دیرهنگام جوانان، نسبت به گروه مرجع 

بخشی در تغییرات این بُعاد برابار باا    های متغیّر خودتحققدرصد کمتر است. نسبت بخت 33

و همزنین ضریب و جهت تأثیر هر دو متغیّر، مثبات   025/1و متغیّر فردگرایی برابر با  039/1

 گردد.ج دیرتر جوانان بیشتر میاست  یعنی با افزایش مقادیر این دو متغیّر، موافقت با ازدوا

نتای  رگرسیونی آخرین بُعد از نگرش به ازدواج، یعنی روابط دختر و پسر قبل از ازدواج  

بخشی و نشان داد، تأثیر متغیّرهای وضعیّت اشتغال، تحصیالت پاسخگو، فردگرایی، خودتحقق

متغیّر وضعیّت اشتغال های معنادار گردید. نسبت بخت 05/0سرمایه فرهنگی در سطب کمتر از 

باشد کاه  می 683/0و  648/0دار، به ترتیب برای طبقه اوّل محصل و دانشجو و طبقه دوّم خانه

پذیر بودن روابط پیش از ازدواج برای بوده و احتمال موافقت این دو طبقه با آسیب 1کمتر از 

تار از طبقاه   قاوی  خانواده بیشتر و نگرش مخالف به دوستی پیش از ازدواج در این دو گاروه 

های متغیّر تحصیالت پاسخگو برای طبقه اوّل دانشگاهی برابر باا  باشد. نسبت بختمرجع می

است  بدین معنی که زناان   1باشد که کمتر از می 661/0و طبقه دوّم دبیرستان برابر با  692/0

از ازدواج  زا بودن روابط دختر و پسر قبلطبقه مرجع )تحصیالت راهنمایی و کمتر( با آسیب

تاری را  که زنان با تحصیالت دانشگاهی و دبیرستان، نگارش مخاالف  موافقت دارند و درحالی

اند، لذا احتمال موافقات  زا بودن روابط پیش از ازدواج بر خانواده ابراز نمودهنسبت به آسیب

-جع میپذیر بودن روابط پیش از ازدواج برای خانواده کمتر از طبقه مراین دو طبقه با آسیب

بخشی و سرمایه فرهنگی به ترتیب برابر های متغیّرهای فردگرایی، خودتحققباشد. نسبت بخت

باشد. به عبارتی، با افزایش مقادیر این متغیّرها، موافقت با روابط می 031/1و  014/1، 024/1با 

 گردد.پذیری خانواده از این روابط منفی میپیش از ازدواج بیشتر و نگرش به آسیب

 گيریبحث و نتيجه

تا به فراخور این تغییر  تغییر ساختار و شرایط زندگی اجتماعی با گذشت زمان موجب گردیده

و تحوّل، نحوه وقوع مباحث اجتماعی تغییر یابند. یکی از این مباحث مهامّ اجتمااعی، ظهاور    

 پاژوهش خاانواده اسات.   های مربوط باه ازدواج و تشاکیل  تغییر و تحوّتت اساسی در نگرش

 15-49خانواده در باین زناان   به ازدواج و تشکیلکننده نگرش عوامل تعیین یبررس به حاضر

 15خوشاه   48است. حجم نمونه برآورد شاده در ایان طارح، شاامل      پرداختهساله شهر یزد 
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گیاری  نفر( در مناطق مختلف شهر یزد اسات کاه باا روش نموناه     723خانواری )جمعاً شامل 

 سیستماتیک، انتخاب گردیدند. ای  تصادفی خوشه

از رابطه معنادار و معکوس متغیّر سن با ابعاد مختلف نگرش نتای  تحلیل دو متغیّره حاکی 

تر خانواده سنّتیای که با افزایش سن، نگرش به ابعاد ازدواج و تشکیل به ازدواج است، به گونه

به ازدواج غیرخویشاندی، ، نگرش به تجردبر این، رابطه معناداری در نگرش گردد. عالوه می

به تاأخیر ازدواج برحساب وضاعیّت تأهال، وضاعیّت       تحصیالت و نگرش به اولویّت نگرش

