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چکیده
تغییر در ارزشها و نگرشهای افراد میتواند تغییرات رفتاری را در پی داشته باشد .بهه
همههین نته

تهها یر ازدواج و در نهایه

تغییههر در ارزش ازدواج نیه مههیتوانههد باعه

ازدواجگری ی شود .هدف مقاله حاضر بررسی سهم فردگرایی و برابری جنتیتی بر ارزش
ازدواج د تران هنوز ازدواجنکرده  20-34ساله شهر تهران اس  .دادههای مطالعهه حاله
پیمایشی اس

یافتهه از  600د تهر هنهوز

که در پایی  1397با اسهتااده پرسشهنامه سها

ازدواجنکرده نمونه جمعآوری گردید .یافتههای مطالعه حاکی از تاثیر معنهادار فردگرایهی و
برابری جنتیتی بر ارزش ازدواج د تران اس  .جه

این رابطه معکوس بهود بهه گونههای

که با اف ایش فردگرایی و برابری جنتیتی شاهد این هتتیم که د تران ارزش کمتری بهرای
ازدواج قائ هتتند .عالوه بر این رابطه بین ویژگیهای فردی پاسخگویان و ارزش ازدواج
مورد بررسی قرار گرف  .رابطه سن د تران با ارزش ازدواج متتقیم بود .متغیرهای سهط
تحصیالت می ان درآمد و استااده از ش که های اجتماعی رابطه معکهوس بها ارزش ازدواج
داشتند .به گونهای که د ترانهی کهه تحصهیالت بها تر و میه ان درآمهد بها تر داشهته و از
ش کههای اجتماعی همچون تلگرام فیسبوک و  ...استااده بیشتری داشتند ارزش کمتری
برای ازدواج قائ بودند و بالعکس .این یافتهه ضهرورت مهدیری

فرهنگهی مناسه

نته

جدید را در این زمینه مورد تاکید قرار میدهد؛ به گونهای که ضمن احترام به واستهههای
به حق زنان و د تران بتوان ایشان را به سوی ازدواج درس

و به موقع سوق داد.
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واژگان کلیدی :ارزش ازدواج د تران مجرد فردگرایی برابری جنتیتی شهر تهران
 -1مقدمه و بیان مساله

تاثیر اثرات مدرنیته تحو ت سا تاری و فرهنگهی-

جامعه ایران در دو دهه ا یر تح

ارزشی بتیاری را تجربه کرده اس ؛ با توجه به دور نمای این تحو ت نظیر رونق سط رفاه
اجتماعی به ود موقعی
تحو ت

زنان و دسترسهی آنهها بهه تحصهیالت دانشهگاهی در جریهان ایهن

انواده ایرانی هم دستخوش دگرگونی شده اس

(با

هانی و ملکهی .)7 :1396

از جمله این تغییرات می توان به با رفتن سن ازدواج و تا یر در ازدواج اشاره کرد.
بر اساس مطالعات مختلف طی سه دهه گذشته نرخ ازدواج در سا لههای ا یهر در ایهران
روند ن ولی به ود گرفته اس

(سازمان ث

احوال  .)294 :1394بررسی نت

ازدواج نکرده در گروههای سنی متوالی از کاهش آمار ازدواج زنان حکای

افراد هرگ

دارد .نت

زنان

هرگ ازدواج نکرده واقع در گروه سنی  25-29ساله از  9/4درلهد در سهال  1365بهه 23/5
درلد در سال  1395اف ایش یافته اس

که این امر مجرد بودن تقری اً یك زن از ههر چههار

زن  25-29ساله را نشان میدهد.
در ت یین تغییراتی همچهون بهه تها یر انهدا تن ازدواج بهه عوامه مختلهف اجتمهاعی و
اقتصادی اشاره شده اس

