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هدایت اله نيكخواه ،استاديار گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه هرمزگان ،ايران



مریم فاني ،كارشناس ارشد جامعهشناسي دانشگاه هرمزگان ،ايران
احمدرضا اصغرپور ماسوله ،استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد ،ايران
چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي نگرش دختران نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن در دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد انجاام شاده
است .چارچوب نظري اين پژوهش ،تركيبي از مجموعه نظريات مدرنيزاسيون ،گذار جمعيتي دوم ،نقاش ،انتاااب عقیناي و نظاام كااركردي
پارسونز است كه براي بررسي متغيرهاي هزينه فرصت ،كليشههاي نقش جنسيتي و دينداري استفاده شده است .روش پژوهش در اين مطالعاه،
پيمايش و ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه بوده اسات .حجام نموناه باا اساتفاده از فرماول عماومي كاوكران  971نفار ( 222نفار در مقطاع
كارشناسي 661 ،نفر در مقطع كارشناسي ارشد 12 ،نفر در مقطع دكتري) تعيين شده است .پرسشنامه در سطح دانشاگاه فردوساي مشاهد و باا
روش نمونهگيري طبقهاي متناسب با حجم اجرا شده است .دادهها با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي (ضريب همبستگي و تفااوت مياانگين،
رگرسيون ،تحليل مسير) و با كمک دو نرمافزار  Spssو Amosبررسي شدند .نتايج نشان ميدهند بين متغيرهااي مادظنظر باا ناور نگارش باه
ازدواج ،رابطه وجود دارد .همچنين بين متغيرهاي پايگاه اقتصادي -اجتماعي ،دينداري ،هزينه فرصت و كليشههاي نقش جنسيتي با نور نگرش
به ازدواج ،رابطه وجود دارد .بيشترين ميزان اثرگذاري در نگرش سنتي به ازدواج مربوط به متغير ديناداري و باراي نگارش مادرن باه ازدواج،
مربوط به هزينه فرصت است .همچنين به لحاظ توصاي

توزياع پاسااگويان نسابت باه ناور نگارش باه ازدواج ،نتاايج نشاان دادناد بيشاتر

پاساگويان ،نگرش سنتيتري به ازدواج داشتند.
کليدواژهها :دينداري ،كليشههاي نقش جنسيتي نگرش به ازدواج ،نگرش سنتي ،نگرش مدرن ،هزينه فرصت

 نويسنده مسؤول13677666136 :

Email: hnik2000@yahoo.com

Copyright©2017, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it
with others as long as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)67شماره سوم ،پاييز 6936

611

مقدمه و بيان مسأله

مدرن است .بنيانها و ارزشهاي مادرن ،كاه در ديادگاههااي

ازدواج 6از مهمترين رسوم معماول در تماام جواماع اسات كاه

انديشاامندان غربااي ريشااه دارد و امااروزه سااازههاااي بنيااادي

بهدليل نقش مهم آن در فراهمكردن ساختار و زيربنااي تشاليل

ارزشها و هنجارهاي فرهنگ و تمدن نو شمرده ميشاود ،باا

خانواده و گسترش نسل ،مهمترين و بنياديتارين ناور ارتبااط

بيشااتر ارزشهاااي ساانتي كنااوني در جوامااع در حااال گااذار

 .)Higgins et al.,ازدواج ناهتنهاا در

سازگاري ندارد؛ از اينرو ،به نظر ميرساد هاي ياک از ايان

سیمت جسمي و رواني فرد مؤثر است؛ نقاش مهماي در ورود

بنيانهاي ارزشي را كامیً نميتوان رد كرد ،بللاه باياد تایش

انسااان بااه دور بزرگسااالي باار عهااده دارد .همچنااين ازدواج،

كرد پيوند و آميزشي بين ارزشهاي سنتي و مدرن ايجاد كرد.

پديدهاي مطلق و فارغ از بستر زمان و ملان نيست؛ بلله در هار

جامعۀ ايران در سالهاي اخير ،همگاام باا دگرگاونيهااي

زمااان و در هاار جامعااه ،چهاار خاصااي دارد و بااا جامعاه نيااز

ساختي و فني و ارتباط با جامعۀ جهااني ،تغييارات گونااگوني

دگرگون ميشود (شعار كاظمي و هرندي.)662 :6988 ،

يافته است .ارزشها و نگرشها دربار نهاد خانواده ،ازدواج و

معرفاي شاده اسات

(2002

مسألۀ ازدواج و زناشويي ازجملاه مساالل مهام بشاري در
طول تاريخ بوده است ،به همين دليل به اين مساأله عایوه بار

شيوههاي همسارگزيني ازجملاه زميناههاايي باودهاناد كاه در
معرض اين تغييرات و دگرگونيها قرار گرفتهاند.

اديان و مذاهب ،رشتههاي علوم انساني مانناد جامعاهشناساي،

از سويي با توجه به حضور پررناگ زناان در عرصاههااي

حقوق ،اقتصاد ،روانشناسي و  ...نيز توجه كردهاناد .باا توجاه

اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي ،توجاه باه ارزشهاا و

به اهميت نهاد خانواده ،هر گونه تغيير و تحول در جامعه ،نهاد

نگرشهاي زنان و دختران در مسالل گوناگون اجتماعي ،بسيار

خانواده را نيز تغيير خواهد داد .افزايش سن ازدواج دختران و

مهم شمرده ميشود .عیوه بر اين ،دگرگونيهاي ساختاري در

رواج پديد تجرد در آنان ازجمله تحوالتي است كه باه دنباال

آموزش و كار زنان ،افزايش توانمنديهاي آنان در زميناههااي

تغييرات كین در سطح جامعه ايجاد شده است.

اجتماعي و رشد تفلرات فمينيستي ،آنهاا را باه باازنگري در

توسعه و نوسازي در دنياي جديد با تغيير سريع و در خور

نقشها و هويتهاي سنتي خود و دگرگونكاردن آن واداشاته

توجه شرايط اقتصادي و اجتمااعي ،تغييار در زماان ازدواج و

است .آنان خواستار حقوق برابر در همۀ زمينههااي زنادگي و

تااأخير آن را بااه زمااانهاااي دورتاار موجااب شااده اساات.

جهان اجتماعي و آزادي بيشتر در گزينش همسر و شايوههااي

پيچيدهترشادن تقسايم كاار اجتمااعي ،گساترش تحصايیت

همسرگزيني هستند.

همگاني و مشاركت بيشتر زناان در فعالياتهااي اقتصاادي و

از سوي ديگر ،جوانان با هنجارهااي ماذهبي ،اجتمااعي و

اجتماعي خارج از خانه ازجمله عواملي هساتند كاه در تاأخير

خانوادگي خود روبه رو هستند كه برخورد ساتگيراناهاي باا

ازدواج نقش دارند (محموديان .)18 :6989 ،پدياد افازايش سان

اين تفلرات و آزاديخواهي آنان نشان ميدهند .همانگونه كه

ازدواج و بروز تجرد ،باعث اخاتیل در كااركرد طبيعاي نهااد

اينگلهارت ( )6989اشاره ميكند جامعهپاذيري ،نقاش بسايار

خااانواده ماايشااود و بااه دنبااال اياان اماار بااهطااور طبيعااي

مهمي در سااخت ارزشهاا و نگارشهااي افاراد و همچناين

نا بسامانيهايي مانند شيور اناوار فساادهاي اجتمااعي ،بحاران

سوگيريهاي اجتماعي آنها دربار بسياري از مسالل اجتماعي

ميل جنسي ،فرار دختران و...در سطح جامعه به وجود ميآيد.

ازجمله جنسيت و تفاوتهاي جنسيتي دارد؛ بنابراين باه نظار

يلي از چالشهاي بنيادي پيش روي جوامع در حال گاذار

ميرساد ناساازگاري ايان دو دساته از ارزشهاا ،آنهاا را در

از دوران سنتي به مدرن ،چالش سنتهاي كنوني با ارزشهاي

دوگانگي ميان ارزشهاي سنتي و مدرن بر سار مساألۀ ازدواج
سرگردان كرده است .اين سارگرداني باهوياژه باراي دختاران،
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چالش بزرگي است كه آنها را به بساياري از ناهنجااريهااي

زنااان ،نگاارش فرامااادي بااه ازدواج ،اسااتقیل زنااان و ساان

رفتاري و اجتماعي مملن است بلشاند؛ بنابراين باا توجاه باه

پاساگويان بيشاترين تاأثير را در ميازان شالاف باين رفتاار و

افزايش ساهم زناان در آماوزش عاالي ،گساترش اجتماعاات

نگرش زنان به سن مناسب ازدواج دارند .نتايج نشان مايدهناد

شهري ،تنور فرهنگي و گرايش به بازار كاار و اشاتغال زناان،

تركيبي از مشاصههاي اقتصادي اجتماعي ،جمعيتي و عوامال و

مسألۀ بررسي نگرش دختران به ازدواج ،امري ضروري به نظر

زمينههاي قومي فرهنگاي ،تبياين بهتاري از شالاف در رفتاار و

ميرسد .شاناخت نگارش دختاران درباار مساألۀ ازدواج تاا

نگرش زنان نسبت به سن مناسب ازدواج به دست ميدهند.

اندازهاي در پيشبيني رفتار آنها در آينده ميتواند به ما كمک

دلاموش ( )6932پژوهشي باا عناوان «باازخورد جواناان

كند و همچنين آنها را از آسيبهاي رواني واجتماعياي آگااه

ايراني به ازدواج :يافتاههااي ياک پيماايش» انجاام داد .روش

كند كه تهديدشان ميكند.

پژوهش ،پيمايشي و روش نموناهگياري ،روش چندمرحلاهاي

از اينرو ،اين پژوهش در پي دستيابي باه دو هادف عماده
است:
 بررساي نگاارش دختااران دانشاجوي دانشااگاه فردوساايمشهد به مسألۀ ازدواج
 بررسي عوامل مؤثر در نگرش دختران دانشجوي دانشگاهفردوسي مشهد به مسألۀ ازدواج.

اساات .جامعااۀ آماااري شااامل مجموعااۀ نوجوانااان و جوانااان
دانش آموز و دانشجوي ايراني مشغول به تحصيل در رشتههاي
ماتل

پايۀ سوم متوسطۀ دبيرستانها و شااخه هااي ماتلا

دور كارشناسي و دكتراي حرفهاي دانشگاهي ايران است.
نتايج نشان ميدهند مثبتترين بازخورد باه موضاورهااي
ازدواج ،بر ارزشهاي خودپيروي و برابرنگري مبتناي اسات و

پيشينۀ پژوهش

منفي تارين بازخوردهاا باه موضاور هاايي مرباوط اسات كاه

پورافلاري و هملاران ( )6936پژوهشي با عنوان «بررسي

ارزشهاي محاطشدگي در ازدواج را پاس ميدارند .عیوه بار

رابطۀ ويژگاي هااي شاصايتي و نگارش باه ازدواج :مطالعاۀ

اين جوانان بهصورت غيرسنتيتر به ازدواج روي آوردهاند.

موردي دانشجويان دختر  68-21سالۀ دانشگاه اصفهان» انجاام

مجدي و رضاايي ( )6931پژوهشاي باا عناوان «سانجش

دادند .روش پژوهش ،ميداني و كتاباانه اي است و نموناه باه

نگرش دانشجويان پسر مجارد دانشاگاه فردوساي نسابت باه

روش نمونه گيري طبقه اي انتااب شده است .نتاايج پاژوهش

ازدواج و عواماال مااؤثر در آن» انجااام دادنااد .روش پااژوهش،

حاضر نشان ميدهناد باين ميازان درونگراياي ،بارونگراياي،

پيمايش است و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده اسات.

سلطهپذيري ،سن ،پايگاه و عقايد مذهبي و نگرش باه ازدواج،

جامعۀ نموناه شاامل كليظاۀ دانشاجويان پسار مجارد دانشاگاه

رابطه وجود دارد؛ ولي بين سالطهگاري و نگارش باه ازدواج،

فردوسي مشهد در ساال تحصايلي  6983-31اسات و نموناه

تفاوت معنيداري مشاهده نشده است.

