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تبیـین ایـن تغییـرات،     و درك. طور چشمگیري درحال تغییر استازدواج در ایران به هاينگرشها و ارزش

 .اسـت سـاختاري   نظر گرفتن نقش عوامل و نیروهاي فرهنگی به همراه و یا در تقابل بـا عوامـل   مستلزم در

به این پرسش پاسخ دهد که جوانان تهرانی  »نظریه گذار دوم جمعیتی«قصد دارد در چارچوب رو مقاله پیش

 برچه تأثیري ارزشی و فرهنگی  هايگیريجهت همچنین، ازدواج و اشکال نوپدید آن دارند؟چه نگرشی به 

  د؟آنها دارننگرش  نوع

بـه شـیوه   ساله شهر تهران  30-15پیمایش مقطعی در میان جوانان  طیابزار پرسشنامه ها با استفاده از داده  

تغییرات اجتماعی و فرهنگی منجر به نشان داد  نتایج مطالعه. اي گردآوري شده استگیري چندمرحلهنمونه

مـدرن نسـبت    نگرش مورد بررسی جوانانحدود یک پنجم  .ازدواج شده است هاينگرشها و  تغییر ارزش

هـاي فرهنگـی بـه    گیـري جهتبا تغییر نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد . دارند ل خانوادهیو تشک به ازدواج

، )مـاهواره و اینترنـت  (رزي هـاي فرامـ  رسانه گرایش بهو  شدنگرایی جنسیتی، عرفیفردگرایی، برابر سمت

، با بر این اساس .یابدمدرن به ازدواج افزایش می هايازدواج کاهش و در مقابل، نگرش به سنتی هاينگرش

هاي مـدرن و  نگرشرود جامعه، انتظار میدر فرهنگی مختلف ارزشی و هاي توجه به تغییرات ابعاد و مولفه

  .  افزایش یابد در آینده اشکال نوپدید ازدواج

 

  همباشی ازدواج و فردگرایی،ت فرهنگی، تغییرات ارزشی، تحوالجوانان،  :واژگان کلیدي

  

                                                           
    )نویسنده مسئول(، تهران، ایران کشور و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت  دانشگاه تهران و محقق موسسه مطالعات ،شناسیجمعیت ،دانشیار.  1

E-mail: Rassadeghi@ut.ac.ir  

                                              ، تهران، ایراندانشگاه تهران ،شناسیجمعیت ،ارشدکارشناسی.  2



1 

 

   قدمهم

جوامع از جایگاه و اهمیـت    در همه اجتماعی  هايپدیدهترین عنوان یکی از مهمخانواده بهتشکیل ازدواج و 

بــا رویکــردي  ايهــر جامعــه در ، نظــام اجتمــاعی و اخــالق آرمــانیایــن رواز . خاصــی برخــوردار اســت

بـا ایـن وجـود، امـروزه     . اسـت  بوده کارانه همواره در صدد حفظ و پایداري نهاد ازدواج و خانواده محافظه

؛ 1384شوازي و صادقی عباسی(است  یافته، تغییر ت و ضعفشددر بسیاري از جوامع، با الگوهاي ازدواج 

  ). 1388محمدپور و همکاران 

 ،ه اسـت آمـد  پدیـد  جوامـع  سـازي  مـدرن  پـی  در کـه  اي اجتماعی و اقتصادي بنیادین تحوالت دنبال به

 اصـل نجفی( شد ایجاد جهان سراسر در کارکردهایش آن تبع به و خانواده ساختار در فراوانی هاي دگرگونی

کلـی   بـه طـور  و  2و فرهنگـی  1تأثیر تغییرات ساختاري در واقع، نهاد ازدواج تحت ).1391طباطبایی،قاضی و

تا جایی که  رن دچار تغییرات چشمگیري شده استمتأثر از جایگاه جوامع در گذار از نظم سنتی به نظم مد

هایی نظیر انقالب جهـانی خـانواده، گـذار    ها و ایدهشناسی نظریه شناسی و جمعیت امروزه در ادبیات جامعه

  . مطرح شده است 5شناختی ، و  گذار دوم جمعیت4، گذار ازدواج3خانواده

آن در حـال   جامعه ایرانی نیز از تحوالت و تغییرات ازدواج و خانواده بی تأثیر نمانـده و ابعـاد مختلـف   

هـاي جامعـه مـدرن، از جملـه افـزایش تحصـیالت،       میزان تأثیرپذیري خانواده ایرانی از ویژگی. تغییر است

هـا، افـزایش   اشتغال زنان در مشاغل جدید، افزایش فردگرایی، رشد و بسط عاملیت، عدم پایبندي به سـنت 

غییـرات ازدواج و خـانواده نقـش    هاي مـدرن ارتبـاطی در شـکلگیري ت   گیري از تکنولوژيها و بهرهفرصت

هـاي  هـایی در الیـه  سرعت تحوالت و بعضاً غیرقابل کنترل بودن تغییرات، ایجاد گسست. انداي داشتهعمده

هـاي دینـی ـ    هـاي دینـی از جنبـه   پنهان روابط و ساختارها، ایجاد قرابت با الگوهاي غربی خانواده، حمایت

در برابـر ایـن حضـور از ابعـاد تغییـرات خـانواده در ایـران         سنتی خانواده و مقاومت بخش سکوالر جامعه

از الگوي جدیـد روابـط زن و مـرد در    هایی امروزه، شاهد ظهور نشانهبر این اساس،                                                                                                                                              ).1390لوالآور، (است

افـزایش  ). 1396گلچین و صـفري، (شهر تهران هستیم ویژه در کالندر ایران به 6خانگیبالینی یا همقالب هم

                                                           
١. Structural Changes 
٢. Cultural Changes 
٣. Family Transition 
٤. Marriage Transition 
٥. Second Demographic Transition 
٦. Cohabitation   
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شـدن  تجـدد ایرانـی و گسـترش جهـانی     فرآیندمحصول هاي اخیر، در ایران در سال خانگیهمهاي زندگی

هـاي  ، زمینـه اجتمـاعی و فرهنگی  ،اقتصاديدنبال پیدایش و گسترش برخی تحوالت هکه ب بدین معنا ؛است

 اسـت  فراهم آمدهدر میان جوانان ویژه هالزم براي بروز این شکل نوظهور خانواده در جامعه معاصر ایرانی ب

ابعاد مختلف خانواده در ایـران طـی چنـد دهـه اخیـر، تحـوالت       بنابراین،  .)1391، ارمکی و همکارانآزاد(

کاهش باروري و کوچک شدن . معنایی تجربه کرده است -ساختاري و ذهنی -عینی بعدرا در دو  محسوسی

تأخیر انداختن ازدواج و فرزندآوري، افزایش طـالق و جـدایی،   اي، به  خانواده، گسترش خانواده هسته ابعاد

نسلی، ظهور اشکالی جدیـد از رابطـه و پیونـد    سرپرست، تغییر روابط جنسیتی و بیننافزایش خانوارهاي ز

  .شودمحسوب میدر ایران تحوالت خانواده  مهممیان دو جنس از ابعاد 

 کشـورهاي  در مختلـف  مطالعات خانواده، و ازدواج تحوالت تبیین در ساختاري تغییرات اهمیت علیرغم                                          

 فراینـد تغییـرات   تبیـین  و درك آن براي با مرتبط ساختاري تغییرات و مدرنیزاسیون که اندداده نشان آسیایی

روز هـا روزبـه  هـا و نگـرش  ، ارزش1و در مقابل، نقش عوامل فرهنگی) 2005ساندرام، (نیست  کافی ازدواج

 اي فزاینـده  اهمیـت  اجتمـاعی  و فـردي  هاي کنش گیري شکل در ها نگرش و ها ارزش                    . تر شده استبرجسته

بـه عنـوان    لعه و شناخت محیط فرهنگی کنشگرانمطا، این رواز  ).1394 همکاران، و هاشمیعظیمی(دارند 

 گران، توضیح مناسبی از سـاز وکـار عوامـل    گیري کنش و بررسی هنجارهاي حاکم بر رفتار کنش بستر شکل

  : استزیر دنبال پاسخ به دو پرسش این مقاله به بر این اساس، . ارائه خواهد داد ازدواجمؤثر بر  فرهنگی

  ازدواج و اشکال نوپدید آن دارند؟جوانان تهرانی چه نگرشی به  .1

-عرفی(سکوالریسم و  ٣گرایی جنسیتی، برابر٢اییفردگر نظیرارزشی و فرهنگی  مختلف هايگیريجهت .2