فعالیّت و سطوح تحصیلی والدین وجود دارد. همزنین با افزایش سطب تحصیالت پاساخگو،  

نتاای  تحقیاق   گاردد.  تر میبه دوستی دختر و پسر مثبت به تأخیر در ازدواج و نگرشنگرش 

تأثیر معنادار و مثبت فردگرایی را با تمام ابعاد نگرش به ازدواج و تشکیل خانواده نشاان داد،  

ها با تجرد، ازدواج غیرخویشاوندی، اولویّت ای که با افزایش فردگرایی زنان، موافقت آنگونهبه

 افازایش  گاردد. تحصیالت دختران، تأخیر ازدواج جوانان و دوستی قبل از ازدواج بیشتر مای 

بار ازدواج   تحصیلاولویّت ازدواج، در  و تأخیر تجرد زنان را به نگرش نیز، بخشیخودتحقق

نماید. همزنین وجود رابطاه مثبات و   تر میدوستی و معاشرت قبل از ازدواج موافق دختران و

ی بار  دهاد سارمایه فرهنگا   به ازدواج نشان مای  فرهنگی با تمامی ابعاد نگرش معنادار سرمایه

 -نتای  تحلیل چندمتغیّره نیز بر نقش مؤثر متغیّرهای ارزشی نگرش مدرن به ازدواج تأثیر دارد.

 فرهنگی در تغییر ابعاد مختلف نگرش نسبت به ازدواج حکایت دارد.

 عوامال  انیا م ازتوان گفات کاه   در تبیین نگرش به تجرد و عوامل مرتبط و مؤثر با آن، می

 کاه  یجدیاد  یاجتمااع  هاای  نقش است، مؤثر زنان انیم در تجرد آمدن دیپد در که گوناگونی

 باه  نسابت  کاه  ییهاا  نقش اند  داده اختصاص خود به را یبزرگ سهم شده فیتعر زنان برای

 و هاا  نقش ، جامعه نیاز به توجه با و تدری به دختران و زنان و ترند جذاب و تر گسترده گذشته

هاای   دیادگاه . ناد  شاد  وارد علمای  و صیتخصّ های پست در بعضاً و گرفته دستبه را مشاغلی

مدرنیزاسیون و تحاوّتت فرهنگای و ارزشای،     جریان نظری موجود بر این تأکید دارند که در

 بهباود  ای،هساته  خاانواده  ترجیب با فرایند این. شودمی تبدیل فردمحوری به محوری خانواده

 هماراه  جامعاه  افاراد  هاای ایده و هانگرش تغییر عمومی با تحصیالت گسترش زنان، موقعیّت

لذا، با توجه به اهمیّت پایادار نهااد ازدواج در زنادگی فاردی و اجتمااعی و اساتمرار        است 

دهد که تغییرات نگرشی نسبت به تجرد و طوتنی پایبندی به آن،  نتیجه تحقیق حاضر نشان می
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هاای  ا این وجود، گارایش شدن دوره تجرد در سالیان اخیر در جامعه ایران روی داده است. ب

 فرهنگی رای  در جامعه ایران و به طور کلی شهر یزد، در جهت حمایت از ازدواج است. 

، بار اسااس   در تبیین نگرش به ازدواج غیرخویشاوندی و عوامال مارتبط و ماؤثر باا آن     

رویکرد مدرنیزاسیون نقش و کارکرد شبکه خویشاوندی در رواباط خاانوادگی تغییار یافتاه و     

ازدواج خویشاوندی نیز فراوانی کمتری را در جوامع امروزی دارد. گیدنز در نظریه ناوگرایی  

خود به تغییرات خانواده پرداخته و کاهش ازدواج خویشاوندی را در نتیجه تغییرات جوامع از 

بار   (،221 :2000داند. همزنین نظریه دگرگونی فرهنگی ارزشی اینگلهارت )سنّتی به مدرن می

 های خویشاوندی در پی تغییرات فرهنگی جوامع تأکید دارد.زدواجکاهش ا

- به و یانسان هیسرما دختران، ازدواج سنّ رفتن بات یاصل عامل ته،یمُدرن یامدهایپ ظهور با