(موحد و همکاران 1386؛ له آبهادی فراههانی و مهریهار 1389؛

ضرابی و مصطاوی 1390؛ ح ی پور و غااری 1390؛ زارع شاه آبادی و سلیمانی  .)1391اما
به نظر می رسد یکی از عواملی که کم تر بدان پردا ته شده تحو ت ارزشی و نگرشی اسه
که در حیطه ی انواده و ازدواج حادث شده اس .
کمرنگ شدن ازدواج به ویژه در میان د تران مجرد مشکالت زیادی برای آنها و جامعهه
به همراه دارد .به موازات تا یر جوانان در امر ازدواج به دلی ال وجود نیازهای زیتهتی
عاطای و نیاز ط یعی به اُنس با جنس مخالف اشهکال نامناسه ی از روابه د تهر و پتهر در
جامعه به سرع

رو به گتترش اس  .رواب متعدد ارج از چارچوب ازدواج دسه

در میان مدت و دراز مدت سالم

کهم

جتمی روانی و عاطای جوانان به ویهژه د تهران را بهه

شمارة دوم
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مخاطره میاندازد ذائقه نت جدید را به تنوعطل ی بدون تعّهد تغییر میدهد و لهذا پایهداری
کانون زندگی انوادگی همین جوانان را پس از ازدواج نی تهدیهد مهیکنهد .تضهعیف بنیهان
انواده اف ایش آمار طالق و فرزندان طالق

انوادههای تكسرپرس

و نظایر اینها هود

نقطه شروعی برای بتیاری از متائ فرهنگی اجتماعی واهد بود .گذشته از اینکهه تها یر
جوانان در ازدواج و گتترش رواب

ارج از چارچوب ازدواج سهالم

ا القهی -معنهوی

جوانان را نی به عنوان مهمترین و پاکترین سرمایههای انتانی کشور تضعیف مهیکنهد .لهذا
پردا تن به این پدیده و شناسایی عوام آن به د ی گوناگون مهم به نظر میرسد.
مطالعه ازدواجگری ی د تران به لحاظ پیامدهای جمعی شنا تی نی امر مهمی اس  .چرا
که کارکرد اساسی انواده یعنی تداوم نت انتان بوسیله ازدواج تامین می گردد و بها توجهه
به وجود مجازات برای رفتارهایی نظیر هم انگی و فرزنهدآوری پهیش از ازدواج یها بهدون
ازدواج اف ایش باروری فق در حیطه انواده اتااق می افتد و لهذا هرگونهه ا هتالل در امهر
ازدواج می تواند منجر به کاهش باروری گردد .ط یعی اس

که کاهش جمعی

نیه بهه نوبهه

ود متائ کالنتر اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی را به دن ال واهد داش .
براس اس آمار سازمان ث ه

احهوال کشهور و آ هرین سرشهماری ههای پایگهاه اطالعهات

جمعیتی کشور در حال حاضر  11میلیون و  240ه ار نار در در سن متعهارف ازدواج قهرار
دارند یا از این سن گذشته اند اما هرگ ازدواج نکرده اند (مرک آمار ایهران  .)1395بررسهی
تا یر جوانان در ازدواج امری ضروری به نظر میرسد.
به نظر میرسد کهه عهالوه بهر تهاثیر مشهکالت اقتصهادی بهر تها یر جوانهان در ازدواج
نگرش ها و ارزشهای افراد نی در این جه

موثر باشد .از آنجا که نگرشها و ارزشههای

انتان زیربنای گرایشها و رفتارهای او هتتند لذا به نظهر مهیرسهد بهرای درک بهتهر ایهن
پدیده باید ارزش ازدواج را نی در دیدگاه نت جوان مورد توجه و بررسی قهرار داد .بهدین
ترتی

"ارزش ازدواج" در ن د جوانان میتواند سرنخ مهمی برای دن ال کهردن ایهن متهاله

مهم اجتماعی باشد.
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تحقیقات نشان دادهاند که ارزش ازدواج در میان جوانان ایرانی در سالهای ا یهر رو بهه
کاهش داشته اس