     دارند؟ به ازدواججوانان نگرش  نوع چه تأثیري بر )٤شدن

  پژوهشپیشینه 

دختـران و  ادراکـات و انتظـارات ازدواج   نسـلی   مقایسه مورددر ) 1992( 5مطالعه مالهوترا و همکارانش

در . هاي دختران و مادرانشان دربـاره ازدواج نسـبتاً مـدرن میباشـد     مادران در سریالنکا نشان داد که نگرش

بدین صورت که در بستر  ؛اند ها بسیار مهم بوده تحصیالت و استفاده از رسانه تبیین این وضعیت، گسترش

                                                           
١. Cultural forces   
٢. Individualism   
٣. Gender egalitarianism     
٤. Secularism   
٥. Malhotra et al 
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هاي تحصیلی و رفاه اجتماعی براي زنان در دسترس باشد، مادران در توافق بیشتري با  اي که فرصت جامعه

در مطالعـه  ) 1996( 1ترا و تسـوي مـالهو                      .دخترانشان بر ابعاد فردي ازدواج تاکید دارند تا ابعاد خانوادگی آن

ایـن   نتـایج  .به بررسی تأثیر عوامل نوسازي و عوامل فرهنگی بر زمان ازدواج در سریالنکا پرداختند دیگري

حال، نقـش   با این. دناي در زمان ازدواج زنان دار که عوامل فرهنگی نقش تعیین کننده می دهدمطالعه نشان 

هـاي   در حقیقت، یافته. باشند قابل توجهی مهم و البته تا حدودي مبهم می به طورها و هنجارهاي مدرن  ایده

              . این بررسی بیانگر ارتباط متقابل عوامل نوسازي و فرهنگی در تعیین زمان ازدواج است

 هايزندگی والدي ونظیر خانواده تک -هور خانوادههاي نوظشکل بررسیبه ) 2014(و همکاران  2مانینگ

برابـر شـدن    پنجپرداختند و به روند در ایاالت متحده امریکا  2010تا  1980 سال از -مشترك بدون ازدواج

هاي مشترك بدون در تبیین افزایش زندگی) 2015( 3پرلی و برناردي .اشاره کردنداین اشکال جدید خانواده 

در تمـام   یهمباشـ اگرچـه  . بر هنجارهاي اجتماعی و فرهنگ و تغییرات آنها تاکید دارنـد ) یشهمبا(ازدواج 

افـزایش    تجربـه   بعضـی از کشـورها،   ه وشکل نبودیک آن افزایش اما ،هکشورهاي اروپایی افزایش پیدا کرد

  . اندداشته پدیده همباشی و برخی دیگر روندي آرام درسریع 

. نـد پرداختنگرش به ازدواج جوانـان ایرانـی    یک مطالعه کیفی به بررسی در) 2018(کشاورز و همکاران 

 حس ایجاد به تواندمی که است اساسی عنصر یک ایرانی جوانان دیدگاه از ازدواج مفهومنتایج آن نشان داد 

کلـی، نتـایج ایـن     به طور. تعالی کمک کند به رسیدن نهایت در و زندگی در آرامش به رسیدن ثبات، تعلق،

  . جوانان مجرد است بین در ازدواج به مطالعه بیانگر نگرش مثبت

این تغییرات . تحوالتی چشمگیري را تجربه کرده استابعاد مختلف ازدواج در ایران طی چند دهه اخیر، 

پـور   ؛ کـاظمی 1386؛ مجدالـدین  1386؛ صـادقی و همکـاران   1383محمودیـان  (افزایش سن ازدواج  شامل

موحـد و  ؛ 1383 مـنش  محبـوبی (نگرش بـه روابـط پـیش از ازدواج    تغییر ، )1392؛ حسینی و گراوند 1388

خـواه و  ؛ نیـک 1388 عسکري ندوشـن و همکـاران  (و ازدواج تجرد  به، تغییر نگرش )1385شوازي یعباس

؛ سـیار و  1389؛ کفاشـی  1384زاده و جـوادي   زنجانی(هاي ازدواج و خانواده تغییر ارزش، )1396همکاران 

؛ زاهـدي و خضـرنژاد   1392؛ جاراللهی و صـدیقی کسـمایی   1392؛ ابوالقاسمی و همکاران 1391همکاران 

همکـاران   ؛ مهـدوي و 1395؛ رحمـانی و همکـاران   1393؛ حاجیـان مقـدم   1392؛ سرایی و اوجاقلو 1392

                                                           
١. Malhotra, A, and A. O. Tsui 
٢. W. D. Manning  
٣ Perelli-Harris and Bernardi 
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؛ آزادارمکـی و  1384زاده ؛ جـوادي و زنجـانی  1383 مـنش  محبـوبی ( اشکال جدید ازدواجیرواج و  )1395

  . باشندمی )1397صادقی و رضایی ؛ 1396گلچین و صفري ؛ 1391همکاران 

 فراینـد  محصول خانگی هم که دادندتهران نشان  در خانگی در مطالعه هم) 1391(آزاد ارمکی و همکاران

اقتصادي  اوضاع تغییر با ابتدا که فرایندهایی؛ است ایران به آن و ورود شدن جهانی گسترش و ایرانی تجدد

تغییر فرهنگی یا لیبرالیسم اخالقی کـه مشخصـه آن الگوهـاي     داري و پیدایش ناامنی شغلی، یا ورود سرمایه

، )مـاهواره و اینترنـت  (هـاي جهـانی    متعدد روابط جنسی پیش از ازدواج و ورود عناصر نوسازي مثل رسانه

ها و آموزش مدرن، شهرنشینی و فرصت  افزایش ارتباطات شخصی و پنهانی با تلفن همراه، افزایش دانشگاه

هـاي   رسـانه . آورنـد  مـی  کشور پدید داخل در را متفاوتی اجتماعی تغییرات، تدریج به، گمنامی همراه است

 انجام را آمادة ها آن، بین مردم در نوین هاي ارزش سازي درونی و پیشین هاي ارزش کردن سست با، ارتباطی

افزایش سن ازدواج، افزایش طالق، شکاف نسلی، تسهیل  ،تغییرات این نتیجۀ .کنند می جدید رفتارهاي دادن

  .است... خانگی، کاهش کنترل خانواده و روابط دختر و پسر و هم

 دختر دانشگاه فردوسی مشـهد  سنجش نگرش دانشجویان«با عنوان ) 1396(مطالعه نیکخواه و همکاران 

. بیشـتر پاسـخگویان نگـرش سـنتی بـه ازدواج دارنـد      نشـان داد کـه    »آن برثر ؤم نسبت به ازدواج و عوامل

 و فرصـت  هزینه دینداري، اجتماعی،  -اقتصادي پایگاه متغیرهاي بینهمچنین نتایج این مطالعه نشان داد که 

 نگـرش  در اثرگـذاري  میـزان  بیشـترین . دارد وجود رابطه ازدواج، به نگرش عنو با جنسیتی نقش هايکلیشه

 فرصـت  هزینـه متغیـر   بـه  مربوط ازدواج، براي نگرش مدرن به و اريددین متغیر به مربوط ازدواج به سنتی

  . است

خانگی در تهران به عنوان یک رابطه کم دوام که ناشـی از   به بررسی الگوي هم) 1396(گلچین و صفري 

بـه دسـت    خانـه  هـم  هاي زوج براساس نتایجی که از. اند هاي مدرن و سنتی است، پرداخته تضادهاي ارزش

هاي تقلیل کارکرد و اهمیت خانواده، مهاجرت و زندگی در تهران با نظارت پـایین بـه عنـوان    ردند مقولهآو

دید منفـی نسـبت بـه ازدواج مرسـوم، باورهـاي      . خانگی شناخته شده است اي براي شروع هم شرایط زمینه

گیري این نوع رابطه  ل شکلهاي دینی جامعه از جمله دالی فمنیستی و اعتقاد نداشتن و پایبند نبودن به ارزش

  . است
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ثر بر عدم تمایـل بـه ازدواج در بـین کارکنـان مجـرد      ؤعوامل مدر بررسی ) 1397(شکوري و همکاران 

متغیرهـاي تمکـن مـالی ناکـافی علیـرغم داشـتن شـغل و درآمـد،         نشان دادند که  ادارات شهرستان همدان

هـا در شـرایط امـروز     شروطی کـه بـرآورده کـردن آن   دشوارسازي ازدواج و منوط کردن اقدام به ازدواج به 

فرصت بـاالي ازدواج،   - جامعه دشوار است، نگرانی زوجین از داشتن ازدواج ناموفق، اعتقاد به وجود هزینه

گرایانه از ازدواج و نوع نگرش به ازدواج  لذت از مجردي، معاشرت با جنس مخالف، داشتن انتظارات آرمان