به شيو تصادفي ساده به تعداد  211نفر از تمامي دانشالدههاا

حسيني و گراوند ( )6932پژوهشي با عنوان «سنجش عوامل

انتااب شده است .نتايج پژوهش نشان ميدهند چندين متغيار

مؤثر در شلاف رفتار و نگرش زنان به سان مناساب ازدواج در

ازجمله نگرش به زن ،رضايت از زنادگي ،رواباط والادين باا

شهر كوهدشت» انجام دادند .روش پژوهش ،پيمايشاي و روش

يلديگر و نگرش دوستان دربار ازدواج در نگرش نسابت باه

نمونااهگيااري ،تركيبااي از روشهاااي خوشااهاي چندمرحلااهاي،

ازدواج تأثيرگذار است.

تصادفي و تصادفي نظاممناد اسات .نتاايج ،نشااندهناد باروز

حبيبپور گتابي و غفاري ( )6931پژوهشي با عنوان «علل

شلاف در رفتار و نگرش زناان باه سان مناساب ازدواج باراي

افزايش سان ازدواج دختاران» انجاام دادناد .روش پاژوهش،

دختران هستند .بر اساس اين بررسي ،پايگاه اقتصادي اجتمااعي

پيمايشي است و جامعۀ آماري را دختران و زنان متأهل  21تاا
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 11سالۀ ساكن در مراكز شهري كشور تشليل دادهاند و حجام

ولوبي )2010(2براي درک چگونگي تغيير نگارش نسابت

نمونه برابر با  6236نفر از اين دختران در  1مركز شهر تهاران،

به ازدواج در بزرگسالي پژوهشي با عناوان «مادار نگارش باه

ساري ،خرم آباد ،مشهد و سنندج بودهاند .نتايج نشان ميدهناد

ازدواج در نوجواني ،جوانان و نوجوانان» انجام داد .نمونۀ ايان

دختراني كه ديرتر ازدواج ميكنند ،تحصيیت باالتر و نگارش

پژوهش شامل هزار نفر از دانش آماوزان دبيرساتان اسات كاه

فرامادي به ازدواج دارند و اعتقاد بيشتري دارند كه باا ازدواج،

تغييرات در نمونهها به مدت  1سال دنباال شاد .نتاايج نشاان

هزينههاي فرصت ازدسترفته ،بيشتر از فرصت ازدواج است.

مايدهنااد نموناههااا ،ازدواج را عاااملي باراي انتقااال بااه دور

كاظمي پور ( )6988پژوهشي باا عناوان «سانجش نگارش
جوانان نسبت باه ازدواج و شاناخت آثاار و پيامادهاي آن باا

بزرگسالي در نظر ميگرفتند .همچنين ساختار خانواده ،اهداف
اصلي ،نژاد و جنس ،نگرش نسبت به ازدواج را تغيير دادند.
9

تأكيد بر ازدواج هااي دانشاجويي» انجاام داد .روش پاژوهش

مااارتين و هملاااران ( )2003پژوهشااي را بااراي ساانجش

مبتني بر روشهاي مطالعۀ اسانادي و توصايفي  -تحليلاي باا

نگاارش جوانااان بااه جنبااههاااي ماتلاا

ازدواج و زناادگي

استفاده از روش پيمايشاي اسات .يافتاه هااي پاژوهش نشاان

خانوادگي با عنوان «بيان نگرش نوجوان به زندگي خانوادگي»

مي دهند ازدواج هاي دانشجويان به سمت غيررسميشدن پيش

انجام دادند .بيشتر پاساگويان ،نگرش منفي نسبت باه طایق

مي روند .همچنين در جامعۀ ايران ،نهااد خاانواده و تعاامیت

داشته و ازدواج را تعهدي بلندمدت قلمداد كردهاند .حدود 91

درون اعضاااي آن بااه مياازان رشااد و توسااعۀ صاانعتيشاادن و

درصد پاساگويان ،نگارش مثبتاي باه رابطاۀ جنساي قبال از

شهرنشيني در كشور رشد نلردهاند .در اين ميان ،طایق مياان

ازدواج داشته و بيشتر آنها نيز قبال از ازدواج ،رابطاۀ جنساي

افراد با پايگاه اجتماعي پاايين تار بيشاتر از بقياه باوده اسات.

داشتهاند .همچنين بيشتر پاساگويان نيز با مشاورههاي پيش از

درنهايت بر اسااس نظرياۀ مبادلاه ،بساياري از جواناان باراي

ازدواج موافق بودهاند.

انتااب همسر ،بيشتر به انتااب عقیني توجه دارند و نگارش
به ازدواج در جوانان به امري عقیني تبديل شده است.

1

مالهوترا و هملاران ( )1992براي بررسي شباهتهاي نسلي
دختااران و مااادران در ادراکهاااي ازدواج ،پژوهشااي بااا عنااوان

گوبرنسلايا )2008(6براي بررسي تغيير نگرش افراد نسابت

«مادران ،دختران ،ازدواج :تبيين شباهتها در ادراکهااي نسالي

به ازدواج و كودک ،پژوهشي با عنوان «تغيير نگرش به ازدواج

در سريینلا» انجام دادهاند .نتايج نشان ميدهند نگرش دختاران

و فرزند در  6كشور» با استفاده از دادههاي برناماۀ باينالمللاي

و مادرانشان به ازدواج نسبتاً مدرن است .در تبيين اين وضعيت،

پيمايش (سازمان) اجتمااعي ( )ISSPباراي ساال هااي ،6388

گسترش تحصيیت و استفاده از رسانه بسيار مهام باوده اسات،

 6333و  2111در اتااريش ،آلمااان ( غاارب) ،بريتانياااي كبياار

بهگونهاي كه در جامعاهاي كاه فرصاتهااي تحصايلي و رفااه

(انگلستان) ،ايرلند ،هلند و ايااالت متحاد امريلاا انجاام داده

اجتماعي بر اي زنان در دسترس باشد ،مادران و دختران بر ابعاد

است .نتايج نشان ميدهند مطابق اياد نهاديناهشادن ازدواج و

فردي ازدواج بيشتر از ابعاد خانوادگي تأكيد دارند.

نظريۀ گذار جمعيتي دوم ،افلار عماومي در ايان كشاورها در
حال دورشدن از هنجارهاي سانتي ازدواج و بااروري واجاب

مباني نظری

است .اين تغييرات بهطور عمده باين نسالي هساتند .در هماۀ

نظريۀ مدرنيزاسيون1را ويلياام گاود 6مطار كارده اسات .وي

كشورها ،زنان مجرد و داراي تحصيیت بهتر ،شااغل و افاراد

تبيين تفاوت سن ازدواج افراد از مفهوم مدرنيزاسيون اساتفاده

كمتر مذهبي ،ديدگاه سنتي كمتري نسبت باه ازدواج و فرزناد

2

داشتند؛ با اين حال ،تفاوت بين كشورها در خور توجه است.
Gubernskaya
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كرده است .بر اساس اين ،كاهش ياا افازايش سان ازدواج باا

گسترش ايده هاي پستماترياليستي ،يعني تأكياد بار اساتقیل

درجات مدرنيزاسيون مقايسه شده است.

فردي و خودتحققباشي را عامل تغييرات نوين خانواده تلقي

مدرنيزاسيون در سطو فردي و اجتماعي با تأثيرگذاري در

مااايكناااد (عسااالري ندوشااان .)1:6988،در جرياااان گاااذار

زمان ازدواج انجام مايشاود .در مياان مهامتارين عامالهااي

جمعيتشناختي اول ،بعد خانوار كااهش يافات .كااهش بعاد

مدرنيزاسيون ،به گسترش فرصت هاي تحصايلي ،تغييارات در

خانوار ،پيامدهاي جمعيتي و اجتماعي به هماراه داشات .ايان

نيروي كار و فعاليت هاي شاغلي ،اشاتغال زناان و شهرنشايني

پيامدها ،زمينه را براي تغييرات مهني در ميان خانوارها فاراهم

ميتوان اشاره كرد .افرادي كه در مناطق شهري زندگي ميكنند

كردند .تغييرات مهناي ناشاي از گاذار جمعياتشاناختي اول

بهدليال شايوههااي زنادگي متفااوت و نياز كنتارل اجتمااعي

بهتادريج تغييراتاي در زنادگي خاانوادگي و زناشاويي ايجااد

ضعي تر ،نسبت به منااطق روساتايي ،ازدواجشاان باا تاأخير

كردناااد كاااه ايااان تغييااارات در چاااارچوب نظريۀگاااذار

انجام ميشود (آستينافشان .)61 :6981 ،در جريان مدرنيزاسايون،

جمعيتشناختي دوم تئوريزه شدند .بهطور كلاي ،ايان نظرياه

خااانوادهمحااوري بااه فردمحااوري تبااديل ماايشااود .فراينااد

تغييرات بنيادين ارزشي و گسترش ايده هااي فراماادي ،يعناي

مدرنيزاسيون با ترجيح خانوادههسته اي ،فردمحوري در مقابال

تأكيد بر استقیل فردي و خودتحققباشي را عامال تغييارات

خانوادهمحوري ،بهباود موقعيات زناان ،گساترش تحصايیت

نوين خانواده تلقي ميكند (عباساي شاوازي و هملااران.)66:6988،

عمومي ،شهرنشايني و ازدواج هااي باا انتاااب آزاد ،تشاليل

اين عوامل ،در كنار همديگر ،ترجيحات و سیيق افاراد را باه

خانواده در سنين بااالتر را تشاويق مايكناد .در ايان جرياان،

سمت فردگرايي ،آزادي و استقیل تغيير داده و درنتيجه ،باعث

بسياري از كاركردهاي قديمي خانواده به سازمان ها و نهادهاي

تغييراتي در نگرش و رفتار ازدواجي فرد شدهاند .نظريۀ گاذار

ديگر واگذار ميشود .اين تغييار كااركرد ،شابلۀ اجتمااعي را

جمعيتي دوم بر تأثير هماهناگ عوامال اقتصاادي و اجتمااعي

جايگزين شبلۀ خويشاوندي مايكناد؛ درنتيجاه ،خاانواده باه

(بهويژه تضعي

كنترل هنجاري و افزايش اساتقیل اقتصاادي

واحد هسته اي تبديل ميشود كه بر فردگراياي اساتوار اسات؛

زنان) ،فرهنگي (سلوالريزاسيون)و فناوري مدرن (جلاوگيري

يعني باش عمدهاي از تصميمهاي مربوط به زنادگي اعضااي

ازحاملگي) در افازايش سان ازدواج تأكياد دارد؛ بناابراين بار

خانواده مانند تصميمگيري دربار تشليل خاانواده و ازدواج را

اساس نظريۀ گذار جمعيتشناختي دوم ،افزايش تصااعدي در

خود افاراد اتااام مايكنناد .ايان ازدواجهاا باا انتاااب آزاد،

خودماتاري فردي در زمينههاي اخیقاي ،ماذهبي و سياساي،

همبستهاناد (محمودياان-91 :6989 ،

اساااس تغيياارات انجااامشااده در تشااليل خااانواده اساات.