 دییا جد اقتصادی هایفرصت ینیشهرنش و شدنیصنعت. است التیتحص کلمه، یواقع یمعن

. بود خواهند ازدواج برای یابجذّ نیگزیجا خود نوبه به هافرصت نیا که کرد خواهند فراهم

 باه  دنیرسا  یبارا  توقعاتشاان  کنند، یم کسب التیتحص و روند یم دانشگاه به دختران هرچه

 یباارور  و کنند ازدواج توانند یم که ییها سال یضمن طوربه و رود یم تر بات زین مناسب یشغل

 نیساوم  اشاتغال  و لیتحصا  از پس جهینت در. گذرد یم اشتغال و لیتحص لیدل به باشند داشته

. بنابراین، در تبیین بعد نگرش به اولویّت تحصایالت بار   است ازدواج بحث ها آن یبرا نهیگز

 زنان یوابستگ از کار، و لیتحص افتنی اولویّت باتوان نتیجه گرفت که  می ازدواج برای دختران،

 نیهم و شود یم آن نیگزیجا یگرید یها یمشغول دل و شده کاسته یخانوادگ یزندگ به نسبت

 را هایی انگیزه هااین ،مجموع در .کند یم تر رنگکم  یخانوادگ یزندگ یبرا را زنان زهیانگ مسئله

 و یزنادگ  ریمسا  کاه  است کرده ایجاد باتتر، های موقعیّت آوردن دستبه برای ،دختران برای

  .است کرده خارج اولویّت از ای و دور ازدواج از را هاآن یها انتخاب

بر اساس تئوری نوسازی بازاندیشانه در تبیین بُعد نگارش باه تاأخیر در ازدواج، اگرچاه     

ها را با عدم آزادی و استقالل بیشتری را برای افراد به ارمغان آورده، لیکن آن فرایند نوسازی،

 برد نظریه مبادلهکار با( 1970) نای و اطمینان بیشتری نسبت به آینده مواجه ساخته است. بارتز

 هاایی اوّل، آن دسته: اندکرده مشخص را ازدواج های کننده از تعیین دسته دو ازدواج، مورد در

 کند تأمین ماندن مجرد به نسبت را بیشتری رضایت فرد برای ازدواج شوندمی باعث که هستند

 هاای جاایگزین  از بسایاری  میاان  در ازدواج شاوند مای  باعث که هستند هاییآن دوّم، دسته و
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نظریاه تحاوّل و دگرگاونی    بر اسااس   باشد. عالوه بر این نامطلوب کمتر فرد برای نامطلوب،

-خاانواده  کاهش اقتصادی، هایو پویایی شدن شهری شدن، صنعتی ظهورفرهنگی و ارزشی، 

 است. داشته پی در را فردگرایی افزایش و گرایی

زدواج با استفاده از تئوری مدرنیزاسیون در تبیین بُعد نگرش به دوستی دختر و پسر قبل ا

هاای غربای، تعهادات    توان گفت که در جریان نوسازی و صنعتی شدن و با نفاوذ اندیشاه  می

-های خانوادگی و برقراری پیوند ازدواج اهمیّت خود را از دست داده و نگرشنسبت به گروه

اوّلیه بین زن و شاوهر شاکل   تری به ارتباطات دختر و پسر قبل از ازدواج و توافق های موافق

گرفته است. از سوی دیگر نوسازی باعث افزایش سطب تحصیالت افراد و ورود زنان به بازار 

های مدرن به ابعاد مختلف ازدواج در اثر این تغییرات شکل گرفتاه   کار شده، در نتیجه نگرش

 است.

های نگرشی زنان  تهای انجام شده در تحقیق حاضر، بیانگر آن است که تفاو نتای  تحلیل

ای نظیار سان و    شهر یزد به ابعاد مختلف ازدواج و تشکیل خانواده، برحسب متغیّرهای زمینه

دهد، اما در اکثر  وضعیّت تأهل، اگرچه در سطب دومتغیره، ارتیاط آماری معناداری را نشان می

اره برآن دارد که شود. این نتای  اش موارد، پس از کنترل چندمتغیره این ارتباط به کلی محو می

ای فوق، مستقل از تأثیر عوامال و متغیرهاای فرهنگای و نگرشای نااچیز       تأثیر متغیرهای زمینه