(رشوند 1397؛ سرایی و اوجاقلو  1392؛ گروسی و یهاری نته

1394؛

ود تح

تاثیر چه

لادقی و رضایی  .)1398اکنون سوال مهم این اس
عواملی اس

که ارزش ازدواج

و به چه د یلی کاهش مییابد؟

در طول چند دهه ا یر با گتترش ش که های ارت اطی مجازی و به دن ال آن ناوذ سریع
و وسیع مدرنتیه به ویژه در میان نت

تغییراتی که جوامع مهدرن

جوان بودهایم .بدین ترتی

در ارت اط با ازدواج و نهاد انواده با آن مواجه بودهاند در میان نت جدیهد مها رواج یافتهه
اس  .شاید بتوان گا

که به دلیه تهالش وافهر دحتهران در دههه ا یهر بهرای رسهیدن بهه

تحصیالت و مدارج علمی اشتغال و استقالل مالی و در نتیجهه کته

سهرمایه اجتمهاعی و

فرهنگی در میدان زندگی در یك دهه ا یر شاهد تغییرات بیشتری در ارزش های انواده و
ازدواج در میان زنان هتتیم (سرایی و اوجاقلو  .)1392:19از جمله ایهن تغییهر و تحهو ت
رشد فردگرایی و نی اف ایش گرایش به برابری جنتیتی تح

تهاثیر جنه شههای فمینیتهتی

اس  .آمارها نشان از روند رو به اف ایش فردگرایی در ایهران دارنهد .بهرای مثهال در تحقیهق
هافتتد که در میان  53کشور جهان لورت گرفته اس

رت ه فردگرایی در ایران را  24و یا به

ع ارتی دیگر کمی بیش از متوس میباشد (آزاده و توکلی  .)103 :1386به نظر میرسد که
در دهههای ا یر د تران ما به دلی تحصیالت دانشگاهی رشد فکری و نیه موفقیه ههای
شغلی و کت

موقعی

اقتصادی بهتر در جامعه بهیش از پهیش واههان برابهری نقهشهها

استقالل و آزادی و شکوفایی هتتند و در چنین فضایی ممکن اس

ازدواج به عنوان مانعی

برای رشد شخصی استقالل آزادی و شکوفایی تلقهی شهود .بهرحهال ایهن مطله

نیهاز بهه

بررسی بیشتر دارد.
مطالعه حاضر در شهر تهران و در راستای پاسخگویی به این سوال شک گرفته اس

کهه:

آیا فردگرایی و تمای به برابری جنتیتی می تواند بر ارزش ازدواج اثرگهذار باشهد؟ بهه بیهان
دیگر سهم این متغیرها در ارزش ازدواج د تران مجرد چقدر اس ؟ هم چنهین ویژگهی ههای
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فردی د تران ( سن تحصیالت می ان درآمد و می ان استااده از ش که های اجتماعی) تها چهه
اندازه میتواند در ارزش ازدواج د تران موثر باشد؟
 -2پیشینه تحقیق

بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که مطالعهات متعهددی در ارت هاط بها سهن ازدواج در
کشورهای مختلف و در کشور ایران انجام شده اسه

(اورتگهرا2012 1؛ ترابهی و همکهاران

2013؛ ترابی و بشییری2010 2؛ ترابی و متگرزاده  1395؛ ترابی و عتهکری ندوشهن 1391؛
ضرابی و مصطاوی  .) 1390اغل

مطالعات انجام شهده در آسهیا و جنهوب شهرق آسهیا نیه
3

شواهدی را م نی بر تأیید تئوری گود (در حال تغییهر بهودن سهن در اولهین ازدواج) نشهان
داده اند .به عنوان نمونه مطالعه اورتگرا ( )2012با استااده از داده های ازدواج بخش جمعیه
سازمان مل ( )2008نشان داده که به طور متوس

نته

بهه دههه  1970ازدواج در جههان

حدود دو سال با تأ یر لورت می گیرد و ال ته تااوت هایی بین کشورهای مختلهف مشهاهده
مشاهده می شود .از جمله :تأ یر در ازدواج در کشورهای توسعه یافته تر با سرع