 .)23ويليااام گااود باار اساااس اياان نظريااه ،دگرگااونيهاااي

سلوالريسم ،جنبشهاي رهاييباش ،گسترش ارزشهاي فارا

به وجودآمده در خانواده را نتيجۀ اجتناب ناپذير دگرگونيهااي

ماديگرايي (نظير توساعۀ شاصاي و خودشالوفايي) ،تردياد

ساختاري (جامعه) و دگرگونيهاي ايدلولوژيلي مايداناد .باه

نسبت به نهادها و افزايش بايتاابي نسابت باه دخالات افاراد

عقيد وي زماني كه دگرگونيهاي ساختاري (دگرگاونيهاايي

بيروني در زندگي شاصاي (از هار ناور منباع اقتادار) جاز

معموالًبا سنين ازدواج باالتر

ماننااد صاانعتيشاادن ،شهرنشاايني و  )...و دگرگااونيهاااي

جنبه هاي ماتل

ايدلولوژيلي ،هر دو در سطح كین رخ ميدهند ،سازمانهااي

فرد بر اساس اراد آزاد خود براي زندگياش تصاميم بگيارد؛

سطو خارد (خاانواده) نياز باهاجباار باياد خاود را باا ايان

بنااابراين كاااهش ازدواج و افاازايش جااايگزينهااايي ماننااد

دگرگونيهاي سطح كین انطباق دهند (اعزازي.)67:6983 ،

همخانگي را نمود نگرش غيرهمناوا و اعتاراض علياه مناابع

بر اساس نظريۀ گذار جمعيتي ،تغييارات بنياادي ارزشاي و

تحول در ارزشها هستند كه باعث شدهاناد

اقتدار و شايوهاي باراي آشالاركردن آزادي فاردي در مقابال

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)67شماره سوم ،پاييز 6936
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قراردادها و عرف ميتوان دانست

(روزيتا و فرابوني 2111 ،به نقال

از حبيبپور گتابي و هملاران.)62:6931،

رفتار اجتماعي با تعري

تعادل است .تعادل وقتي وجاود دارد

كه هي كس به تغيير رفتار خود تمايل نداشته باشد .اين تعادل

رويلرد فمينيستي-ماركسيستي در تحليل شارايط اقتصاادي،
باار قاادرت مااردان و زنااان در پيونااد ازدواج تأكيااد مايورزد و

وقتي است كه افراد (نه گروهها) نفع مدظنظر خود را به حداكثر
ميرسانند.

6

اياان نظريااه باار پايااۀ فردگرايااي روششااناختي اساات ،نااه

و 2پوالک 2111 ،به نقل از ضارابي و هملااران.)11:6931،از ايان منظار،

فردگرايي وجودشناختي؛ يعني انتااب عقیني ،وجود گروههاا

بهتدريج با ايجاد فرصتهاي شغلي بهتر و بيشاتر باراي زناان و

را انلار نميكند؛ بلله ادعاا مايكناد فقاط افرادناد كاه عمال

استقیل اقتصادي آنان و نياز قاوانين و برناماههااي حماايتي از

ميكنند.

ازدواج را در چارچوب

«نظريۀ بازيها» بررسي ميكند (لنادبر

زنان ،مادران و فرزندانشان ،قدرت چانهزني زنان نياز در ازدواج

ترجيحات افراد در اين نظريه ،متعدي است :اگار مان  Aرا

افزايش يافته و قدرت انتااب تجرد را به آنان داده است .وجود

به  Bو  Bرا  Cترجيح بدهم ،بايد  Aرا به  Cنيز ترجيح دهام

اين قدرت تاارياي ماردان ،انگيازهاي باراي زناان باراي تارک

(جوادي يگانه)96:6987،

ازدواج شده است كه كاهش رشد ازدواجها را توجيه ميكناد و

اليزابت گرمن ( )2005كليشه هاي جنسيتي 1را سااختارهاي

اين در شرايطي است كه زنان بهلحاظ اقتصادي از مردان مستقل

فرهنگي مشترک در جامعه ميداند كه ويژگيهايي را توصاي

شده باشند و سرساتي و سازشناپذيري مردسااالرانه همچناان

ميكنند كه مردان و زنان باا آنهاا شاناخته مايشاوند .گارمن

ماک كارات 6387،باه

معتقد اسات كليشاه هاا و تعصابات درونگروهاي در درک و

در تضادهاي خانوادگي وجود داشته باشد (

9

ارزيابي افراد از ديگران تأثير ميگذارند (.)Gorman, 2005: 714

نقل از ضرابي و هملاران.)16: 6931 ،
در نظريۀ انتااب عقیني ،كه ابتدا در نظرياۀ مبادلاه ظهاور

بر اساس تعري

اليزابت گرمن و ساير تعريا هااي موجاود

يافت ،جامعه مجموعهاي از افراد است كه كنش عقیني دارند.

دربار كليشههاي جنسيتي گفتني است كليشههاا ياا تصاورات

كنش عقیني در اين منظر ،كنش عقیني معطوف به هدف در

قالب جنسيتي ،مجموعۀ باورها و بايدهايي را باه ماردان و ياا

وبر يا كنش مبتني بر عقینيت ابزاري است .اين افاراد

زنان ميآموزند كه به واسطۀ مرد و ياا زنباودن خاود چگوناه

آگاه ،خودماتار و هدفمند در هر شرايطي به دنبال به حاداكثر

رفتار كنند .بر اسااس كليشاه هااي جنسايتي ،زناان و ماردان،

رساندن سود خود هستند« .كار فاعیني عاقیناه اسات كاه در

ويژگيهايي خاص و منحصربهفرد ،خواه در رفتار و خاواه در

چارچوب اعتقاداتشاان ،نسابت باه شاقوق مملان و عواقاب

عماال دارنااد؛ بااهعنااوانمثااال ،بااراي يااک زن ،كليشااههااا و

ماتار شقوق ،شقي را برگزينند كه براي رسيدن باه غاياتشاان

ويژگيهاايي چاون حسااس ،آرام ،ظريا  ،مهرباان ،وابساته،

بهترين راه باشد» (ليتل .)63:6979،هرساني نيز عمال عقیناي را

خانهداري ،همسرداري و  ...و باراي ياک مارد ،ويژگايهاايي

در زندگي روزمره ،رفتاري ميدانند در آن افراد بهترين وسايل

چون مسئوليتپذير ،مغارور ،خشان ،باااراده ،شاغل بيارون از

در دسترس را براي رسيدن به ياک هادف مشااص انتاااب

منزل و .....مطر است.

تعري

ميكنند .استفان فيشر ( )2003باهصاورت خیصاه ،مفااهيم و
فرضيههاي نظريۀ انتااب عقیني را چنين بيان ميكند:

در نظريۀ نقش ،مفاهيم پايگاهي و نيز نقش و مجموعههاي
نقشي اهميت مييابند .درواقع ،پايگاه ،موضعي است كاه فارد

هدف اين نظريه ،توليد قواعد جهاني يا عماومي حااكم بار

در ساختار اجتماعي جامعۀ خود ،اشغال ميكناد و بار اسااس
ارزشمندي آن پايگاه بهلحاظ ميزان كشش ،قدرت ،تسلط و ياا

1
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حيثيت ،جايگاه معيني را در سلسلهمراتب اجتمااعي باه خاود

مربوط به هويت جنسي اراله كرده است .هويت جنسي زمااني

اختصاص ميدهد؛ يعني پايگااه ،موضاعي اسات كاه فارد در

شلل ميگيرد كه كودكان ،معنا و تصويري از خود مايساازند

سلسله مراتاب اجتمااعي اشاغال مايكناد و نقاش ،مجموعاه

كه دربردارند مفاهيم مردانگي يا زنانگي است و جنسايت باه

نهفته در پايگاه محسوب ميشود كه جامعه

باشي از خودپندار آنها تبديل ميشود .به عقيد بم ،كودكان

و دارند پايگاه بهطور متقابل از يلديگر انتظار دارند .عباارت

اين آمادگي عمومي را دارند كه اطیعات راجع به خودشان را

مجموعۀ نقشي ،به كليظۀ روابط نقشي يک شاص گفته ميشود

بر مبناي تعري هاي اجتمااعي رفتارهااي مناساب باراي هار

كه با ديگران باهدليال پايگااه اجتمااعي خااص خاود برقارار

جنس ،سازمان دهاي كنناد .باهماوازات رشاد كودكاان ،آن هاا

ميكند .اعضاي يک نظاام اجتمااعي معاين مملان اسات باه

بااهتفصايل عقايااد كليشااهاي مربااوط بااه ماارد يااا زنبااودن را

كساني پاداش دهند كه نقشهاي مقرر را خوب اجرا مايكنناد

(كليشه هاي جنسيتي) در فرهنگ خودشان

ميآموزند (باايرون و

و كساني را تنبيه كنند كه به اين هنجارها پاسخ منفي ميدهند

بيرن 677 :6337 ،به نقل از رياحي.)661:6986 ،

امتيازات و تلالي

(دوچ و كااراس .)683:6978،باادينترتيااب گفتنااي اساات نقااش

يلي از موضوعات جامعهشناسي ،كه پارسونز مطالعه كارده

جنسيتي عبارت است از انتظارات غالب در يک جامعه درباار

است ،موضور خانواده اسات .اهميات انديشاه هااي پارساونز

فعالياتهااا و رفتارهاايي كااه ماردان و زنااان مايتواننااد و يااا

دربار خانواده ،كمتر از انديشاههااي كاین جامعاهشناساي او

درگير شاوند (كاامير و هملااران 921:6383،باه

نيساات .وي بااا مطالعاۀ خااانوادههاااي طبقااۀ متوسااط امريلااا

نقل از رياحي .)6611:6986،بدينترتياب ،وقتاي از مفهاوم نقاش

(بهعنوان جامعهاي مدرن و مطلوب) الگوي هساتهاي خاانواده

و

را بهصورت الگوي شايع دنياي مدرن رصاد مايكناد و آن را

كارهاي خانگي يا اجتماعي جداگانه به هر ياک از دو جانس،

كارآمدترين الگو در شرايط جديد جهان مايداناد .بار اسااس

انتظار ويژگيهاي شاصيتي و رفتاري متفاوت از هريک از دو

نظريۀ پارسونز ،مبناي اصلي خاانواده هساتهاي ،ازدواج اسات.

نميتوانند در آنها

جنسيتي ساان مايگاوييم عایوه بار اختصااص وظااي

جنس نيز مدظنظر است (رياحي.)661:6986 ،
مفهوم طرحواره ،به ساختي شاناختي اطایق مايشاود كاه
نشاندهند آگاهي و شناخت فرد راجع به يک مفهوم باا ياک
نور محارک (شاامل اساناد آن و رواباط مياان اساناد) اسات.
طرحوارهها ،شيوههاي مهم قالبسازي ديدگاه يک فرد درباار
جهانش در نظر گرفته مايشاوند؛ زيارا در فراينادهاي توجاه،
حافظه و استنباط اجتماعي تأثير ميگذارد (ميلتون .)2111،اناوار
متفاوتي از طرحوارهها بررسي شده اناد؛ نظيار طرحاوارههااي
مربااوط بااه اشااااص ،طرحااوارههاااي مربااوط بااه خااود،
طرحوارههاي مربوط به نقش ،طرحوارههاي مربوط به وقايع و
رويدادها و طرحوارههاي آزاد (ايرواني و باقرياان .)13:6989 ،يلي
از مهمترين طرحوارههاي بررسيشده ،طرحوار جنسيت است
كه مطالعه دربار آن به ارالۀ نظرياۀ طرحاواره جنسايت منجار
شده است .اين نظرياه را سااندرا بام در چاارچوب نظرياات

پارسونز مباحث نظري مربوط به الگاوي هساتهاي خاانواده را
بر اساس انديشههاي كاركردگرايانۀ خود و نيز بر اساس نظريۀ
ابتلاري خود يعني نظريۀ نظام كنش

پايهريازي مايكناد (اماين

مجد و كرمي .)36 :6983 ،كنش اجتماعي ،موضور جامعهشناساي
پارسونز است .بهنظار پارساونز چاون جرياان كانش متقابال،
خصلت اجتماعي دارد و ارزشها در آن ماؤثر هساتند ،كانش
اجتماعي را بدون درنظرگرفتن نظام اجتماعي ،كه خود مركاب
از نظام فرهنگي و شاصيتي است ،نمايتاوانيم مطالعاه كنايم.
كنش تحت تأثير چهار خردهنظام شلل مايگيارد كاه يلاي از
آنها نهاد ديني است .نهاد ديني مسئوليت ثبات اخیقاي را باه
عهده دارد و از ارزشهاي فرهنگ عماومي مراقبات مايكناد
.پارسونز در تعري

ديان مايگوياد :مجموعاهاي از باورهاا،

اعمال ،شعاير و نهادهاي ديني كه انسانها در جواماع ماتلا
بنا كردهاند .در نظريۀ پارسونز ،نهاد ديني ،كه مسائوليت ثباات
اخیقااي جامعااه را باار عهااده دارد و از ارزشهاااي فرهنگااي
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مراقبت ميكند ،جز چهار خردهنظامي است كه نگارش افاراد

دستيابي به نتايج تعميمپذير را براي پژوهشگر فاراهم مايكناد؛

و به تبع آن كنش اجتماعي او را تحت تأثير قرار مايدهاد؛ باه

يعني با مطالعه روي نمونۀ گازينششاده از ياک جامعاۀ آمااري،

عبارت ديگار ،ارزشهااي ماذهبي باه مثاباه نظاامي ارزشاي،

يافتهها را به كل جامعۀ آماري تعميم دهد (دواس.)69-61 :6989 ،

راه هاي خاص و نحو نگارش را در موقعياتهااي وياژه باه

تلنيک گردآوري اطیعات ضروري براي پاژوهش حاضار

شاص نشان ماي دهناد (وثاوقي و دالماي .)666 :6981 ،زنادگي،

به دو صورت كتاباانهاي و ميداني بوده اسات .بادينصاورت

الگوها و باورهاي خانوادگي در مواردي چاون بااور و اعتقااد

كه براي جمعآوري مباني تجربي و نظري پاژوهش و رسايدن

به الگوي تربيت فرزند ،شيو خواستگاري ،سن مطلاوب ازدواج

به فرضيههاي پژوهش از شيو اسنادي و كتابااناهاي و باراي

و  ...معنا پيدا ميكنند .ميزان عمل به هر يک از ماوارد مكرشاده

جمعآوري دادههاي الزم براي توصي

و تحليل فرضايههاا از

به نور نگرش افراد بساتگي دارد .بار اسااس نظرياۀ كااركردي

پرسشنامه استفاده شده است.