هاای ازدواج   های مشاهده شده در ایده رسد که بخشی از تفاوت نظر می است. به بیان دیگر، به

هاای  هایی مانند سن، وضع فعالیت و وضعیت زناشویی عمدتا از طریق متغیر برحسب مشخصه

شاود. ایان    بخشی و سرمایه فرهنگی تبیاین مای   فرهنگی و نگرشی نظیر فردگرایی، خودتحقق

نسلی مرتبط با ازدواج، درآمیخته با  -های سنی الگوی نتای  را باید چنین تفسیر نمود که تفاوت

های اخیر، در جامعه ایران رخ داده  تری بوده است که در دهه فرهنگی گسترده -تغییرات ارزشی

بخشی و سرمایه  ت و در این میان،  متغیّرهای فرهنگی و نگرشی نظیر فردگرایی، خودتحققاس

کنند. ایان   های نگرشی ایفا می فرهنگی اهمیّت نسبی به مراتب بیشتری را در تیببن این تفاوت

یافته همسو با نتای  پژوهش دیگری در شهر یزد است که بر اهمیت بیشتر متغیرهای نگرشی و 

آل ازدواج ماردان و زناان    ای( در تبیین تفاوت سان ایاده   مقایسه با متغیرهای زمینهارزشی )در

 (. 1395محمّدی  شوازی و پیری ندوشن، عباسی تأکید کرده است )عسکری

های صورت گرفته در پژوهش حاضر، دو نتیجه کلیادی حاصال    بندی کلی تحلیل از جمع
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شوازی و صادقی  ندوشن، عباسی )عسکریکه، همانگونه که تحقیقات پیشین  شود: نخست آن می

های نگرشی مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده در شهر یزد،  اند تفاوت ( نیز اشاره کرده1388

های رگرسیونی برآورد شده  چندان گسترده نیست. براساس ضرایب تعیین بدست آمده از مدل

درصاد از   20تاا   2ای باین   رفتاه، در دامناه   هام  در این مطالعه، متغیرهای مستقل تحقیاق روی 

خانواده را در شهر یزد  ها و تغییرات مرتبط با ابعاد گوناگون نگرش به ازدواج و تشکیل تفاوت

گانه نگرش به ازدواج که در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت،  کنند. در ابعاد پن  تبیین می

درصد( از  8/12و  7/19با ابعاد نگرش به تجرد  و نگرش به تأخیر ازدواج جوانان )به ترتیب 

باتترین واریانس تبیین شده از سوی متغیرهای مستقل برخوردار بودند و در مقابل، نگرش به 

تار، از میاان ابعااد     ازدواج خویشاوندی کمترین واریانس تبیین شده را داشت. به تعبیر روشن

بارای تبیاین    گوناگون نگرش به ازدواج در شهر یزد، متغیرهاای مساتقل بیشاترین قادرت را    

هاای نگرشای در زمیناه تجارد و تاأخیر ازدواج  دارناد و در ُبعاد نگارش باه ازدواج           تفاوت

خویشاوندی کمترین قدرت تبیین را داشت. سهم نسبتاً پایین متغیرهای مستقل تحات مطالعاه   

های نگرشی به ابعاد گوناگون ازدواج و تشکیل خاانواده در شاهر یازد مؤی اد      در تبیین تفاوت

ها برحسب متغیرهاای   پذیری این نگرش های پاسخگویان و عدم تفاوت نی نسبی نگرشهمگو

 مستقل است.  

 است ینظر یها نهای تحقیق حاضر، هماهنگ با آن دسته از تبیی که، یافته دومین نتیجه آن

 و یفرهنگ تتوّتح تر گسترده کهکشان در را خانواده و ازدواج ینگرش راتییتغ و ها تفاوت که

های نگرشای مارتبط باا تغییارات      ها و تبیین برخی از تئوری .نگرند یم معاصر جوامع یارزش

جمعیتی و خانواده، نظیر تئوری گذار دوم جمعیتی و نظریاه تحاوّل و دگرگاونی فرهنگای و     

گر  تغییارات   های مهم  تبیین بخشی به عنوان مؤلفه ارزشی اینگلهارت، بر فردگرایی و خودتحقق