  .باشند ط با تجرد کارکنان میاز عوامل معنادارِ مرتب

خالصه، در بررسی نقش نیروها و عوامـل فرهنگـی تأثیرگـذار بـر تغییـرات ازدواج و خـانواده،        به طور

؛ 1383 مـنش محبوبی(هاي ارزشی  بر عوامل مختلفی نظیر تغییر اولویتدر جامعه ایران  انجام شدهمطالعات 

ــی  ــد و عباس ــوازي موح ــی1385ش ــاران و ؛ آزادارمک ــینی1391 همک ــد و ؛ حس ــی1392 گراون  و ؛ آقاس

؛ حسـینی  1391عرفان  و دستجردي ؛ برات1385شوازي موحد و عباسی(شدن ، عرفی)1394 باشی مین فالح

؛ ساعی و همکاران 1392 قاسمی و کرمانی ؛ احمدزاده1392 آبادي و همکاران؛ فراهانی خلج1392و گراوند 

 و ؛ رحمـانی 1395 همکـاران  و ؛ مهـدوي 1394حقیقتیـان و دارابـی   ؛1394 باشـی  مین فالح و ؛ آقاسی1394

 و محمدپور(غیربومی  هايالگوبرداري اي وفرامنطقه ، ارتباطات)1396؛ نیکخواه و همکاران 1395 همکاران

؛ رحمانی 1391؛ آزادارمکی و همکاران 1384 اعزازي زنجانی و جوادي(، استفاده از ماهواره )1388 همکاران

 ؛ زنجـانی 1384اعـزازي   جوادي و زنجانی(، استفاده از اینترنت )1394 همکاران و ؛ ساعی1395 و همکاران

؛ 1391عرفــان  و دســتجردي ؛ بــرات1391 همکــاران و ؛ آزادارمکــی1389 ؛ کفاشــی1384جــوادي  و زاده

 لیبرالیسـم ، )1395 همکـاران  و ؛ مهـدوي 1392 قاسـمی  و کرمـانی  ؛ احمدزاده1392ابوالقاسمی و همکاران 

 مـنش محبـوبی (، فردگرایـی  )1391 همکـاران  و آزادارمکی(فکرانه روشن هايگرایش گیرياخالقی و شکل

 و کرمانی ؛ احمدزاده1392سرایی و اوجاقلو ؛ 1392 گراوند و ؛ حسینی1392 همکاران و ؛ جمشیدیها1383

ـ )1395 همکـاران  و ؛ مهـدوي 1392؛ ربانی و محمدزاده یزد 1392قاسمی -قاسـمی (گرایـی جنسـیتی   ر، براب

 باشـی  مـین  فـالح  و ؛ آقاسـی 1392 آبادي و همکـاران فراهانی خلج؛ 1392 گراوند و حسینی؛ 1386 اردهایی

  . اندتاکید کرده) 1396خواه و همکاران ؛ نیک1395 همکاران و مهدوي ؛1394
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  پژوهش چارچوب نظري

کلی متأثر از جایگاه جوامـع در گـذار از    به طورو  2و فرهنگی 1تأثیر تغییرات ساختاري نهاد ازدواج تحت

 3و تغییـرات ازدواج، مورگـان   گذاردر زمینه  .نظم سنتی به نظم مدرن دچار تحوالت چشمگیري شده است

. مطرح کرده است 5معاشرتی/ اي به مدل رابطه 4تغییر ماهیت ازدواج را در قالب تغییر از مدل نهادي) 1982(

معاشرتی در انگلستان / اي هاي رابطه زمینه معتقد است که افزایش آغازین ازدواج نیز در این) 1979( 6استون

   .گردد به قرن هیجدهم و در میان طبقات اجتماعی باال و متوسط جامعه بر می

هاي با رویکرد ساختاري بر نقش پایگاه و طبقه اجتماعی در تحوالت ازدواج و خـانواده تاکیـد   در نظریه

سازگاري سیستماتیک با تغییرات شرایط نظام اجتماعی «عنوان  رویکرد، تغییرات ازدواج را بهاین . شده است

شوازي و صادقی، عباسی(گیرد باق با شرایط اقتصادي اجتماعی تغییریافته در نظر مییا بعبارتی انط »پیرامونی

فرهنگی بر تغییرات فرهنگی  ـهاي با رویکرد ارزشی هاي با رویکرد ساختاري، نظریهعالوه بر نظریه). 1384

در این میـان، نظریـه گـذار دوم     .ها تأکید دارند ها و نگرش و ارزشی جامعه و ماهیت نو و ابداعی بودن ایده

اي و فرهنگـی پرداختـه   در بستر تغییرات ایده و تشکیل خانواده ازدواجغییرات عمده در به تبیین ت 7جمعیتی

این نظریه تغییرات . هستند ازدواجمعاصر شاهد روند فزاینده اشکال نوپدید  طابق این نظریه، جوامعم. است

بخشی و  براي توسعه فردي و یا خودتحقق هاها و ایدئولوژي ازدواج و خانواده را در چارچوب تغییر ارزش

آنچه بر اساس این نظریه، ). 2014؛ لستهاق 1997دکا، ون(کند هاي اجتماعی و فردي تبیین میاهمیت آزادي

 نیروهاي اجتماعی و فرهنگی نظیر ،موجب ظهور و گسترش انواع جدید خانواده در جوامع غربی شده است

  هـاي فـردي و روابـط زناشـویی جدیـد      خواهی، اصول اخالقی جدید، تمرکز بـر ارزش عرفی شدن، عدالت

  ).2002لستهاق و سوروکین، (باشند می

یکی دیگر از نظریاتی است که در تبیین تغییرات ازدواج و ،  8ارزشی اینگلهارت -فرهنگی تغییرات نظریه

شود، از تحوالت ارزشی و فرهنگی اي صنعتی میوقتی جامعه طبق این نظریه،. قابل استفاده استو خانواده 

. مانـد هاي سنتی در امـان نمـی  هاي مذهبی و ارزشخانواده،کاهش زاد و ولد، تضعیف ارزش تنظیر تحوال

                                                           
١. Structural Changes 
٢. Cultural Changes 
٣. P. Morgan 
٤. Institutional Model 
٥. Relational/ Companionate Model 
٦. L. Stone 
٧. Second demographic transition   
٨. Inglehart  
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صـنعتی شـدن،   : دانـد اي مـی اقتصادي بر تغییرات فرهنگی را روندي دو مرحلـه  –ماعی وي اثر توسعه اجت

ظهـور جامعـه فراصـنعتی    . آوردو سکوالریسم را به همراه می می دهدنخست فرایند تغییر فرهنگی را رشد 

وجود، هاي ابراز که با روند افزایش استقالل فردي و ارزشمی دهدفرایند عمده دوم تغییر فرهنگی را شکل 

هاي بر جابجایی اولویت مذکورنظریه  ،عالوه بر این). 1394؛ حقیقتیان ودارابی1382اینگلهارت(همراه است 

گرایان به دلیل عدم امنیـت اقتصـادي در دوران بلـوغ،    مادي. هاي فرامادي تاکید داردمادي به سمت اولویت

شان، امنیت اقتصـادي  که پیش از دوران بلوغفرامادیون کسانی هستند . گرایانه هستندداراي ترجیحات مادي

هـاي  هـا بـر خواسـته   جوانان به مراتب بیشـتر از بزرگتر . شکوفایی هستندخود داشته و داراي نیازهایی نظیر

کننـد  از هنجارهـاي جدیـد حمایـت مـی    گرایان ماديبیشتر از فرامادیون همچنین، . ورزندفرامادي تاکید می

  ).1373ینگلهارت ؛ ا2004اینگلهارت و همکاران (

هایی است که به تبیین تغییرات ازدواج و خانواده از منظـر تحـوالت    نظریهاز دیگر  یکینظریه اشاعه نیز 

-هاي جدید در میان منـاطق، گـروه   ها و ارزشاشاعه، فرایندي است که از طریق آن ایده. پردازد فرهنگی می

هـاي اشـاعه و    کانـال . یابـد  شان گسترش مـی تماعیهاي اجتماعی، یا افراد، مستقل از شرایط اقتصادي و اج

، فشـار  1یـادگیري اجتمـاعی  «ها و رفتارهاي مرتبط با خانواده شـامل  تعامل اجتماعی که تاثیرگذار بر نگرش

نظریه اشاعه معموالً تأکید بر ماهیت                            ).2003برناردي، (باشند  می» 4و سرایت 3، تعهد و التزام ذهنی2اجتماعی