پارسونز ،دين و ارزشهااي ديناي ،كااركرد نشااندادن راههاا و
نگرشهاي خاص در موقعيتهاي گوناگون را بار عهاده دارناد

جامعۀ آماری

كه ازدواج و تشليل خانواده هم جزلي از آن است .اساساً يلاي

در اين پژوهش ،جامعۀ آماري را كليظۀ دانشجويان دختر مقاطع

از حمايتهاي دين از خانواده بهخصوص در اسایم ،توصايه و

تحصاايلي كارشناسااي ،كارشناسااي ارشااد و دكتااري دانشااگاه

تشويق افراد به ازدواج و تشليل خانواده است.

فردوسي مشهد در نيمسال اول  39-31تشليل ميدهند.

فرضيههای پژوهش

نمونهگيری و تعيين حجم نمونه

بين متغيرهاي پايگاه اقتصادي -اجتماعي با نگرش نسابت باه

با توجاه باه وساعت و تعاداد زيااد جمعيات آمااري فاوق و

ازدواج ،رابطه وجود دارد.

درنظرداشتن محدوديت زماني و محدوديت املاناات و  ...باا

بين ميزان پذيرش كليشاههااي نقاش جنسايتي باا نگارش
نسبت به ازدواج ،رابطه وجود دارد.

انجام نمونهگيري ،تعداد متناسب با جامعۀ آماري باراي انجاام
مطالعه مشاص شد .حجم نمونۀ مقتضي به دو عامال كليادي

بين ميزان دينداري باا نگارش نسابت باه ازدواج ،رابطاه
وجود دارد.

بستگي دارد :درجۀ دقت مدظنظر براي نمونه و ميازان تغييار در
جمعيت برحسب خصوصيات اصلي مدظنظر (دواس.)78 :6987 ،

بين ميزان محاسبۀ هزينه -فايده براي ازدواج با نگارش باه
ازدواج ،رابطه وجود دارد.

بار اساااس آماار بااهدسااتآماده از ادار آمااوزش دانشااگاه
فردوسي ،مجمور دانشاجويان دختار ايان دانشاگاه در مقطاع
تحصاايلي كارشناسااي ،كارشناسااي ارشااد و دكتااري در سااال

روش پژوهش

تحصيلي  32-39تعداد ( )69686نفر بوده اند كه با اساتفاده از

در اياان پااژوهش ،عواماال مااؤثر در نگاارش بااه ازدواج در

فرمول كوكران ،جمعيت نمونۀ پژوهش با احتماال  31درصاد

دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد در نيمسال اول سال

اطمينان 971 ،دانشجو برآورد شد.

تحصيلي  39-31بررسي شده اسات .روش اجاراي پاژوهش،

بر اساس اين ،دانشجويان دختر دانشگاه فردوساي (جامعاۀ

پيمايشي و از نور تحقياق توصايفي و باهلحااظ معياار زماان،

آماري پژوهش) به طور متناسب و برحسب مقطع تحصيلي ،به

مطالعه مقطعي و بهلحاظ معيار ژرفايي از نور پهنانگر 6است.

سه طبقۀ (كارشناسي ،ارشد و دكتاري) تقسايم شادند؛ سا س

پيمايش يلي از انوار روشهاي تحقيق ميداني است كه املاان

نسبت هر طبقه در جامعۀ آمااري كال محاسابه شاد كاه ايان
نسبت حدود  2/8درصد به دست آمد .درنهايات 2/8 ،درصاد

Extensive Study

1
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سنجش نگرش دانشجويان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

از هر طبقۀ كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري براي نموناۀ

بااراي انتااااب اياان تعااداد از نمونااه در درون طبقااات از

آماري تعيين شدند كه نتايج آن در جدول زير گزارش شدهاند.

نمونهگيري تصادفي ساده استفاده شده است.

جدول  -1جامعه و نمونۀ آماری
نمونۀ آماری

جامعۀ آماری
تعااااداد كاااال

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

دانشجويان
69686

تعااااداد كاااال

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

دانشجويان
9813

7868

971

6111

222

12
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تعریف مفهومي و عملياتي متغيرها

روسن 6338 ،به نقل از نيازي و هملاران .)6931،در اين پاژوهش باا

نگرش به ازدواج

توجه به تحول روند ازدواج و تشليل خانواده ،نگارش باه دو

تعریف مفهومي

بعد مدرن و سنتي تقسيم شده است.

نگرش :مفهاوم نگارش در روانشناساي اجتمااعي عباارت از

نگرش سنتي :اين نور نگرش به طرز تفلر ،شناخت و رفتاار

آمادگي به نسبت ثابت در برابر يک موضور اجتمااعي (مانناد

در حوز ازدواج اشاره ميكناد كاه در آداب و رساوم و عقاياد

نهاد ،فرد ،گروه و انديشه) است كه سبب رفتارها و ايادههااي

سنتي ريشاه دارد (تماايزات جنسايتي ،وجاود باورهااي ديناي،

مثبت يا منفي (گرايشداشتن يا نداشتن ،عیقهمندي يا نفارت)

پايبندي به آداب و رسوم ازدواج ،اهميت فرزندآوري و.)....

خاص ميشود .نگرشها بهطور مستقيم مشاهدهپاذير نيساتند؛

نگرش مدرن :نگرش مدرن به طرز تفلر و شاناخت ناشاي

ولي در تعيين رفتارها ،ايدههاو بازسازي فرد و ادراک او نسبت

از مدرنيزاسيون و سااير تحاوالت در عصار حاضار (براباري

به موضورهاي اجتماعي نقش دارند .نگارش باه معنااي طارز

جنسيتي ،فردگرايي ،غلبۀ الگوهاي جديد همسرگزيني ،اهميت

تلقي ،وجهۀ نظر ،طرز فلر ،رويه و تمايل باه باازخورد اسات

عشق و عاطفه در زنادگي ،ضاع

باورهااي ماذهبي و )...در

(آل ورت وديگران 6976،به نقل كريمي.)8:6931،

حوز ازدواج اشاره دارد.

-ازدواج :ازدواج عملي است كه پيوند دو جنس ماال

را بار

اساس روابط پاياي جنسي موجب ميشود؛ بنابراين رابطۀ دو فارد
از يک جنس خواه بهطور موقات و خاواه دالام ،ازدواج خواناده
نميشود .همچنين در تعري
از دو جنس ماال

ازدواج ،روابط جساماني دو انساان

بهخوديخود كافي به نظار نمايرساد؛ زيارا

ازدواج مستلزم انعقاد قاراردادي اجتمااعي اسات كاه مشاروعيت
روابط جسماني را موجاب شاود؛ باه بياان ديگار ،در راه تحقاق
ازدواج ،جامعه نيز بايد آن را تصويب كند (ساروخاني.)26:6988 ،
نگرش به ازدواج :ادراک ،وجه نظار و شاناخت نسابت باه
ازدواج و تشليل خانواده كه سبب رفتارها و ايدههاي متفاوت
(منفي ،مثبت ،مدرن ،سنتي) در اين زميناه مايشاود

(6باراتين و

Brateeen & rosen

1

تعریف عملياتي
متغير پايگاه اقتصادي – اجتمااعي از تركياب ساه بعاد ميازان
تحصيیت (پدر و مادر) ،ميزان درآمد (پدر و مادر) و منزلات
شغلي (پدر و مادر) حاصل شده است .نمر منزلت شغلي پدر
و مادر پاساگويان بر اساس پژوهش كااظميپاور ( )6978در
نظر گرفته شده است.
براي سنجش ميزان پذيرش كليشههااي نقاش جنسايتي در
زنان ،از يک مقياس  61گويهاي در قالب طي

ليلرت استفاده

شد .عملياتيكردن اين متغير برگرفته از پژوهشهاي پيشاين از
قبيل حسين زاده و هملاران ( )6931و رياحي ( )6986اسات.
گويههاي پذيرش كليشههاي نقش جنسيتي عبارتند از:
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«كارها و امور مهم جامعه بر عهد مردان اسات»« ،نااتواني

وابستهبودن زنان به ديگران».
در تدوين تعري

زنان در مشاغل فلري نسابت باه ماردان»« ،كارهااي نيازمناد

عملياتي ديانداري در ايان پاژوهش تاا

قدرت جسمي را مردان انجام ميدهند»« ،زنان مانند مردها بايد

حدودي از مدل گیک و استارک بهدليل سنايت نسابي آن باا

بتوانند قاضي دادگاه شوند»« ،تواناايي زناان تنهاا در مشااغلي

ابعاد دين داري در اسیم و تناسب كاركردي آن اساتفاده شاده

نظير معلمي و پرستاري است»« ،انجام فعاليتهاي خاناهداري،

است كه علماي طراز اول معاصر جهان اسیم تأيياد كاردهاناد

وظيفۀ زناان اسات»« ،تاأثير منفاي اشاتغال زناان در رواباط و

(رباني و طاهري )611 :6988 ،و چند گويه نيز با توجه باه مساألۀ

استحلام خانواده»« ،اولويت داشتن مردان به زنان در اشاتغال»،

پژوهش طر شد .ابعاد دينداري كه در اين پاژوهش بررساي

«مطيع و تابع بودن زن در زندگي شاصي»« ،نقش داشتن زناان

شدهاند ،شاامل ابعااد اعتقاادي -مناسالي -پيامادي -تجرباي

در مشاااغل سياسااي و حلااومتي»« ،توانااايي فعالياات زنااان در

است .تمامي گويه هااي مرباوط باه ابعااد متفااوت ديانداري

جامعه همدوش مردان»« ،موفق تربودن مردان نسبت به زنان در

ليلرت و در  61پرساش تنظايم شاده اسات.

امور مديريتي»« ،مستقل و متلاي باودن زناان» و «احساساي و

بهصورت طي
تعري

عملياتي اين متغير در جدول  2آمده است.