 -زدواج و خانواده تأکید دارند. در سالیان اخیر، مقارن با تحوتت اقتصادیارزشی و رفتاری ا

رسد تغییرات نوظهور ارزشی و فرهنگی، از جمله در قلمرو  اجتماعی جامعه ایران، به نظر می

بخشی در زندگی فردی و خانوادگی ایرانیان درحال گسترش  های فردگرایی و خودتحقق ارزش

های مرتبط با ازدواج و تشکیل خاانواده   آل ها و ایده بندی به ارزش است. اما در عین حال، پای

به ویژه در بستر اجتماعی مطالعه حاضر، همزنان بسیار نیرومند و پابرجاست. به این معنی که، 

ازدواج و تشکیل خانواده در زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم در جامعه ایران و به ویژه شهر 
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ریزی،  رود که در مورد آن برنامه یک رویداد مهم زندگی به شمار مییزد، یک هدف محوری و 

پذیرد. در نتیجه، نوعی وجود  گذاری و تمهیدات سنگینی از طرف فرد و خانواده صورت می سرمایه

های مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده از یکسو و تغییرات  آل ها و ایده بندی به ارزش همزمان پای

بخشی از سوی دیگر اتّفاق افتاده است. در این  رتبط با فردگرایی و خودتحققهای م نوظهور ارزش

اناد،   بندی خود را به نهاد ازدواج و تشکیل خانواده حفظ کارده  که پای شرایط، افراد ضمن آن

های گوناگون مرتبط  ریزی زندگی خود را در ابعاد و زمینه گیری و برنامه های مختلف تصمیم گزینه

 ادغام ندیفرآ یچگونگ وجود، نیا باکنند.  طلبی بیشتر دنبال می خواهی و آزادی استقالل با ازدواج، با

 یگسترش روبه و کالن یارزش یها فهمؤلّ باایرانی  خانواده اتیاخالق و دیعقا ها، نگرش و مواجهه

 یبررس یفرهنگ -یاجتماع یها ارزش از یعیوس فیط یحت و یبخش خودتحقق ،ییفردگرا رینظ

گرایی و ... مستلزم  های توسعه، برابری جنسیتی، فرامادی نظیر اشاعه ایده پژوهش، نیا در نشده

 ای در آینده است. تحقیقات جداگانه

هاای پژوهشای گاردآوری شاده،      با وجود آنکه نتای  مطالعه حاضر، براساس آخرین داده

شاهر یازد و   های مختلف  نگرش به ازدواج و خاانواده در   اندازی را در خصوص حوزه چشم

کننده آنها ارائه نمود، امّا باید به خاطر داشت که عناصر ارزشی و نگرشی در عین  عوامل تعیین

ثبات نسبی، به ویژه در دوران معاصر از سیاّلیّت باتیی برخوردارند. به همین جهت، اجارای  

ر رصد و زمانی به منظو -های مطالعاتی سری مطالعات طولی مستمر در قالب طرح پانل یا طرح

پایش مستمر تحوتت نگرشی و ارزشی خانواده در طول زمان، و شناسایی عوامل مهم و تعیین 

کننده آن اهمیت بسزائی دارد. از اینرو، ضرورت دارد که محققان عالقمند و مراکاز پژوهشای   

این، ریزی و اقدام نمایند. عالوه بر  مند در این جهت برنامه مرتبط نسبت به انجام مطالعات نظام

یک محدودیت مطالعه حاضر آن است که نتای  تحقیق حاضر، صرفا محدود به شهر یزد است 

و هرگونه تعمیم آن به دیگر نقاط کشور، باید با احتیاط بسیار صورت گیرد. با توجه به اهمیت 

بنیادین ازدواج و خانواده، اجرای مطالعات ملّی به منظور درک و شناخت صحیب و علمای از  

ارزشی و رفتاری ازدواج و خانواده در ایران ضرورت اساسی دارد و تزم است مراکز  تغییرات

های ملی را  های مورد نیاز برای اجرای چنین طرح گذاری آماری ملی و نهادهای مرتبط، سرمایه

 در اولویت خود قرار دهند.
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