رو، در بیان این  از این. ندنک ها و رفتارهایی دارد که گسترش پیدا می ها، نگرش ماهیت نو و ابداعی بودن ایده

در . شـود  اسـتفاده مـی  » اشـاعه نـوآوري  «و ) 1381لوکـاس و میـر،   ( 5»سازانه ایده«هاي  اغلب از واژه نظریه

ها و رفتار تأکید  اشاعه ایده 7»دینامیک اجتماعی«و » ها تغییر ایده«، 6»فتارينوآوري ر«چارچوب این نظریه بر 

چارچوب دینامیک اجتماعی بیشتر بـر نقـش تعامـل و ارتباطـات متقابـل                                              ). 2001کاسترلین، (شود  تأکید می

از رفتـار نخبگـان جامعـه و     9د اجتمـاعی ، تقلیـ )2000؛ کـوهلر  1996بونگارت و واتکینـز  (افراد  8اجتماعی

؛ 1999رید و همکاران (هاي اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی  ، شبکه)1987کللند و ویلسون، (دیگران مهم 

                                                           
١ . Social learning   
٢ . Social pressure  
٣ . Subjective obligation  
٤ . Contagion   
٥. Ideational 
٦. Behavioral Innovation 
٧. Social Dynamics 
٨. Social Interactions 
٩. Social Imitation 
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. بـرد  نام می 1»اثرات اجتماعی«عنوان  بااز دینامیک اجتماعی ) 2001(کاسترلین . تأکید دارد) 2001کاسترلین 

نفوذ «، »یادگیري اجتماعی«به سه مکانیزم اصلی اثرات اجتماعی با عناوین  )1996(و کاسترلین  2مونتگومري

 هـا بـا  ، رسانهنظریهاین  بر اساسخالصه،  به طور. اند اشاره کرده 4»هنجارهاي اجتماعی«و  3»نفوذ اجتماعی«

                  .دهندتغییر میرا نگرش افراد به ازدواج  نحوه 5تغییر در نظام معنایی با

ها مردم را طبق الگوهاي مختلـف   نظریه اشاعه، در نظریه الگوبرداري تاکید شده است که رسانهعالوه بر 

توانند به عنوان الگوي رفتار عمل کننـد و قابـل تقلیـد باشـند و      این تصاویر می. دارند رفتاري به عمل وا می

وعـه رفتـاري خـود    مردمی که بیننده کنش تصویر شده هستند، ممکن است از آن به عنـوان بخشـی از مجم  

هـا و   داده. دهنـد  هـا، درك فـرد از روابطـش را تغییـر مـی      رسانه). 1395رحمانی و همکاران، (استفاده کنند 

هـا و   بلکه یکی از عامل ،کنند، فقط بازتابی از جهان اجتماعی نیست ها در جامعه منتشر می افکاري که رسانه

و تبادل بیش تر افراد، موجب همگرایی فرهنگـی و   این تعامل .نیروهاي موثر در شکل جهان اجتماعی است

یکـی از  . گیرد هاي زندگی افراد را در بر می بازاندیشی همه جنبه. گردد روي هم رفته، بازاندیشی ارزشی می

هـا و افـزایش    حضور ما در عرصه جهانی و تعامـل بـا سـایر فرهنـگ     .هاي ازدواج است ها، ارزش این جنبه

خواجـه نـوري و   (شـود   هاي محلی ازدواج و قداست آن می ب تردید در ارزشآگاهی از جهانی شدن، موج

  ).1395حسینی، 

-بر اساس نظریـه . ه استطراحی شد 1شکل  به صورتمدل نظري تحقیق  ،هاي مذکوربر اساس نظریه

همچنـین، در رویکـرد   . هاي اشاعه و الگوبرداري، میزان استفاده از ماهواره و اینترنت در مـدل آمـده اسـت   

برگرفتـه از  نیـز  بخـش میـانی مـدل    . ساختاري نیز بر طبقه و موقعیت اقتصادي و اجتماعی تاکید شده است

در چـارچوب   مـدرن سـنتی ازدواج بـه    هـاي نگـرش طبق این نظریه تغییـر  . نظریه گذار دوم جمعیتی است

  .  می دهدو عرفی شدن رخ  گرایی جنسیتیتغییرات ارزشی و فرهنگی نظیر فردگرایی،  فمنیسیم و برابر

  

  

  

                                                           
١. Social Effects 
٢. M. Montgomery 
٣. Social Influence 
٤. Social Norms 
٥. Meaning-Giving System 
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  پژوهشتحلیلی   -مدل نظري :1شکل 

  
  

و بـا   ین است که در طبقه باالي اجتماعیهاي تحقیق ابا توجه به چارچوب و مدل نظري تحقیق، فرضیه

ـ    گسترش ارزشهمچنین و  هاي فرامرزيرسانه گرایش بهافزایش  گرایـی   ر برابـر هـاي مـدرن فرهنگـی نظی

  .یابدازدواج از سنتی به مدرن تغییر میهاي شدن، نگرشو عرفی جنسیتی،  فردگرایی

  شناسی پژوهشوش ر

شهر تهران سال  30- 15نمیان جوانا در یپیمایش ـاز مطالعه مقطعی  هاي مورد استفاده در این مقاله داده

بوده که توسط پرسشـگران در   ساخته محقق پرسشنامه ها،داده ابزار گردآوري                              .گردآوري شد 1393در سال 

                                                    .  درب منازل به شیوه مصاحبه تکمیل گردیده است

 گیـري نمونـه  بـه شـیوه   شـهر تهـران   مختلـف  منـاطق ازدواج کـرده در   جوانان نفر از 720حجم نمونه 

شـهري    منطقه 8اي، گیري خوشهنمونه  ؛ بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از شیوهشدند انتخاب ايچندمرحله

و  1منـاطق  (اي قرار دارند هاي مختلف توسعهکه در خوشه 19و  15، 13، 9، 6، 5، 2، 1تهران شامل مناطق 

اي  در سطح توسعه 13و  9اي متوسط به باال، مناطق در سطح توسعه 6و  5اي باال، مناطق  در سطح توسعه 2

اي، در سطوح مختلـف توسـعه  . انتخاب شدند )اي پاییندر سطح توسعه 19و  15 متوسط به پایین و مناطق

 هايگیريجهت

 فرهنگیو  ارزشی

  هاي فرامرزيرسانه

 - پایگاه اقتصادي

  اجتماعی

نگرش 

مدرن /سنتی

  به ازدواج
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در درون هر منطقـه، دو محلـه و در درون هـر محلـه سـه      . نمونه تعیین شد 180تعداد نمونه برابر و حدود 

واجـد شـرایط    مقابل در منازل با نمونـه دیده  پرسشگر آموزش 10صورت تصادفی انتخاب شدند و بلوك به

  .ها تکمیل شدنامه مصاحبه کردند و پرسش

باشد که عالوه بر نمره مقیاس، آن در سه مقوله سنتی، بینـابین   ، نگرش به ازدواج میمطالعهمتغیر وابسته 

 هـاي فرامـرزي  متغیرهاي مستقل تحقیق شامل میزان استفاده از رسانه. بندي و ارائه شده استو مدرن دسته

عرفـی  (گرایـی جنسـیتی و سکوالریسـم     اجتماعی، فردگرایـی، برابـر   -، پایگاه اقتصادي)ماهواره و اینترنت(

  .باشندمی) شدن

اجتماعی نیز در چهار بعد اقتصادي، منزلتی، معرفتی و هویتی مورد سنجش قرار گرفته  -پایگاه اقتصادي 

امل اینترنـت و مـاهواره در قالـب دو گویـه و طیـف لیکـرت       هاي فرامرزي شمیزان استفاده از رسانه. است

هـا و عالیـق    فردگرایی بدین معنی است که افراد به جاي اولویت دادن بـه خواسـته  . گیري شده استاندازه

گویـه   8فردگرایی در قالب . هاي فردي خود اولویت دهند ها و خواسته جمعی، سنتی و خانوادگی، به ارزش

نمـره ایـن مقیـاس در دامنـه بـین      . سنجش شده اسـت  81/0مقدار آلفاي کرونباخ به شکل طیف لیکرت با 

گرایی جنسیتی براسـاس   برابر. نوسان دارد و نمره باالتر بیانگر فردگرایی بیشتر است 40و حداکثر  8حداقل 

اي در قالب طیف لیکـرت بـا    گویه 9ها و تقسیم کار جنسیتی توسط یک مقیاس  نگرش نسبت به نظام نقش

ها و تقسیم کار جنسیتی سنتی تفـوق و تسـلط    در نظام نقش. سنجیده شده است 80/0دار آلفاي کرونباخ مق