جدول  -2تعریف عملياتي متغير دینداری
متغير

ابعاد

گویه

اعتقادي

ايمان به وجود خدا
رسيدگي به اعمال انسانها در قيامت

مناسلي

خواندن نمازهاي يوميه
گرفتن روزه در ماه رمضان

دينداري

پيامدي

ساتگيري در خريد و فروش مشروبات الللي
حضور زنان در مسابقات ورزشي براي تماشا
اهميتندادن به مذهبيبودن يا نبودن رهبران سياسي
پيامدهاي ناشي از حضور زنان در جامعه و معاشرت با نامحرم
نگرش فرد به مذهب در امر ازدواج
تأثيرپذيري نگرشهاي زندگي از اعتقادات ديني

عاطفي و

احساس پوچي و بيهدفي بدون اعتقادات ديني

تجربي

رعايت حجاب
رعايت حیل و حرام شرعي
داشتن صداقت در ارتباط با ديگران

در پژوهش حاضر براي بررساي هزيناۀ فرصات از هشات

ازدواجهاااي زودهنگااام»« ،كاااهش اسااتقیل و آزادي دختااران

ليلرت استفاده شده است .پرسش ها بر

دراثر ازدواج»« ،مطلوبيت مجردبودن نسبت باه متأهال باودن»،

اساس پژوهش هاي پيشين انتااب شده اند .گويه هاي سنجش

«حاال بحاارانهااا و اضااطرابهااا در فاارد براثاار ازدواج»،

هزينه فرصت عبارتند از:

«مصون ماندن فرد از گناه و انحراف براثر ازدواج»« ،كسب شأن

پرسش در قالب طي

«كسب فرصت هاي شغلي با بااالرفتن ساطح تحصايیت و
تأخير در ازدواج»« ،محروميت از كسب سرمايه هاي آينده براثر

اجتماعي و اخیقي به واسطۀ ازدواج» و «كاهش اعتمادبه نفس-
نااميدي و ...دراثر تأخير در ازدواج».

613

سنجش نگرش دانشجويان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

براي سنجش مفهوم نگرش به ازدواج (سنتي و مادرن) 26

جنسيتي ،نحو همسارگزيني ،اعتقاادات و باورهااي ماذهبي،

ليلرت ،با اقتباس از پژوهشهاي پيشاين

فردگرايي ،نقاش خاانواده در همسارگزيني ،فرزناد آوري و...

از قبياال دلامااوش ( ،)6986عساالري ندوشاان و هملاااران

طر شد .از مجمور  26گوياه 69 ،گوياه مرباوط باه نگارش

( ،)6988كاظميپور ( )6988و احمدي و هملاران ( )6931بر

سنتي و  69گويه به نگرش مدرن مربوط است.

گويه در غالب طي

اساس مؤلفههايي چون تفليک و تمايزهاي جنسايتي ،براباري
جدول  -3تعریف عملياتي نگرش به ازدواج
مفهوم

ابعاد

سنتي

نگرش به ازدواج

مدرن

گویه

شمارۀ پرسش

ازدواج؛ تعهدي مادامالعمر
نقش مرد بهعنوان سرپرست و رهبر خانواده
خودداري از روابط پيش از ازدواج با توجه به تأثير منفي آن
تبعيت از والدين در امر ازدواج
ترجيح ازدواج با همشهري و خويشاوند
حفظ زندگي زناشويي به هر شلل مملن
پايبندي به آداب و رسوم ازدواج
اهميت فرزندآوري
قانعبودن به شرايط زندگي در هر صورت
ازدواجنلردن؛ مانعي براي پيشرفت
اهميت حاكمبودن اعتقادات مذهبي در زندگي
ترجيح نظر والدين بر عشق و عیقۀ فردي
اهميت قراردادن زندگي بر پايۀ ايمان و ارزشهاي ديني

6
2
1
6
7
61
61
66
67
63
22
29
26

برابري زن و مرد در تمام امور زندگي زناشويي
اعتقاد به ثروت؛ يلي از مهمترين عوامل خوشباتي
برابري زن و مرد براي ادامۀ تحصيل و شغل
اعتقاد به هماانگيهاي قبل از ازدواج
ازدواج در سنين باال
اعتقاد به ضرورت دوستيهاي قبل از ازدواج براي شاناخت دختار
و پسر
ازدواج بر اساس خواستهها و عیيق خود فرد
وجود طیق بهصورت امري محتمل در زندگي
تمايل زنان به عهدهداري وظاي و تصميمگيري نهايي
اهميت عشق بهصورت مهمترين اصل زندگي
وجود روابط پس از ازدواج با جنس ماال
اولويت تحصيل و شغل براي دختر در جامعۀ امروز

9
1
8
3
66
62
69
61
68
21
26
21

ازدواج ،مانعي براي پيشرفت زن

21

روایي 1و پایایي2پژوهش

استادان ،كارشناسان و محققان ماتصص حوز علوم اجتماعي

در اين پژوهش ،سنجش ميزان رواياي ابازار انادازهگياري باا

مطر و پس از بازخورد و اعمال نظرات آنها در پرسشانامه،

روش اعتبار محتوا (اعتبار صوري) انجام شده است؛ يعناي در

قابليت اعتبار پرسشنامه سنجيده شد.

اين روش ،پرسشانامه پاس از تادوين اولياه باا چناد نفار از

همچنين براي سنجش ميزان پايايي ابزار اندازهگيري (دال بار

1

تلرارپذيري و تعميمپذيري پرسشنامه) از روش آلفاي كرونبااخ

Validity
Reliability

2
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استفاده شده اسات .بادينگوناه كاه ابتادا  11پرسشانامه باراي

متغيرهايي كه در پيشآزمون ،ميزان آلفااي مطلاوبي داشاتند ،در

پيشآزمون در ميان دانشجويان تلميل و آلفاي آن بررساي شاد.

آزمون ،تغييري در گويههايشان داده نشده است .هرچناد ميازان

در پيشآزمون ،متغيرهايي كه ميزان آلفاي آنها كم بود ،با كماي

آلفاي آنها با افزايش تعداد پاساگوها ،افزايش يافته است.

تغييرات در گويههاا دوبااره از آنهاا آلفاا گرفتاه شاد و ديگار
جدول -4ضریب آلفای کرونباخ متغيرها
مفهوم

نوع متغير

آزمون

پيشآزمون
تعداد گویه

ضریب آلفا

تعداد گویه

ضریب آلفا

كليشههاي نقش جنسيتي

مستقل

61

1/81

61

1/83

ميزان دينداري

مستقل

61

1/31

61

1/31

هزينه فرصت

مستقل

8

1/68

8

1/36

نگرش به ازدواج سنتي

وابسته

69

1/86

69

1/36

نگرش به ازدواج مدرن

وابسته

69

1/76

69

1/83

مدل عامل تأیيدی

استاندارد بهلحاظ علمي است .از سوي ديگر ،مادلهااي عااملي،

پژوهشگران اجتماعي به مدلهاي عااملي ،باهوياژه در دو جهات

جزلي از مدلهاي معادلۀ ساختاري هستند كه در نقش مادلهااي

توجه ميكنند .از يلسو با استفاده از ايان ناور مادلهاا و آزماون

اندازهگيري عمل ميكنند (قاسامي .)686:6932،در پاژوهش حاضار

آنها بر مبناي دادههاي تجرباي ،شاواهدي باراي ارزياابي اعتباار

نيز عیوه بر بررسي ميزان آلفاي كرونباخ متغيرهاي مادظنظر ،باراي

مقياسهاي تعري شاد پژوهشاگر مايتاوان باه دسات آورد و

بررسي اعتبار ابزار و مقياسهاي تعري شده از مدل عامل تأييدي

بنابراين يلي از اهداف اصلي از كاربرد آنها ،ساخت مقياسهااي

براي متغير وابسته استفاده شده است.

جدول  -5نتایج مدل عامل تأیيدی برای متغير نگرش سنتي به ازدواج
متغير آشكار
Ez.s 1
Ez.s 2
Ez.s 3
Ez.s 4
Ez.s 5
Ez.s 6
Ez.s 7
Ez.s 8
Ez.s 9
Ez.s 10
Ez.s 11
Ez.s 12
Ez.s 13

وزن رگرسوني

انحراف

سطح معناداری

استانداردشده (بارعاملي)

استاندارد

کمتر از 5/55

1/79
1/77
1/77
1/66
1/11
1/18
1/19
1/61
1/18
1/69
1/87
1/13
1/81

1/17
1/17
1/16
1/16
1/11
1/11
1/11
1/16
1/11
1/11
1/16
1/11














جدول  1نتايج بررسي مدل عاملي تأييدي شااخص نگارش

سنجش اين شاخص ،با توجه به مقاادير اساتاندارد برآوردشاده

سنتي به ازدواج را نشان ميدهاد .از مياان مقيااسهااي فرعاي

براي پاارامتر المادا (بارعااملي) مقيااس «اهميات حااكمباودن
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اعتقادات مذهبي در زندگي» با ضريب  1/87همبستگي بيشاتري

فرعي «ترجيح ازدواج با همشهري و خويشاوند» با ضريب1/11

با نمرات شاخص ميزان دينداري دارد؛ بنابراين وزن بيشاتري در

همبستگي كمتري با نمرات شااخص مرباوط دارد و باه هماين

محاسبات مربوط باه ايان متغيار پنهاان دارد .درمقابال ،مقيااس

ترتيب ،وزن كمتري را در تعري

اين متغير پنهان دارد.

جدول  -6نتایج مدل عامل تأیيدی برای متغير نگرش مدرن به ازدواج
متغير آشكار

وزن رگرسيوني

انحراف

سطح معناداری

استانداردشده

استاندارد

کمتر از 5/55

(بارعاملي)
Ez. m1

1/11



Ez. m2

1/69

1/29



Ez. m3

1/18

1/66



Ez. m4

1/61

1/29



Ez. m5

1/61

1/22



Ez. m6

1/86

1/96



Ez. m7

1/17

1/66



Ez. m8

1/61

1/22



Ez. m9

1/28

1/69



Ez. m10

1/28

1/62



Ez. m11

1/61

1/29



Ez. m12

1/62

1/26



Ez. m13

1/13

1/67



جدول  6نتايج بررسي مدل عاملي تأييدي شاخص نگارش

یافتههای توصيفي

مدرن را به ازدواج نشان ميدهد .از ميان مقيااسهااي فرعاي

متغيرهای زمينهای

سنجش اين شاخص ،با توجه به مقادير استاندارد برآوردشاده

توزيع فراواني پاساگويان برحساب گاروه هااي ساني نشاان

براي پارامتر المدا (باار عااملي) مقيااس «اعتقااد باهضارورت

مي دهد بيشترين تعداد پاسااگويان ( 17/9درصاد) باه گاروه

دوستيهاي قبال از ازدواج باراي شاناخت دختار و پسار» باا

سااني  68-22سااال تعلااق دارد .همچنااين كمتاارين تعااداد

ضريب  1/86همبستگي بيشاتري باا نمارات شااخص ميازان

پاساگويان ( 2/6درصد) در گروه سني  99سال و باالتر قارار

دينداري دارد؛ بنابراين وزن بيشتري در محاسابات مرباوط باه

دارند .دامنۀ تغييرات سن در نمونۀ آماري بين  68-96ساال و

اين متغير پنهان دارد .درمقابال ،مقيااسهااي فرعاي «اهميات

ميانگين آن  21سال است.

عشق بهعنوان مهمترين اصل زندگي» و «تمايل باه عهادهداري

توزيع تعداد و درصد پاساگويان برحسب مقطع تحصايلي

و تصميم گيري نهايي زن» هار دو باا داشاتن ضاريب

نشااان ماايدهااد  12/3درصااد پاساااگويان اياان پااژوهش را

 1/28همبستگي كمتري با نمرات شااخص مرباوط دارد و باه

دانشاااجويان مقطاااع تحصااايلي كارشناساااي 91/8 ،درصاااد

وظاي

همين ترتيب ،وزن كمتري را در تعري

اين متغير پنهان دارد.

پاساگويان دانشجويان مقطاع تحصايلي كارشناساي ارشاد و
 62/9درصد پاساگويان را دانشجويان مقطع تحصايلي دكتارا
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توزيااع فراوانااي ساان مناسااب ازدواج باار اساااس نظاار

تشااليل دادهانااد .چنانلااه دادههااا نشااان ماايدهنااد بيشااترين

پاساگويان نشان ميدهد سنين  26-21و  21-28بهترتيب باا

پاساگويان اين پژوهش ،دانشجويان مقطع كارشناسي هستند.
توزيع پاساگويان برحسب محل زنادگي نشاان ماي دهاد

 12/2و  11/6درصد ،مناسبترين سنين براي ازدواج دختار از

محل زندگي  81/8درصد پاسااگويان ،شاهر و  61/2درصاد

سوي پاساگويان اعیم شاده اسات .همچناين مياانگين سان

آنها ،روساتا باوده اسات .چنانلاه مشااهده مايشاود تعاداد

مناسب براي ازدواج دختر بر اساس نظر پاساگويان  21ساال

دانشجوياني كه محل زندگي آن ها شهر باوده اسات بيشاتر از

بوده است.