بیشتهری

رخ داده اس ؛ علی رغم پایین بودن تجرد قطعی در سط جهان این شا ص در کشهورهای
توسعهیافته بیشتر اس .
تحصیال ت به عنوان یکی از ابعاد نوسازی می تواند بر زمهان بنهدی ازدواج و تغییهر ارزش
ازدواج تاثیرگذار باشد .در بررسی سهط تحصهیالت مطالعهات گتهتردهای لهورت گرفتهه
اس  .اکثر مطالعات انجام شده تاثیر این متغیر را بر اف ایش سن ازدواج و ههم چنهین تهاثیری
که بر تغییر ایده ها و نگرش ها دارد را نشان میدهند (بکر1974 4؛ برین و لی رد1994 5؛ک یر
و همکههاران2001 6؛ جههون 2010 7؛ ضههرابی و مصههطاوی 1390؛ میرزایههی و قربههانی 1394؛
1. Ortegra
2. Torabi and Baschieri
3. Good
4. Becker
5. Brien and Lillard
6. Kabir, Ahmad; Gulshana Jahan and Rukhshana Jahan
7. Jones
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انی و امیرملکی  .) 1396نتای حالله نشان می دهد با رفتن سط تحصیالت یکهی از

عوام مهم اف ایش سن ازدواج در میان زنان اس  .این عام از چند طریق مختلف میتوانهد
بر سن ازدواج تاثیر بگذارد:
 . 1تحصیالت باورها و ارزش های جدیدی را برای د تران ایجاد می نماید کهه در مقابه
سن ها مقاوم

نموده و این تمای در آنها ایجاد می شود که یا به انتخاب ود ازدواج کننهد

و یا ازدواج را برای کت

یك موقعی

 . 2با با رفتن سط تحصی

بهتر به تا یر اندازند (ک یر و همکاران .)372 :2001

زنان می توانند فرل های شغلی بهتری کت

نماینهد و از

این طریق وابتتگی درآمدی و اقتصادی کمتری به شوهران ود داشته باشهند (بکهر :1974
.)11
 . 3با در نظر گرفتن تحصیالت به عنوان یك سهرمایه انتهانی ازدواج زودهنگهام ه ینهه
فرلتی را برای زنان تحمی می نماید که آنهها را از بهه دسه

آوردن سهرمایه آتهی بهیشتهر

محروم می نماید (اوپنهایمر.)563 :1988 1
 .4ازدواج ه ینه های ادامه تحصی را اف ایش و منافع مورد انتظار ادامه تحصی را کاهش
می دهد .بنابراین ازدواج کردن احتمال ادامه تحصی را کاهش واههد داد (بهرین و لهی رد
.)167 :1994
 . 5زنان با تحصیالت با تر نت

به سایر زنان در بازار ازدواج از امتیاز با تری به لحاظ

وجهه اجتماعی و شخصیتی و نی پتانتی درآمدی بر وردارند و این امر قدرت انتخهاب و
تا یر در پاسخ به پیشنهادهای ازدواج برای یافتن شهوهری دلخهواه بها انتخهاب ودشهان را
برای آنان میتر می نماید که این ود فرایندی تها یری در ازدواج زنهان بهه شهمار مهی رود
(میترا .)84 :2004
در واقع تاثیر آموزش و تحصیالت بر ازدواج را می توان به دو متیر متااوت اسهتقالل و
جذابی

تقتیم نمود .تاثیر استقالل از این جه

اقتصادی متتق هتتند و به این ترتی

اس

که زنان با تحصیالت با تر بهه لحهاظ

می توانند ازدواج را برای یافتن همتر بهتر به تها یر
1. Oppenheimer

شمارة دوم
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که زنان با تحصیالت با تر به دلی دستم د بها تر یها

پتانتی درآمدی بهتر در پی ازدواج همتران جذابی واهند بود و به این ترتی

تمای بهه

ازدواج با آنان اف ایش می یابد (ضرابی و مصطاوی .) 41 :1390
تقری اً تمامی مطالعات انجام گرفته در زمینه ازدواج از تاثیر اشهتغال و درآمهد بهر تها یر
ازدواج زنان حکای