هاي کنترل و مدیریت در  هاي خارج از خانه و نیز نقش هاي خانگی به زنان و نقش ویژه مردان است و نقش

اخص در دامنـه بـین   نمـره شـ  ). 18: 1385زاده و جـواهري،   سراج(خانه و جامعه به مردان اختصاص دارد 

هـاي   تـر نسـبت بـه نقـش     مدرن/هاي لیبرال نگرش  باالتر به منزله  نوسان دارد و نمره 45و حداکثر  9حداقل 

بـوده   25و حـداکثر   5شدن براساس پنج گویه در قالب طیف لیکـرت کـه حـداقل آن     عرفی. جنسیتی است

دینـداري    تر بـه منزلـه  شدن بیشتر و نمره پایین عرفی  باالتر به منزله  نمره. گیري قرارگرفت است مورداندازه

  . بدست آمد 83/0کرونباخ این شاخص برابر با  مقدار آلفاي. بیشتر است

ایـن نُـه گویـه    . گویه سـنجش شـده اسـت    9نگرش به ازدواج، به عنوان متغیر وابسته تحقیق، بر اساس 

ج، مجـرد مانـدن، روابـط دختـر و پسـر،      نظیر تأخیر در ازدوا(نگرش افراد نسبت به اشکال نوپدید ازدواج 
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 73/0مقدار آلفاي کرونباخ شاخص نگرش به ازدواج . کندگیري میرا در قالب طیف لیکرت اندازه) همباشی

  .  دست آمدبه

 ،هاي آماري ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریـانس و آزمون SPSSافزار ها از نرمبراي تحلیل داده

  .استفاده شده است تحلیل مسیرتکنیک و  رگرسیون چندمتغیريآزمون 

  

  یافته هاي پژوهش

  

  هاي جمعیتی نمونهویژگی

در ) درصـد  75(بیشتر پاسخگویان . درصد را زنان تشکیل داده است 56را مردان و نمونه درصد  44حدود 

درصد پاسخگویان تحصـیالت دانشـگاهی    45از نظر تحصیالت حدود . سال قرار دارند 30-25گروه سنی 

درصـد   3/1درصد ابتـدایی و تنهـا    3درصد راهنمایی و متوسطه،  14درصد تحصیالت دیپلم،  37اند،  داشته

    .اند سواد بودهپاسخگویان بی

درصـد نیـز مشـاغل     14انـد و   درصد پاسخگویان داراي مشاغل تمام وقت بوده 40لحاظ وضعیت شغلی به

درصـد مـردان شـغل تمـام وقـت       74نان نشان داد که مقایسه وضعیت شغلی مردان و ز. اند وقت داشتهپاره

درصد زنـان نیـز    15درصد بوده است و حدود 14دارند، درحالی که این نسبت براي زنان مورد بررسی تنها 

درصـد غیـر از شـهر     32درصد نمونه تهران و  68همچنین محل تولد . اند وقت بودهدر کارها و مشاغل پاره

  .تهران بوده است

 
به تفکیک جنس نمونههاي جمعیتی ویژگی :1جدول   

 زنان مرد هردو جنس 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

سال 15-20 سن  25 5/3  2 6/0  23 7/5  

سال 25-20  158 9/21  23 3/7  135 3/33  

سال 30-25  537 6/74  290 1/92  247 0/61  

)سال( میانگین سنی  9/26  0/28  1/26  
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8/67 488 شهر تهران محل تولد  226 7/71  262 7/64  

8/28 207 سایر شهرها  79 1/25  128 6/31  

5/3 25 روستا  10 2/3  15 7/3  

سطح 

 تحصیالت

3/1 9 بیسواد  5 6/1  4 0/1  

1/3 22 ابتدایی  5 6/1  17 2/4  

متوسطه/ راهنمایی  98 6/13  48 2/15  50 3/12  

دانشگاهی پیش/دیپلم  270 5/37  101 1/32  169 7/41  

لیسانس/ دیپلمفوق  282 2/39  131 6/41  151 3/37  

دکترا/ لیسانسفوق  39 4/5  25 9/7  14 5/3  

وضعیت 

 شغلی

وقتشاغل تمام  290 3/40  233 0/74  57 1/14  

وقتشاغل پاره  103 3/14  44 0/14  59 6/14  

دار خانه  272 8/37  13 1/3  259 0/64  

0/4 29 دانشجو  8 5/3  21 2/5  

1/3 22 بیکار  14 4/4  8 0/2  

6/0 4 سایر  3 0/1  1 2/0  

 

  ـ اجتماعیپایگاه اقتصادي

در چهار بعد اقتصادي، منزلتـی، معرفتـی و هـویتی مـورد سـنجش قـرار       خانوار ـ اجتماعی پایگاه اقتصادي

، از متغیرهایی نظیر متوسط هزینه ماهانه خانوار، مالکیت مسکن، »بعد اقتصادي پایگاه«براي سنجش . گرفت

، از دو شـاخص موقعیـت   »بعد منزلتـی پایگـاه  «براي سنجش . وضعیت مالی و اقتصادي خانوار استفاده شد

بعـد  «. اي محل سکونت و همچنین منزلت شغلی سرپرست خانوار اسـتفاده شـده اسـت    اجتماعی و توسعه

بر اسـاس هویـت طبقـاتی     »بعد هویتی پایگاه«ساس سطح تحصیالت فرد و در نهایت، ، بر ا»معرفتی پایگاه



13 

 

بـر اسـاس نمـره شـاخص پایگـاه      . خانواده سـنجش شـده اسـت   طبقاتی خوداظهاري افراد و تعیین جایگاه 

 16، حدود 2نتایج جدول  بر اساس .بندي شدند اقتصادي ـ اجتماعی، افراد مورد بررسی در چهار گروه طبقه

درصد در طبقه متوسط بـه   35درصد در طبقه متوسط به پایین،  30در طبقه پایین، مورد بررسی افراد  درصد

  .درصد در طبقه باال قرار گرفتند 19باال و در نهایت 

  
  پاسخگویان به تفکیک جنس پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی خانوار :2جدول 

پایگاه اقتصادي و 

  اجتماعی

  زن  مرد  هردوجنس

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  3/17  70  0/14  44 8/15 114  پایین

  4/30  123  9/28  91 7/29 214  متوسط به پایین

  6/31  128  4/39  124 0/35 252  متوسط به باال

  7/20  84  8/17  56 4/19 140  باال

 0/100  405 0/100  315 0/100 720  تعداد نمونه

  

   ي فرامرزيهااستفاده از رسانه

حدود  بر این اساس،. ارائه شده است فرامرزيي ها از رسانه جوانان مورد بررسیمیزان استفاده  3در جدول 

 16درصد کمتر از یـک سـاعت،    26کنند،  درصد پاسخگویان در طول شبانه روز از اینترنت استفاده نمی 45

در اسـتفاده از  . کردنـد  مـی درصد چهار ساعت و بیشتر از اینترنت اسـتفاده   13درصد دو الی سه ساعت، و 

 7کننـد، در مقابـل    اند که از مـاهواره اصـالً اسـتفاده نمـی     درصد پاسخگویان اظهار نموده 30ماهواره حدود 

درصد چهار ساعت و بیشـتر در طـول    40درصد دو الی سه ساعت و حدود  23درصد روزي یک ساعت، 

 .  کردند شبانه روز از ماهواره استفاده می

  

  در نمونه مورد بررسی فرامرزيهاي  از رسانه میزان استفاده :3جدول 

  تعداد نمونه  چهار ساعت و بیشتر  دو، سه ساعت  کمتر از یک ساعت  اصالً  روزمیزان استفاده در طول شبانه

  719  1/13  0/16  9/25  1/45  هردو جنس  اینترنت

  315  0/14  5/16  8/24  8/44  مرد

  404  4/12  6/15  7/26  3/45  زن

  720  6/39  1/23  75/7  9/29  هردو جنس  ماهواره
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  315  2/36  3/26  9/7  5/29  مرد

  405  2/42  5/20  2/7  1/30  زن

  ـ فرهنگی هاي ارزشیگیريجهت

گرایـی  هاي ارزشی ـ فرهنگی افراد مورد بررسی در سـه بعـد فردگرایـی، عرفـی شـدن و برابـر       گیريجهت

 51(نیمی از جمعیت نمونـه   ،شود مشاهده می 4که در جدول گونه  همان. جنسیتی مورد بررسی قرار گرفت

  .باشددرصد می 17فردگرایی پایینی دارند و درصد افرادي که داراي فردگرایی باال هستند ) درصد