دانشجوياني است كه محل زندگي آنها روستا است.
متغير پايگاه اقتصادي – اجتماعي از تركيب سه بعد ميازان

توصيف متغير وابسته :نگرش به ازدواج

تحصيیت (پدر و مادر) ،ميزان درآمد (پدر و مادر) و منزلات

متغير نگرش به ازدواج شاامل  26گوياه اسات كاه  69گوياه

شغلي (پدر و مادر) حاصل شده است .دادهها نشان مايدهناد

مربوط به ازدواج سنتي و  69گوياه مرباوط باه ازدواج مادرن

بيشترين تعداد پاساگويان ( 17/9درصد) وضاعيت اقتصاادي

است كه در ايان قسامت ،فراواناي ناور نگارش پاسااگويان

– اجتماعي پايين دارند .كام تارين تعاداد پاسااگويان (22/2

شده است.

(سنتي و مدرن) توصي

درصد) نيز وضعيت اقتصادي – اجتمااعي بااال دارناد .ضامن
نگرش سنتي به ازدواج

اينله  669نفر ( 91/2درصد) در پايگااه اقتصاادي -اجتمااعي
متوسط قرار دارند.

جدول  -7توزیع نظر پاسخگویان برحسب پرسشهای نگرش سنتي به ازدواج
درصد فراواني
گویه

کااام

مخالف

بينابين

موافق

کااام

درصد

موافق

کل

6/1
7/2
61/2

67/6
67/6
22/2

8/9
3/1
8/6

66/9
21/3
68/7

16/3
11/3
19/9

611
611
611

9/31
9/71
9/9

61/1
3/69
9/7
1/1
1/1
67/6
1/8
2/3
21/1
2/3

27/1
26/2
3/1
8
7/2
28/6
8/8
8/9
27/1
8/9

29/9
7/21
1/68
21/1
67/6
27/1
27/1
21/6
26/7
22/1

21/3
29/9
23/3
11/6
91/1
67/1
28/6
29/9
69/6
21/7

62/8
66
98/1
26/1
96/6
3/1
91/8
16/1
7/2
11/6

611
611
611
611
611
611
611
611
611
611

9/19
2/36
9/31
9/66
9/31
2/71
9/87
9/36
2/13
9/32

نگرش سنتي به ازدواج

مخالف
ازدواج :تعهدي مادامالعمر
نقش مرد بهعنوان سرپرست و رهبر خانواده
خودداري از روابط پيش از ازدواج با توجه به تاأثير
منفي آن
تبعيت از والدين در امر ازدواج
ترجيح ازدواج با همشهري و خويشاوند
حفظ زندگي زناشويي به هر شلل مملن
پايبندي به آدابورسوم ازدواج
اهميت فرزندآوري
قانعبودن به شرايط زندگي در هر صورت
نبود ازدواج بهعنوان مانعي براي پيشرفت
اهميت حاكمبودن اعتقادات مذهبي در زندگي
ترجيح نظر والدين بر عشق و عیقه فردي
اهميت قراردادن زندگي بر پايۀ ايمان و ارزش هااي
ديني

ميانگين

جدول  7توزيع درصد پاساگويان را بر اساس گويه هااي

بيشاترين ميازان موافقاات ( 16/1درصاد) باا ميااانگين ()9/31

نگرش به ازدواج نشان ميدهد .مطابق دادههااي ايان جادول،

مربوط به گونۀ «ازدواج يک تعهد مادامالعمر است و زن و مرد
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بايد تا آخر عمر به يلديگر وفادار بماناد» اسات و پاس از آن

مربوط به گويۀ «اولويتم در انتااب همسر نظر والادينم اسات

گويۀ «براي من مهم اسات كاه اعتقاادات ماذهبي در زنادگي

تا عشق و عیقۀ خودم» است.

زناشوييام حاكم باشد» با ( )16/1درصاد فراواناي و مياانگين

نگرش مدرن به ازدواج

( )9/39بيشترين ميزان موافقت را در برداشته اسات .همچناين
بيشااترين مياازان ماالفاات (21/1درصااد) بااا ميااانگين ()2/13

جدول  -8توزیع نظر پاسخگویان برحسب پرسشهای نگرش مدرن به ازدواج
درصد فراواني
گویه

کااام

مخالف

بينابين

موافق

ميانگين

کاااام

درصاا

موافق

دکل

برابري زن و مرد در تمام امور زندگي زناشويي

1/8

1/3

61/1

28/6

13/2

611

1/63

اعتقااد بااه ثااروت بااهعناوان يلااي از مهاامتاارين عواماال

7/1

21/6

21/7

29/1

63/8

611

9/29

مخالف

خوشباتي
برابري زن و مرد براي ادامۀ تحصيل و شغل

1/8

7/8

61/2

91/2

16/1

611

1/62

اعتقاد به هم خانگيهاي قبل از ازدواج

13/7

21/6

61/8

61/8

9/1

611

6/37

ازدواج در سنين باال

66/2

23/7

21/7

29/1

61/1

611

2/36

اعتقااد بااه ضاارورت دوسااتيهاااي قباال از ازدواج بااراي

21/6

21/9

68/2

26/6

61/8

611

2/89

نگرش مدرن به ازدواج

شناخت
ازدواج بر اساس خواستهها و عیيق خود فرد

6/9

1/8

63/8

96/6

12/1

611

1/13

وجود طیق بهعنوان امري محتمل در زندگي

62/9

21/3

21/6

23/7

8/6

611

2/37

2/7

68/2

98/1

96/1

3/6

611

9/26

اهميت عشق بهعنوان مهمترين اصل زندگي

1/1

2/3

62/1

91/1

13/1

611

1/23

وجود روابط پس از ازدواج با جنس ماال

12/6

66/6

66/6

61/7

1/1

611

6/37

اولويت تحصيل و شغل براي دختر در جامعۀ امروز

62/9

23/3

27/1

21/3

1/3

611

2/82

ازدواج ،مانعي براي پيشرفت زن

96/3

98/1

68/7

1/9

6/6

611

6/31

تمايل زن به عهدهداري وظاي

و تصميمگيري نهايي

بااا توجااه بااه جاادول  8كااه نشاااندهنااد توزيااع درصااد

موافقت را در برداشته است .همچنين بيشترين ميزان ماالفات

پاساگويان بار اسااس گوياههااي نگارش باه ازدواج اسات،

( 12/6درصد) با ميانگين ( )6/37به گويۀ «افراد پس از ازدواج

بيشاترين ميازان موافقاات ( 13/1درصاد) باا ميااانگين ()1/23

نيز روابط خود را با جنس ماال

ميتوانند حفظ كنناد؛ زيارا

مربوط به گويۀ «عشق مهمترين اصل است و من معتقدم عشق

ازدواج و دوستي دو مسألۀ كامیً جدا هستند» مربوط است.

براي زندگي زناشويي ضروري است ».است و پس از آن گويۀ
«زن و شوهر بايد در تمام امور زندگي زناشويي برابار باشاند»
با ( )13/2درصد فراواناي و مياانگين ( )1/63بيشاترين ميازان

توزیع پاسخگویان بر اساس نوع نگرش به ازدواج
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جدول  -9توزیع پاسخگویان بر اساس نوع نگرش به ازدواج
نوع نگرش به ازدواج

فراواني

درصد

درصد تجمعي

سنتي

672

11/3

11/3

بينابين

617

28/6

71/1

مدرن

31

21/1

611

مجمور

971

611

چنانچه اشاره شد ،متغير نگرش به ازدواج در اين پاژوهش

( 11/3درصد) نگرشي سنتي به ازدواج داشتهاند.

با  26گويۀ مذكور سنجيده شده است .جدول  3حاصالجماع
نمرات گويههاي مذكور و س س تنظيم آنها در سه سطح كم،

بخش دوم :یافتههای استنباطي

متوسط و زياد است .درمجمور ،يافتههاي بهدستآماده نشاان

آزمون فرضيهها

مي دهند نگرش سنتي باه ازدواج ،بيشاترين فراواناي ( )672و

فرضيۀ اول :بين پايگاه اقتصادي – اجتماعي و نور نگارش باه

نگرش مدرن باه ازدواج كام تارين فراواناي ( )31را در مياان

ازدواج ،رابطه وجود دارد.

پاساگويان دارد؛ به عبارتي ،بيشتر دانشاجويان نموناۀ مادظنظر
جدول  -15نتایج آزمون رابطۀ پایگاه اقتصادی  -اجتماعي با نوع نگرش به ازدواج
متغير

پایگاه اقتصادی -اجتماعي
تعداد

نااور نگاارش بااه
ازدواج

ابعاد

ضریب همبستگي پيرسون

سطح معنيداری

جهت رابطه

تأیيدکردن یا نكردن

سنتي

-1/26

1/11

معلوس

تأييد

971
مدرن

1/63

1/11

مثبت

تأييد

بر اساس دادههاي جدول  61مشاهده مايشاود باين پايگااه

با افزايش پايگاه اقتصادي-اجتماعي ،نگرش افراد مدرنتار و باا

اقتصااادي-اجتماااعي افااراد بااا نااور نگاارش بااه ازدواج ،رابطااۀ

كاهش پايگاه اقتصادي -اجتماعي ،نگرش افراد سنتيتر ميشود.

معناداري وجود دارد .اين رابطه دربار نگرش سانتي باه ازدواج

فرضيۀ  -2بين ميزان پذيرش كليشههاي نقش جنسايتي باا

معلوس و دربار نگرش سنتي به ازدواج معلوس است؛ يعناي

نور نگرش نسبت به ازدواج ،رابطه وجود دارد.

جدول  -11نتایج آزمون رابطۀ ميزان پذیرش کليشههای جنسيتي با نوع نگرش ازدواج
متغير
نااور نگاارش بااه
ازدواج

ميزان پذیرش کليشههای جنسيتي
تعداد

ابعاد

ضریب همبستگي پيرسون

سطح معنيداری

جهت رابطه

تأیيدشدن یا نشدن

971

سنتي

1/11

1/111

مستقيم

تأييد
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سنجش نگرش دانشجويان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

نگرش افراد ،سنتيتر و با كاهش ميازان پاذيرش كليشاههااي

داده هاي جدول  66نشاان مايدهناد باين ميازان پاذيرش

نقش جنسيتي نگرش افراد ،مدرنتر است.

كليشههاي نقش جنسايتي باا ناور نگارش باه ازدواج ،رابطاۀ

فرضيۀ  -9بين ميزان دينداري باا ناور نگارش نسابت باه

معناداري وجاود دارد .ايان رابطاه درباار نگارش سانتي باه

ازدواج ،رابطه وجود دارد.

ازدواج ،مثبت و درباار نگارش مادرن باه ازدواج ،معلاوس
است؛ يعني با افزايش ميزان پذيرش كليشههاي نقش جنسيتي،

جدول  -12نتایج آزمون رابطۀ ميزان دینداری بانوع نگرش ازدواج
متغير

دینداری
تعداد

نور نگرش به ازدواج

ابعاد

ضریب همبستگي پيرسون

سطح معنيداری

سنتي

1/87

1/111

971
مدرن

-1/81

همانگونه كه دادههاي جدول  62نشان ميدهند بين ميازان
دينداري با نور نگرش به ازدواج ،رابطۀ معناداري وجاود دارد.

1/111

دينداري ،نگرش افراد ،سنتيتار و باا كااهش ميازان ديناداري
نگرش افراد ،مدرنتر است.

اين رابطه درباار نگارش سانتي باه ازدواج ،مثبات و درباار
نگرش مدرن به ازدواج ،معلوس است؛ يعني با افزايش ميازان

فرضيۀ -1بين ميزان محاسبۀ هزينه فرصت براي ازدواج باا
نور نگرش نسبت به ازدواج ،رابطه وجود دارد.