  

   پاسخگویان به تفکیک جنسـ فرهنگی  ارزشی هاي گیري جهت شیوع میزان :4 جدول

ـ  ارزشی هاي گیري جهت

  فرهنگی

  زن  مرد  هردو جنس

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 3/52 212 2/49 155 0/51 367 کم  فردگرایی

 9/31 129 1/32 101 9/31 230 متوسط 

 8/15 64 7/18 59 1/17 123 زیاد 

   گرایی برابر

  جنسیتی

 6/12 51 4/38 121 9/23 172 کم 

 1/54 219 1/51 161 8/52 380 متوسط 

 3/33 135 5/10 33 3/23 168 زیاد 

سکوالریسم 

 ) شدن عرفی(

 7/26 108 3/20 64 9/23 172 کم 

 5/58 237 1/64 202 61 439 متوسط 

 8/14 60 6/15 49 1/15 109 زیاد 

کل   

  نمونه

720  0/100  315  0/100  405  0/100  

  

 افـرادي  تعداد. قراردارند متوسط  طبقه در) درصد 53( نمونه جمعیت جنسیتی اکثریت هاينگرش لحاظ از  

 بـه  متغیـر  ایـن  به که زمانی). درصد 23( است برابر تقریبا هستند طلب برابري و سنتی هاي نگرش داراي که

 هسـتند  سـنتی  هاينگرش داراي ـ زنان با مقایسه در ـ مردان از بیشتري نسبت کنیم، می نگاه جنس تفکیک

 نسبت زنان ،طلب هاي جنسیتی برابري نگرش مورد در). زنان براي درصد 6/12 و مردان براي درصد 4/38(

در  ).مـردان  بـراي  درصد 5/10 مقابل در زنان براي درصد 3/33( گیرنددر این گروه قرار می بیشتر مردان به

درصـد از افـراد نیـز     24. هسـتند  مذهبیرو  هاي میانه درصد داراي نگرش 61از بین کل پاسخگویان نهایت،

  .سکوالر دارند  درصد نگرش 15و  تر هستند هاي مذهبی داراي نگرش
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  ازدواج  مدرنسنتی ـ  هاينگرش

هـاي   نظریهشالوده  شدن، محور وها، هنجارها و رفتارهاي سنتی ازدواج به سمت مدرن  گذار و تغییر ارزش

 ؛2001و  1987ون دکـا  (گـذار دوم جمعیتـی   نظریـه  ) 1963 ،گـود (مدرنیزاسیون  نظریهتغییر خانواده نظیر 

ازدواج مدرن، . است) 5002تورنتون ( 1ايآلیسم توسعه ایدهنظریه و ) 2000لستهاق و مورس  ؛1995لستهاق 

هـا نظیـر ازدواج در سـنین     سري ویژگـی  شناختی است که بر اساس یک ـ جمعیت شناختی یک مفهوم جامعه

و غیـره مشـخص    ،دهباالتر، استقالل جوانان در انتخاب همسـر، الگوهـاي مـدرن ازدواج و تشـکیل خـانوا     

شـده، الگوهـاي    نظیر ازدواج در سنین پـایین، ازدواج تنظـیم   یهای در مقابل، ازدواج سنتی با ویژگی. شود می

  .گردد سنتی ازدواج و تشکیل خانواده، و غیره متمایز می

و  3، بینـابینی 2سـنتی   گویه، افراد مورد بررسی در سـه مقولـه   9پس از محاسبه نمرة شاخص بدست آمده از 

درصد جوانان مورد بررسی داراي نگرش مدرن نسبت  21بر این اساس، ). 2شکل (بندي شدند  طبقه 4مدرن

درصـد نگـرش بینـابینی     35درصد نگرش سنتی نسبت بـه ازدواج داشـته و در نهایـت     44به ازدواج بوده، 

                .  تر براي مردان داردمقایسه مردان و زنان حکایت از نگرش نسبتاً مدرن. اند داشته

                 

   

  درصدي نوع نگرش جوانان مورد بررسی به ازدواج به تفکیک جنس توزیع :2شکل 

  

  

                                                           
١. Developmental idealism   
٢. Traditional  
٣. Intermediate  
٤. Modern  
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  نتایج تحلیل دومتغیره

کـه   نشـان داد  5در جـدول  اج نشـان  ازدونوع نگرش به فرهنگی با  -هاي ارزشیگیريبررسی رابطه جهت

ـ مدرن ازدواجی دار هاينگرشداري با یمثبت و معن رابطهگرایی جنسیتی و عرفی شدن فردگرایی، برابر . دن

 بـه  یابد، نگرش مدرنگرایی جنسیتی و گرایش به عرفی شدن دین افزایش  در واقع، هرچه فردگرایی، برابر

  . یابدازدواج افزایش می

هـاي فرامـرزي   اسـتفاده از رسـانه  مشخص است هـر چـه میـزان     5طور که در جدول  عالوه بر این، همان

همچنین، با بهبود وضـعیت و  . یابدمدرن ازدواج افزایش می هاينگرش، شودمیبیشتر ) ماهواره و اینترنت(

  .یابدمدرن ازدواج افزایش می قتصادي و اجتماعی افراد، نگرشسطوح پایگاه ا

  مقیاس نگرش مدرن به ازدواج فرهنگی و سایر متغیرها با -هاي ارزشیگیريرابطه جهت :5 جدول

  زن  مرد    هردوجنس    

ضریب 

  همبستگی

سطح 

  معناداري

ضریب 

  همبستگی

سطح 

  معناداري

ضریب 

  همبستگی

سطح 

  معناداري

  002/0  151/0  004/0  164/0  001/0  158/0  نمره شاخص فردگرایی

  017/0  118/0  001/0  179/0  001/0  116/0  جنسیتی  گرایی نمره شاخص برابر

  001/0  335/0  001/0  380/0  001/0  357/0  نمره شاخص عرفی شدن 

  001/0  238/0  035/0  119/0  001/0  183/0  میزان استفاده از اینترنت

  001/0  355/0  001/0  316/0  001/0  330/0  میزان استفاده از ماهواره 

  001/0  231/0  019/0  132/0  001/0  187/0  اجتماعی-نمره شاخص پایگاه اقتصادي

  

-گرایی جنسیتی و عرفیهرچه میزان فردگرایی، برابر ،مشخص است 3هاي طور که در مجموعه شکل همان

شدن با نگرش در این میان شدت رابطه عرفی. یابدیابد، نگرش مدرن به ازدواج افزایش میشدن افزایش می

-افرادي که بیشتر در معـرض رسـانه  ست ا بعالوه، نتایج بیانگر آن. تر استبه ازدواج از دو متغیر دیگر قوي

در خصـوص تـأثیر   . تري بـه ازدواج دارنـد  هاي مدرنقرار دارند، نگرش) ماهواره و اینترنت( رزيهاي فرام

  . تري به ازدواج دارندافراد طبقه باال نگرش مدرناجتماعی،  -پایگاه اقتصادي
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  گرایی جنسیتیبرابر  فردگرایی

    
  از اینترنتمیزان استفاده   عرفی شدن

    

  اجتماعی -پایگاه اقتصادي  میزان استفاده از ماهواره

    

  

  رابطه متغیرهاي مورد بررسی با نگرش مدرن به ازدواج :3شکل 

  نتایج تحلیل چندمتغیره

هاي ارزشی و فرهنگی بر نگـرش بـه ازدواج از آزمـون    گیريبه منظور بررسی تأثیر خالص و مستقل جهت

نگرش  متغیرهاي مستقل برضرایب رگرسیونی تأثیر  6جدول . شدو تحلیل مسیر استفاده  گانهرگرسیون چند

 بر ، فردگرایی و عرفی شدن تأثیري مثبت و معناداراین اساسبر . می دهدرا نشان  )متغیر وابسته( به ازدواج

زنان مـورد بررسـی    میاندر  بر نگرش به ازدواج گرایی جنسیتیبرابرمتغیر اما تأثیر د، نازدواج دار به نگرش

هـاي فرهنگـی   ، با تغییـر ابعـاد و مولفـه   این روز ا. است -دار بودهیمعنمثبت و مردان براي  -دار نبودهمعنی

   . گرددهاي مدرن ازدواج شایع و متداول نگرشرود انتظار میجامعه، 
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   به تفکیک جنس به ازدواج بر نگرش موثر عوامل يچندمتغیر رگرسیوننتایج  :6 جدول