جدول  -13نتایج آزمون رابطۀ اعتقاد به هزینه فرصت با نوع نگرش ازدواج
متغير

هزینه فرصت
تعداد

نور نگرش به ازدواج

ابعاد

ضریب همبستگي پيرسون

سطح معنيداری

سنتي

-1/86

1/111

971
مدرن

1/81

1/111

جدول  69نتايج آزمون همبستگي اعتقاد به هزيناه فرصات

همبستگي مياان اعتقااد باه هزيناه فرصات و نگارش مادرن،

ازدواج را با نور نگارش باه ازدواج نشاان مايدهاد .ضاريب

نشاندهند رابطۀ مستقيم اين دو متغير هستند؛ يعني با افزايش

همبستگي ( )-1/86نشاان مايدهاد رابطاۀ اعتقااد باه هزيناه

اعتقاد به هزينه فرصت ،نگرش افراد نيز باه ازدواج ،مادرنتار

فرصت با نگرش سنتي به ازدواج ،معلوس است كه اين رابطه

ميشود.

بهلحاظ آماري معنادار است؛ يعني با افزايش اعتقاد باه هزيناه
فرصت ،نگرش سنتي به ازدواج در افراد ،كمتار مايشاود؛ باه

تحليل رگرسيوني متغيرهای پايشبينايکننادۀ نگارش باه

عباارتي ،نگاارش افاراد ،ماادرنتار ماايشاود .همچنااين نتااايج

ازدواج
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تبيينكنند متغير وابسته باشند.

در اين پژوهش از رگرسيون چندمتغيره و به روش گام به گام
براي تعيين متغيرهايي بهره گرفته شده است كه بهتر ميتوانناد

جدول  -14ضرایب رگرسيوني مدل تبيينکنندۀ نگرش سنتي به ازدواج
متغيرهای مستقل

ضریب رگرسيون

ضریب رگرسيون

غيراستاندارد ()B

استاندارد ()Beta

مقدار T

سطح
معناداری

مقدار ثابت

91/91

-

7/61

1/11

دينداري

1/13

1/69

61/11

1/11

هزينه فرصت

-1/96

-1/26

-6/66

1/11

سن مناسب ازدواج

-1/28

-1/16

-2/11

1/11

نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان ميدهناد ميازان F

ازدواج دارد .در مرتبۀ دوم تأثيرگذاري ،متغيار هزيناه فرصات

اين مدل  917/11و ميزان معنااداري آن برابار  1/111باوده و

قاارار دارد .متغياار ساان مناسااب ازدواج نيااز در مرتبااۀ بعاادي

نشاندهند معناداري كال مادل اسات .باهعایوه ،همبساتگي

تأثيرگذاري در نگرش سنتي به ازدواج قرار دارد.

چندگانۀ متغيرهاي مستقل و زمينهاي مدظنظر در پژوهش حاضر

بهطور كلي ميزان تأثير متغيرهاي مستقل در متغير وابسته از

با نگرش سنتي به ازدواج  1/836باوده اسات .ضاريب تعياين

بيشترين مقدار بتا به كمترين مقدار به اين صاورت اسات كاه

مدل نيز نشان ميدهد  /731درصد از تغييرات در متغير نگرش

ميزان دينداري ( ،)1/69هزينه فرصت ( )-1/26و سن مناساب

سنتي به ازدواج با متغيرهاي مدظنظر تبيينشدني است.

ازدواج ( )-1/16بيشترين مقدار تأثير را در متغيار نگارش باه
ازدواج داشتهاند.

با مقايسۀ ضرايب رگرسايوني اساتاندارد ( )Betaمشااص
ميشود بيشترين تأثير را متغير ديناداري در متغيار نگارش باه

جدول  -15ضرایب رگرسيوني مدل تبيينکنندۀ نگرش به ازدواج مدرن
متغيرهای مستقل

ضریب رگرسيون

ضریب رگرسيون

غيراستاندارد ()B

استاندارد ()Beta

مقدار T

سطح
معناداری

مقدار ثابت

98/36

-

3/69

1/11

هزينه فرصت

1/11

1/11

7/31

1/11

دينداري

-1/21

-1/99

-6/21

1/11

كليشهها

-1/18

-1/17

-2/69

1/16

سن مناسب ازدواج

1/26

1/16

2/61

1/19

F

چندگانۀ متغيرهاي مستقل و زمينهاي مدظنظر در پژوهش حاضر

نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان مايدهناد ميازان

اين مدل  661/66و ميزان معنااداري آن برابار  1/111باوده و

با نگرش مدرن به ازدواج  1/811بوده اسات .ضاريب تعياين

نشاندهند معناداري كل مادل اسات .باه عایوه ،همبساتگي

مدل نيز نشان ميدهد  /791درصد از تغييرات در متغير نگرش

667

سنجش نگرش دانشجويان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

نگرش مدرن ،مثبت بوده اسات؛ يعناي افارادي كاه در پايگااه

مدرن به ازدواج با متغيرهاي مدظنظر تبيينشدني است.
با مقايسۀ ضرايب رگرسايوني اساتاندارد ( )Betaمشااص

اقتصادي باالتري قرار داشتند ،نگارش مادرنتاري باه ازدواج

مي شود بيشترين تأثير را متغير هزينه فرصت در متغير نگارش

داشتند .نتايج حاصال از ايان پاژوهش باا نتاايج آزاد ارملاي

ماادرن بااه ازدواج دارد .در مرتبااۀ دوم ،تأثيرگااذاري متغياار

( )6973نيز مطابقت ميكنناد .هرچناد ايان پاژوهش باهطاور

دينداري قرار دارد.

مستقيم ،پايگاه اقتصادي و نور ازدواج را بررسي نلرده اسات؛

بهطور كلي ميزان تأثير متغيرهاي مستقل در متغير وابسته از

نتايج نشان ميدهند هرچه پايگااه اقتصاادي -اجتمااعي افاراد

بيشترين مقدار بتا به كمترين مقدار به اين صاورت اسات كاه

باالتر ميرود ،درصد رفت و آمدهاي آزاد و بدون شرط اغلب

اعتقاد باه هزيناه فرصات ( ،)1/11ميازان ديناداري (،)-1/99

دخترها و پسرها قبل از عقد بيشتر ميشود و اين خود بهنوعي

كليشهها ( )-1/16و سن مناسب ازدواج ( )1/16مقدار تأثير را

تأييدكنند نتايج اين پژوهش اسات .همچناين اساتون ()1979

در متغير نگرش به ازدواج داشتهاند.

دربار افزايش آغاازين ازدواجهااي رابطاهاي /معاشارتي ،كاه
شلل نوين و مدرن ازدواج بهحساب ميآيد ،معتقد است ايان

نتيجه
پژوهش حاضر براي بررسي نگرش دختران دانشجو به ازدواج
و عوامل مؤثر در آن انجام شده اسات .روناد رو باه افازايش
مساللي چون روابط دوستي دختار و پسارها ،همااانگيهااي
قبل از ازدواج ،وجود روابط پس از ازدواج در ميان جواناان و
در پاي آن بااه تأخيرافتااادن زماان ازدواج جوانااان و گسااترش
شللي از ازدواج به نام ازدواج سفيد در جامعۀ ايران ،كه شلل
كامیً غيررسمي ازدواج و نياز زايياد فرهناگ غارب اسات،
انگيزه اي شد تاا پژوهشاگران ،موضاور ازدواج و نگارش باه
ازدواج را به صورت يک آسيب اجتماعي و معضل بزر

پيش

روي جوانان در جامعۀ امروز بررسي كنناد .در ايان پاژوهش
سعي شده است تأثير متغيرهاي ماتل

نظير پايگاه اقتصادي-

اجتماعي ،كليشههاي نقش جنسيتي ،محاسبۀ هزيناه فرصات و
دينداري در نگارش باه ازدواج بررساي شاود .مقايساۀ نتاايج
بهدست آمده در اين بررسي با نظريههاي ماتل

و نيز با ساير

پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه ،اطیعاات دقياق تاري را
فراهم ميكند.
يافته هاي پژوهش دربار رابطۀ پايگاه اقتصادي-اجتماعي با
نگرش به ازدواج نشان دادند رابطۀ پايگاه اقتصادي -اجتماعي
با نور نگرش به ازدواج بهلحاظ آماري معنادار بوده اسات كاه
اين رابطه با نگرش سنتي بهصورت معلاوس و در ارتبااط باا

نور ازدواج بيشتر در ميان طبقات باال و متوساط جامعاه دياده
ميشود .همچنين در تحقيقات پورافلاري ( )6936و حسايني
و گراوند ( )6932نياز پايگااه اقتصاادي -اجتمااعي ،يلاي از
متغيرهاي مرتبط با ازدواج و نگرش به ازدواج ياد شده است.
همچنين نتايج پاژوهش نشاان دادناد باين ميازان پاذيرش
كليشههاي نقش جنسيتي دانشجويان با نگرش آنها به ازدواج،
رابطۀ معنيدار وجود دارد .به نظر ميرسد پذيرش كليشههااي
جنسيتي افراد و شللگيري نگرش شاصيتي در آنها ،موجب
مي شود افراد با اتااام نگارش و موضاعي خااص ،احسااس،
ادراک و ارزيابي متفاوتي از پديده هااي اجتمااعي و فرهنگاي
داشته باشند و بالطبع رفتارهاي متفااوت و متماايزي در قباال
آن ها انجام دهند .ازجملۀ اين پديده هاا ،ازدواج و نگارش باه
ازدواج اساات .امااروزه بااا توجااه بااه توسااعۀ شهرنشاايني،
مدرنيزاسيون و شلل گياري جنابش هااي متفااوت فمينيساتي
دربار حقوق زنان ،براباري جنسايتي و ،...زناان باهخصاوص
دختران جوان و تحصيلكرده ،ديگار همچاون گذشاته تساليم
كليشه هاي جنسيتي نيستند كه خود را به انجام وظاي

خاصي

مانند خانه داري ،شاوهرداري ،فرزنادداري و ...محادود كنناد؛
بلله امروزه زنان نيز همچون مردان به دنبال حضور در جامعه
و كسب امتيازهاي اجتماعي براي خودشلوفايي هستند .نتاايج
باهدسااتآمااده در اياان پااژوهش بااا نتااايج مطالعااات نجيمااي
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گشتاسب ( ،)6931كه رابطۀ نقش هااي جنسايتي را باا متغيار

دادهاند (زينآبادي .)669 :6981 ،موحد و عباساي شاوازي ()6981

نگرش به ازدواج (منفي ،مثبت) بررسي كرده است ،همااواني

نيز بيشتر روابط پيش از ازدواج دختر و پسر را بررسي كردهاناد

ندارند؛ يعني در اين پژوهش ،تفاوت معناداري ميان دختران با

و اين روابط را ديدگاه مدرن در مقابل ديدگاه سنتي دانساتهاناد.

دو نور طرحوار جنسيتي زنانه و مرداناه باا ناور نگارش باه

نتايج نشان دادهاند دانشجوياني كه كمتار باه ارزشهااي ديناي

ازدواج وجود نداشته كه خیف اين نتيجه دربار نگرش مدرن

پايبند هستند ،ديدگاه مدرنتري دارند و نگرششاان باه رواباط

و سنتي به ازدواج در پاژوهش حاضار مشااهده شاده اسات.

پيش از ازدواج ،مثباتتار باوده اسات .نتاايج پاژوهش حاضار

همچنين پژوهش هايي چون تحليل ثانويۀ اطیعات و دادههاي

همچناين بااا پااژوهشهااي پورافلاااري ( )6936و گوبرنساالايا

دو پيمااايش ملااي ارزشهااا و نگاارشهاااي ايرانيااان ،رابطااۀ

( )2008همسو هستند.