  زن  مرد  هردوجنس  

Beta Sig Beta Sig Beta Sig 

  001/0  148/0  043/0  104/0  001/0  134/0  شاخص فردگرایی

  385/0  039/0  046/0  096/0  148/0  049/0  جنسیتی  گرایی شاخص برابر

  001/0  243/0  001/0  296/0  001/0  275/0  شاخص عرفی شدن 

  005/0  132/0  277/0  061/0  006/0  097/0  میزان استفاده از اینترنت

  001/0  163/0  001/0  201/0  001/0  179/0  میزان استفاده از ماهواره 

  001/0  176/0  050/0  109/0  001/0  143/0  اجتماعی-شاخص پایگاه اقتصادي

  681/0  019/0  555/0  030/0  404/0  028/0  سن

F(sig) )001/0  (09/30  )001/0  (27/14  )001/0  (35/21  

R 501/0  496/0  523/0  

  R2(  1/25 %  6/24%  4/27%(ضریب تعیین 

  .مدرن است هاينمره بیشتر در مقیاس نگرش به ازدواج بیانگر نگرش: نکته

  

 بـا مثبت و معناداري  رابطهمیزان استفاده از اینترنت براي زنان و میزان استفاده از ماهواره براي مردان و زنان 

هـاي فرامـرزي قـرار گـرفتن موجـب تغییـر در       در واقع، در معرض رسـانه  .دنبه ازدواج دار) مدرن(نگرش

هـا، بـا افـزایش سـطوح نمـره شـاخص پایگـاه        عالوه بر ایـن . شودازدواج می سنتی هايها و ارزشنگرش

  . یابداجتماعی،  نگرش مدرن به ازدواج افزایش می -اقتصادي

بیشترین تـأثیر بـر    ،از میان عوامل مورد بررسی می دهدنشان  )Beta(یب رگرسیونی استاندارد امقایسه ضر

 درصـد  25متغیرهاي مـورد بررسـی   در مجموع، . است عرفی شدنبه ازدواج مربوط به متغیر مدرن نگرش 

عمدتاً سـاختاري  (متغیرها و عوامل سایر توسط  واریانس باقیماندهو  اندواریانس متغیر وابسته را تبیین کرده

  . شوداست، تبیین می مدنظر نبودهکه در این مطالعه ...) نظیر مدرنیزاسیون، تحصیالت، شهرنشینی و
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  بر نگرش به ازدواج مختلف مکانیزم اثرگذاري متغیرهايمدل تحلیل مسیر از  :4شکل 

  

از . ارائه و نمایش داده شده اسـت  4مکانیزم اثرگذاري متغیرهاي مورد بررسی بر نگرش به ازدواج در شکل 

اجتماعی، میزان استفاده از اینترنت و ماهواره، نـه تنهـا نگـرش بـه ازدواج، بلکـه       -، پایگاه اقتصادياین رو

بر  .دهندتأثیر قرار میجنسیتی را نیز تحتگرایی شدن و برابرنظیر فردگرایی، عرفی دیگر هاي فرهنگیمولفه

ازدواج، به ترتیب، مربوط به متغیرهاي عرفی شدن و این اساس، بیشترین تأثیر مستقیم متغیرها بر نگرش به 

بـر نگـرش بـه    را پایگاه اقتصادي و اجتماعی نیز بیشترین تـأثیر غیرمسـتقیم   . استمیزان استفاده از ماهواره 

   . ازدواج داشته است

  گیرينتیجهحث و ب

بر اساس نتایج، حدود یک پـنجم  . است اجتماعی تغییرات ابعاد از یکی ازدواج به ارزشی و نگرشی تغییرات

در مقابـل حـدود نیمـی از    . دارنـد گیري ارزشی و نگرشـی مـدرن نسـبت بـه ازدواج     جوانان تهرانی جهت

. پاسخگویان نگرش سـنتی بـه ازدواج دارنـد   ، بیشتر این رواز . اندپاسخگویان نگرش سنتی به ازدواج داشته

در میان دانشجویان نشان داد که بیشـتر پاسـخگویان نگـرش سـنتی بـه      ) 1396(مطالعه نیکخواه و همکاران 

 .ازدواج دارند

یابـد،  گرایی جنسیتی و عرفـی شـدن افـزایش    هرچه فردگرایی، برابرچندمتغیره نشان داد  هاينتایج تحلیل 

ماهواره و (هاي فرامرزي همچنین، هرچه میزان استفاده از رسانه. یابددواج افزایش میاز به مدرن هاينگرش

بعالوه، با بهبود وضعیت و سـطوح پایگـاه   . یابدهاي مدرن ازدواجی افزایش می، ارزششودبیشتر ) اینترنت

  . یابدمدرن ازدواج افزایش می هاياقتصادي و اجتماعی افراد، نگرش
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هـاي  گیريجهتبا خانواده  دیجد اشکالانتخاب کند بیان می) 2014(که ران لستهاق  رهمان طو، این رواز 

هاي مشترك نیز در تبیین افزایش زندگی) 2015(پرلی و برناردي . مرتبط است هاي مختلفحوزهدر  ارزشی

اینگلهـارت   بـه نظـر  . بر هنجارهاي اجتماعی و فرهنگ و تغییرات آنها تاکید دارنـد ) باشیهم(بدون ازدواج 

  .است گرایانهزندگی فرامادي شیوه نیز همباشی ،)1990(

-زمان معناداري بر اثر ارزشی نشان داده شده است که تغییرات) 1394میرزایی و قربانی، (در مطالعات قبلی 

رابطه دینداري و نگرش به ازدواج در مطالعـات قبلـی نیـز تاییـد شـده اسـت       همچنین، . دارد ازدواج بندي

افراد کمتر مذهبی، دیدگاه سنتی کمتـر و در مقابـل   ). 1396؛ نیکخواه و همکاران، 1396 ،و همکارانرازقی (

شـدن بخـش زیـادي از رفتارهـاي درون     عرفـی ). 2008گوبرنسکایا، (مدرن بیشتري نسبت به ازدواج دارند 

هـا و   ادن بـه کـنش  هاي دینی در شکل دهاي افراد، کاهش نقش آموزهخانواده، تکثر منابع معنابخش به کنش

گرایانه در خـانواده مـدرن   هاي جمعهاي فردگرایانه به جاي ارزشروابط درون خانواده و جایگزینی ارزش

  ).1390لوالآور، (گیري است ایرانی در حال شکل

مـدرن   هـاي نگرشي با رابطه مثبت و معنادار) نظیر ماهواره و اینترنت(هاي فرامرزي  یزان استفاده از رسانهم

 سـطوح  تمـامی  در هاي اجتماعیشبکه در را کنشگران بین روابط الگوهاي هاي اینترنت،شبکه. واج داردازد

 تحول و تغییر را دچار ازدواج براي مناسب فرد یافتن و آشنایی بر حاکم هاي سنتیشارز و الگوها هنجارها،

 ،رازقـی و همکـاران  (کنـد  می ایفا مهم نقشی ازدواج بازتولید و ساخت مجدد و دهیشکل در و کرده اساسی

از . )1389نعیمـی،  (تایید شده است  در مطالعات قبلینیز زوجین  مدرن هايتأثیر ماهواره بر ارزش ).1396

مـدیري و  (اسـت  ) اینترنـت و مـاهواره  (هاي پست مدرن خانوادگی متأثر از مصـرف رسـانه   ، ارزشاین رو

و گسـترش مدرنیتـه   شدن بسیار موثر است و آن ابزار بسط  جهانیها در فرآیند  نقش رسانه). 1394مهدوي، 

ضـاي جهـانی را   ف ،بخشی ارتباطات فـردي و گروهـی   است با تسهیل و سرعتکه توانسته به تمام دنیاست 

ت شخصـی بـا فاصـله گـرفتن از     هویـ در ایـن بسـتر،   . متحول کند و از مرزهـاي زمـانی و مکـانی بگـذرد    

انـد و ایـن خـود     رو عنصرهاي مـدرن در عرصـه جهـانی شـده     دنباله ی،هاي تنگ اجتماعی و سنت چارچوب

  ).1382گیدنز،(راه بیاورد تواند معظالت زیادي را به هم می

هاي طبقاتی  هاي ازدواجی، هنوز تفاوتعالوه بر اینها نتایج نشان داد علیرغم تغییرات قابل توجه در نگرش

 همطالع. انتظارات متفاوت در طبقات مختلف اجتماعی استها و این وضعیت بیانگر ارزش. محسوس است
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مـاعی، نگـرش افـراد بـه ازدواج     اجت -ا افزایش پایگاه اقتصـادي که ب دادنشان ) 1396( نیکخواه و همکاران

معاشـرتی در میـان طبقـات    / اي هـاي رابطـه   بـه افـزایش ازدواج  نیز ) 1979(استون  مطالعه .شودتر میمدرن