معناداري را بين پاذيرش كليشاه هااي جنسايتي باا الگوهاا و

همچنين نتايج نشان دادند باه لحااظ آمااري ،رابطاۀ ميازان

هنجارهاااي خااانوادگي ايرانيااان ازجملااه (ازدواج) نشااان داده

محاسبۀ هزينه فرصت با نگرش به ازدواج ،معناادار اسات .باا

است (زينآبادي.)669 :6981 ،

توجه به اينله ازجملاه ويژگايهااي ازدواج مادرن و نگارش

يلي ديگر از نتايج بهدست آمده در اين پژوهش نشاان داد

مدرن ،تأخير در ازدواج و افزايش سان ازدواج اسات ،گفتناي

بين ميزان دينداري افراد با نور نگرش آنها باه ازدواج ،رابطاۀ

است نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش حبيبپور گتابي و

معناداري وجود دارد .ارزشهاي مذهبي ديني به مثاباه نظاامي

هملاااران ( )6931هماااواني دارنااد .گوبرنساالايا ( )2008در

ارزشي ،راه هاي خاص و نحو نگرش را در موقعيتهاي ويژه

پژوهشي بيان كرد دختران با تحصيیت باالتر و شاغل ،نگرش

بااه شاااص نشااان ماايدهنااد .زناادگي ،الگوهااا و باورهاااي

مدرنتري نسبت به ازدواج داشاتهاناد كاه ايان نياز خاود بار

خانوادگي در مواردي چون باور و اعتقااد باه الگاوي تربيات

محاسبۀ هزينه فرصت توساط دختاران و اهميات و باهناوعي

فرزند ،شيو خواستگاري ،سن مطلاوب ازدواج و ...معناا پيادا

اولويات تحصاايیت و اشااتغال باار ازدواج در دختااران اشاااره

ميكنند .نتايج پژوهشهاي انجامشده پيرامون تاأثير ديانداري

ميكند .همچنين به نظر ميرسد با توجه به تبليغات گسترده و

در نگرش به ازدواج نشان ميدهند دينداري افراد بار نگارش

منفااي جوامااع غربااي دربااار ازدواج و تشااليل خااانواده و

آنها بهخصوص در امر ازدواج تأثيرگذار بوده است .پورافلاري

كم رنگ كردن ارزش ها و دستاوردهاي حاصل از ازدواج باراي

و هملاران ( )6932نيز در نتايج پاژوهش خاود نشاان دادهاناد

جوانان و درمقابل پررنگكاردن سااير ارزشهاا چاون آزادي،

ميان عقايد مذهبي افراد و نگرش آنها به ازدواج ،رابطۀ معناادار

ماادگرايي و  ...هزينااههاااي ناشااي از ازدواج ازقبياال افاازايش

وجود دارد .گوبرنسلايا ( )2008معتقد است افراد كم تر مذهبي،

محدوديت ها ،مسائوليت هاا ،پيشارفت نلاردن و ...نسابت باه

ديدگاه سنتي كمتري نسبت به ازدواج دارند .بهنظر گوبر نسالايا

فرصتها و فوايد آن همچون ،رشد و تلامل معنوي ،آراماش،

با ايد نهادينهشدن ازدواج و نظرياۀ گاذار جمعيتاي دوم افلاار

مصونيت از گناه و خطا و...در نظر جوانان بيشتر جلوه ميكناد

عمومي دورشدن از هنجارهاي سانتي ازدواج و بااروري اسات.

كااه اياان خااود باعااث كاااهش ازدواج و يااا رويآوردن بااه

همچنين بايد گفت تعدادي از پژوهشها ،ازدواج را باهصاورت

ازدواجهايي بدون تعهد و مسئوليت از سوي جوانان ميشود.

كلي و نه بهصورت نگرشهاي تفليکشاده بررساي كاردهاناد.

نتايج تحليل رگرسيون چندمتغير نگرش سانتي باه ازدواج

نتااايج تحلياال ثانويااۀ اطیعااات و دادههاااي دو پيمااايش ملااي

نشان دادند ميزان Fاين مادل 917/11 ،و ميازان معنااداري آن

ارزشها و نگرشهاي ايرانيان ،رابطۀ مثبت نگرش مذهبي را باا

برابر  1/111بوده و نشاندهند معناداري كال مادل اسات .باا

الگوها و هنجارهاي خانوادگي ايرانيان ازجملاه (ازدواج) نشاان

مقايسۀ ضرايب رگرسيوني استاندارد ( )Betaنيز مشاص شاد
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سنجش نگرش دانشجويان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

بيشترين تأثير را متغير ديناداري در متغيار نگارش باه ازدواج

مدرن به ازدواج) متغير هزينه فرصت است كه مجمور تأثيرات

دارد .در مرتبۀ دوم ،تأثيرگذاري متغير هزينه فرصت قرار دارد.

مستقيم و غيرمستقيم آن  1/117است.

همچنين نتايج تحليل مسير در بعد نگارش سانتي باه ازدواج،

باار اساااس نظريااههاااي هزينااه فرصاات (مبادلااه ،انتااااب

نشان داد مهمترين و قويترين پايشبينايكنناد ناور نگارش

عقیني ،فمينيستي -ماركسيستي) گفتناي اسات انتااابگار و

افراد ،ميزان دينداري است .متغير هزينه فرصت در رد بعادي

تصميمگيرنده پيش از آنلاه تصاميم بگيرناد ،در مهان خاود

تأثيرگااذاري قاارار ماايگياارد .مجمااور تااأثيرات مسااتقيم و

فرصتهايي را ارزيابي ميكنند كاه باا ايان تصاميم از دسات

غيرمستقيم دينداري در نگرش سنتي به ازدواج 1/811 ،اسات.

ميدهند؛ بنابراين ،اين ارزيابي مهني و محاسبۀ هزيناه فرصات

به اعتقاد بورديو سرمايۀ مذهبي (دينداري) سارمايۀ ماؤثري در

بر تصميمگيري فرد ،مقدم و بهنوعي تعيينكنناد ناور نگااه و

جامعه است ،چنانله گفتني است اين سارمايه ،سابک زنادگي

نگرش فرد به امور ماتل

ازجمله ازدواج اسات .بار اسااس

(رفتارها و نگرش هاي ماتل ) افراد ديندار را از افراد كامتار

نظريههاي مذكور ،جوانان براي كسب موقعيتهااي اجتمااعي

ديندار متمايز مي كند .در جامعۀ ايراني ،مذهب ،ركان اساساي

باالتر سعي ميكنند ازدواج خود را به تأخير بيندارند .بر اساس

زندگي فردي و اجتماعي تلقي ميشود .در فرهنگ اسیمي باه

نظريۀ مبادله ،تصميمگيري به ازدواج ،نوعي تصاميمگياري باه

امر ازدواج دختران و پسران توصيۀ زيادي شده اسات .نتيجاۀ

سرمايه گذاري است و شاص ،ارزيابي عقیني از هزيناههاا و

پژوهش نشان مي دهد دينداري افراد در نگرش سنتي آنها باه

منافع حاصل از ازدواج را در نظر ميگيرد .امروزه تحصايیت،

ازدواج (اهميت قراردادن زندگي بر پاياۀ ايماان و ارزشهااي

تیش براي كسب شغل ،استقیل مالي ،اهميت خودشالوفايي

ديني ،خودداري از روابط پايش از ازدواج باا توجاه باه تاأثير

و كسب موقعيتهاي بهتر در دختران و زنان ،منفعات حاصال

منفي آن و  )...تأثير دارد.

از ازدواج را براي آنان كاهش داده و تمايل به ازدواج زودتر را

همچنين نتايج تحليل رگرسيون چندمتغير نگارش مادرن

در زنان كم كرده است؛ زيرا امروزه دختران مانناد گذشاته باه

به ازدواج نيز نشان دادند ميزان  Fاين مادل  661/66و ميازان

حضور در خانه بهشالل سانتي و بساتري باراي شالوفايي و

معناداري آن برابر  1/111است و معناداري كل مادل را نشاان

ترقااي ساااير اعضاااي خااانواده خصوص ااً همسااربودن و نيااز

مي دهد .با مقايسۀ ضرايب رگرسايوني اساتاندارد ( )Betaنياز

محدودشدن باه انجاام وظااي

بادون مازد خاناهداري اكتفاا

مشاص شد بيشترين تأثير را متغير هزيناه فرصات در متغيار

نماايكننااد و ازدواج را انتاااابي بااراي پيشاابرد اهااداف خااود

نگاارش ماادرن بااه ازدواج داشااته اساات و پااس از آن متغياار

مي بينند كه اگر با اهدافشان همسو باشد ،به آن تن مي دهاد و

دينداري در مرتباۀ بعادي تأثيرگاذاري در نگارش مادرن باه

در غير اين صورت ،آن را به تأخير مياندازناد و ياا باهشالل

ازدواج قرار داشته است.

غيررسمي ،آن را ماي پذيرناد كاه تعهادات و مسائوليت هااي

درمجمور ،نتايج تحليل مسير نيز نشاان مايدهناد در بعاد

كمتري را متقبل شوند.

نگرش مدرن به ازدواج ،متغيار هزيناه فرصات ،قاويتارين و

بهطور كلي گفتني اسات نتاايج نشاان مايدهناد وضاعيت

مهمترين پيشبينيكننده است .متغيرهاي سن مناسب ازدواج و

نگاارش دختااران دانشااجو بااه ازدواج در جامعااۀ مادظنظر اياان

دينداري در ردههاي دوم و سوم قرار مايگيرناد؛ باه عباارتي،

پژوهش به شلل سنتي است .همچنين دينداري ،قاويتارين و

بررسي تأثيرات كلاي متغيرهااي الگاوي تحليلاي پاژوهش در

مؤثرترين پيشبينيكنند نگرش باه ازدواج (در بعاد سانتي) و

متغير وابسته (نگرش مدرن به ازدواج) نشان مي دهد مهمترين

محاسبۀ هزينه فرصت ،قويترين پايشبينايكنناد نگارش باه

و قويترين پيشبيني كنناد تغييارات متغيار وابساته (نگارش

ازدواج (در بعد مدرن) است.
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پيشنهادها
 -از آنجا كه با وجود تمايال فزايناد دانشاجويان باه ازدواج،

اعزازي ،ش .)6983( .جامعه شناسي خانواده؛ با تأكيد بر نقش،

اقدام به آن پايينتر از سطح مادظنظر اسات ،پيشانهاد مايشاود

ساااختار و كاااركرد خااانواده در دوران معاصاار،

سازمان ها ،برنامه ريزان و مسئوالن مربوط باه نتاايج مطالعااتي

تهران :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

مواناع

اعزازي ،ش .)6981( .تحليال سااختار جنسايت :نگرشاي بار

در مسير ازدواج آنان انجام ميشاود ،تاا نگارشهاا و مساالل

تحليل جنسيتي در ايران ،تهاران :دانشاگاه شاهيد

نگرشااي آنهااا نساابت بااه موضااوعات مهمااي چااون ازدواج،

بهشتي.

توجه كنند كه دربار تعيين نگرش دانشجويان و كش

محققانهتر بررسي شود.
 با توجه به وجود نقصهاايي در هار دو ناور نگارشمربوط به ازدواج پيشنهاد ميشود كارشناسان و نابگان علمي،
بازبينيها و آسيبشناسيهايي درباار اناوار نگارش مادرن و
سنتي نسبت به ازدواج در جامعه انجام دهناد ،باهگوناهاي كاه
ارزشهااايي تعيااين و آمااوزش داده شااوند كااه وراي اياان دو
نگرش و در چارچوب فرهنگ و دين قرار داشته باشند.

امين مجد ،ز .و كرماي ،م.ت« .)6983( .الگاوي تقسايم جنسايتي

خانواده هستهاي از ديدگاه پارسونز» ،فصلنامۀ علماي
– ترويجي بانوان شيعه ،ش  ،29ص.36-691

ايرواناااي ،م .و باقرياااان ،ف .)6989( .شاااناخت اجتمااااعي
(روانشناسي اجتماعي) ،تهران :نشر ساوالن.

اينگلهارت ،ر .)6989( .تحاول فرهنگاي در جواماع پيشارفتۀ
صنعتي ،ترجمۀ :وتر ،م ،.تهران :انتشارات كوير.

 -از آنجايي كه امروزه در رسانههاي غربي تبليغات ضاد

آستين افشان ،پ .)6981( .بررسي روند تحوالت سان ازدواج

ديني خصوصاً ضد اسیم ،گسترش پيدا كرده است و تبليغاات

زنان و عوامل اجتماعي -جمعيتي مؤثر بر آن طي

بااراي جااايگزيني ارزشهااايي در حااوز زنااان ،ازدواج و

سال هاي  ،6911-71پايانناماۀ كارشناساي ارشاد

خاااانوادههاااا ازجملاااه آزادي ،خودشااالوفايي ،اساااتقیل،
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