اشکال جدید ازدواج در میـان  نگرش و ، این رواز . ط جامعه در انگلستان اشاره داشتاجتماعی باال و متوس

  .طبقات متوسط و باالي جامعه بیشتر شیوع دارد

هاي اشاعه، گذار دوم جمعیتی و تغییرات فرهنگی قابل تبیین هاي پژوهش در چارچوب نظریهبنابراین، یافته

شده در حوزه ازدواج و تشـکیل خـانواده    ها و هنجارهاي پذیرفته تغییرات اجتماعی و فرهنگی، ارزش. است

 . را تغییر داده است

ایـران،  هاي اجتماعی بخصوص در کشورهاي درحال توسعه نظیر  ، یکی از موارد بارز دگرگونیبدین ترتیب

در . باشـد  هاي مبتنی بر نوسازي و تغییرات فرهنگی متأثر از آن مـی  تغییر نگرش به ازدواج ناشی از سیاست

ـ   شود که انشقاق، گسستگی و تضعیف در بین عوامل همبس فرایند نوسازي مشاهده می ه ته اجتمـاع سـنتی ب

ـ   هایی مجزا به نظر می در این شرایط افراد به صورت اتم. آید وجود می دنبـال حـداکثر سـود و    ه رسند کـه ب

یابـد و تغییـر در    یعنی منافع شخصی بر مصالح جمعـی اولویـت مـی   ؛ منفعت فردي و شخصی خود هستند

در نتیجه  .گیرد گرایی و فردگرایی صورت می هاي افراد در جهت استیالي سکوالریسم، مادي ها و ارزش ایده

محور تغییر پیـدا    نهاد محور به سمت ازدواج رابطه خانواده محوري به سوي فردمحوري و همچنین ازدواج

هـاي   گیري کننده وجود ضروري حداقلی ازجهت تواند مخل نظم اجتماعی و تضعیف این شرایط می. کند می

با این تحـوالت، نـوعی گـذار و نابسـامانی در نهـاد ازدواج و       همزمان. ي باشد گرایانه براي هر جامعه جمع

هاي اجتماعی  مورد مطالعـه و بررسـی قـرار     تواند در حوزه مسائل و آسیب می گیرد که خانواده صورت می

رود با تحوالت فرهنگی و اجتماعی در جامعه، اشکال نوپدید در حـوزه ازدواج و  همچنین، انتظار می .گیرد

  .تشکیل خانواده در ایران افزایش یابد
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  منابع

 ،بـر  اینترنـت  تـأثیر « ). 1392( .نوبریـان، محسـن   زادهطالب و عباسعلی نوروزي، محمود؛ ابوالقاسمی 

  .3-24، صص 55شماره  .فصلنامه مطالعات ملی .»ملی و دینی هویت منظر از: خانواده هاي ارزش

 خـانواده  هـاي  ارزش بـر  اینترنـت  نقش بررسی«). 1392( .قاسمی، طیبه اهللا و روح کرمانی،احمدزاده 

  .51-64، صص 23شماره  .اي مطالعات رسانه .»)تهران 15 منطقه جوانان: مطالعه مورد(

 انتشـارات  : تهـران . مـریم وتـر   .تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی). 1382( .اینگلهارت، رونالد

  کویر 

 خـانگی،   هـم «. )1391( .طـالبی، سـحر   ایثـاري، مـریم و   ساعی، محمدحسین؛ شریفی ، تقی؛ارمکیآزاد

  .77-43، صص 1، شماره 3دوره  .جامعه پژوهی فرهنگی .»هاي جدید خانواده در ایران پیدایش شکل

 ،و همسـر  انتخاب ازدواج، به ایرانی جوانان نگرش«). 1394( .باشی، فاطمهمین فالح و محمد آقاسی 

  .1-21، صص 10، شماره 6دوره  .نامه زنان پژوهش .»خانواده تشکیل

 اینترنتـی  ازدواج به گرایش در مؤثر عوامل بررسی«). 1391( .آرزو و عرفان، نگین، دستجردي، برات 

 اي رشـته  میـان  فصلنامه مطالعات .»)اینترنتی ازدواج به شناسانه آسیب رویکرد با( دانشجویان بین در

  .65-82، صص 4شماره  .فرهنگ و رسانه در

 ،بررسـی : دختـران  و مـادران  میان نسلی تفاوت« ).1392( .، مینـو صدیقی و کسمایی عذرا، جاراللهی 

 و رفـاه  ریـزي  فصلنامه برنامه .»خانواده به مربوط هاي ارزش به ها آن نگرش تفاوت بر مؤثر عوامل

  .69-105، صص 14شماره  .اجتماعی توسعه

 ،بـر  شـناختی  جامعه نگرش«). 1392( .لوالآور، منصـوره  سهیال و فسایی،صادقی غالمرضا؛ جمشیدیها 

 ،5 دوره .هنـر  و فرهنـگ  در زن .»تهران در خانواده تحوالت بر جنسیتی منظر از مدرن فرهنگ تأثیر

  .183-198، صص 2 شماره

 ،بـین  در خانواده هاي ارزش بر اینترنت تأثیر بررسی«). 1384( .هما زاده،زنجانی محمد وعلی جوادي 

، 22شـماره   .شناسـی ایـران  مجلـه جامعـه   .»)82-83 سال در( مشهد 3 ناحیه دبیرستانی آموزان دانش

  .121-146صص 
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 فرساینده عوامل و مقوم زمینۀ عوامل در خانواده مطالعات فراتحلیل«). 1393( .فاطمه مقدم، حاجیان 

  .1-39، صص 9، شماره 5دوره  .نامه زنان پژوهش .»ایرانی خانواده

 ،سن به زنان نگرش و رفتار شکاف بر مؤثر عوامل سنجش« ).1392( .و گراوند، مـریم  حاتم، حسینی 

، صـص  1، شـماره  11دوره  .سیاسـت  و توسـعه  در فصـلنامه زن  .»کوهدشت شهر در ازدواج مناسب

118-101.  

 ،آن تأثیرگذاري مکانیسم و فرهنگی نوسازي تأثیر بررسی«). 1394( .دارابی، مسعود منصور؛ حقیقتیان 

 .فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانـان  .»)نهاوند شهرستان: موردي مطالعه( خانواده هاي ارزش بر

  .57-88، صص 20، شماره 6دوره 

 هـاي ازدواج در  رابطه جهانی شدن فرهنگی و ارزش«). 1395( .بیژن و حسینی، مـریم ، نوري خواجه

  . 115-134، صص 3، شماره 7دوره  .مجله زن و جامعه .»بین ساکنان شهر شیراز

 شـناختی نگـرش   بررسی جامعه «). 1396( .چشمه، سمیهمحمدي سنگ رازقی، نادر؛ علیزاده، مهدي و

-86، صص 65شماره  .فصلنامه جامعه شناسی کاربردي .»جوانان نسبت به ازدواج در فضاي مجازي

67.  

 ،در ارزشـی  نسلی شکاف بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی« .)1392( .عاطفه محمدزاده، و علی ربانی 

 .مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشـهد  .»دینی هاي ارزش بر تأکید با مشهد شهرداري9 منطقه

  .93-116، صص 1، شماره 10دوره 

 ،از ناشـی  فرهنگی تغییرات بررسی«). 1395( .رضا ،اسماعیلی فریدون و وحیدا، عباس؛ غالم رحمانی 

 فراشبند شهرستان هاي خانواده: مطالعه مورد( خانواده هاي ارزش حوزه در ماهواره رسانه از استفاده

، صـص  13، شماره 6دوره  .دوفصلنامه پاسداري فرهنگی انقالب اسالمی .»)94-1393 سال در فارس
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Marriage's values and attitudes in Iran are significantly changing. 
Understanding and explaining of these changes requires taking into account the 
role of cultural forces in combination with or in opposition to structural forces. 
The article is to examine the effects of cultural factors on the attitude toward 
marriage and family. Data was collected using cross-sectional survey and multi-
stage sampling among young people in Tehran city. The findings showed that 
about one-fifth of respondents have a modern orientation toward marriage and 
family formation. The findings also indicated that socio-cultural changes have 
led to changes in the values and norms of marriage and family formation. 
Multivariate analysis revealed that with increasing in individualism, gender 
egalitarian, secularism, and exposure to transnational media (satellite and 
Internet), the traditional attitude toward marriage decreased and, on the other 
hand, modern attitude to marriage increased. Thus, considering the changes in 
the cultural components of society, modern values and new forms of marriage 
and family formation are expected to increase in Iran.      
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