دارند (مك دونالهد و همکهاران1994 1؛ زههانگیر و همکهاران2008 2؛

حتینی و گراوند  .)1392این مطالعات نشان دادند که شاغ شدن به صوص برای د تران
از اللی ترین د ی تا یر ازدواج محتوب میشود .مهم ترین توجیه برای این رابطه بحه
متتق شدن د تران اس  .بنابراین با توجه به نظریهه نوسهازی و مطالعهات انجهام شهده بها
اف ایش سط تحصیالت ورود به بازارکار و کت
صولاً زنان انتظار می رود وضعی

اشتغال و در که به هود موقعیه

افهراد

ازدواج زنان تغییهر یافتهه و دسهتخوش تحهوّل گهردد.

شوئن و چنك )2006( 3دریافتند که انصراف از ازدواج 4با عواملی چون :می ان اشتغال زنان
تااوتهای جنتیتی کمتر در دریاف

حقوق و اف ایش سط تحصیالت مرت

اس .

تاثیر مدرنیته بر مقوله ازدواج غیر قاب انکار می باشد .اکثر مطالعات انجام شده ( باربارا و
همکاران 2005 5منچ و همکاران2005 6؛ اوگه 1995 7؛ ضرابی و مصهطاوی 1390؛ ح یه
پور و غااری 1390؛ احمدی  ) 1389تاثیر این متغیر را بر اف ایش سن ازدواج نشان می دهند.
به عنوان نمونه اوگه (  )1995دریاف

که جامعه مدرن و جدید بر فردگرایی افراد می اف اید.

فردگرایی در تمامی جن ه های زندگی انتان مدرن ر نه کرد ه و زندگی او را احاطه می نماید.
حی

پور و غااری در پژوهشی تح

عنوان « عل اف ایش سن ازدواج د تران» با استااده از

نظریه نوسازی در ت یین و تحلی نتای و جمع آوری داده ها به روش کمهی ریشهه الهلی و
عام کالن اف ایش سهن ازدواج د تهران در ایهران را تجربهه مد رنیتهه و نوسهازی در ایهران
1. McDonald
2. Zahngir, M.S., Karim, M.A, Zaman, M.R and Hussain
3. Schoen & Cheng
4. Retreat form Marriage
5. Barbara S. Mensch, Susheela Singh and John B. Casterline
6 . Mensch, Barbara S.; Susheela Singh and John B. Casterline
7. Augé
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می دانند .ضعف هنجارهای سنتی آشاتگی اقتصادی و اجتماعی و دشواری ازدواج از جملهه
عوام میانی اس

که نویتندگان بدان اشاره نموده اند .در سهط

نگرش فرامادی به ازدواج و نگرش بهه ازدواج ترتیه
تاثیر گذار ذکر گردیده اس

(ح ی

ُهرد تحصهیالت د تهران

یافتهه و انتخهابی بهه عنهوان عوامه

پور و غااری )7 :1390

ارزش ازدواج یکی دیگر از متغیرهایی اس

که تغییرات آن طهی چنهد سهال ا یهر مهورد

توجه محققین بوده اس  .ع اسی شوازی و رشوند در مطالعهه ای تحه
ازدواج بر وضعی

عنهوان سههم ارزش

ازدواج زنان در شهر تهران دریافتند که تهاثیر ارزش ازدواج بهر وضهعی

ازدواج زنان معنادار اس  .به گونهای که زنان ازدواج کرده در مقایته بها زنهان ازدواجنکهرده
ارزش بیش تری برای ازدواج قائه هتتند(ع اسهی شهوازی و رشهوند  .)135 :1396رازقهی
نصرآباد و فالحنژاد در مطالعهای در شهر هشتگرد بدین نتیجه رسهیدند کهه تاهاوت آمهاری
معناداری در ارزش ازدواج در نت های مختلف وجود دارد و این تأثیر در حضور متغیرههای
اقتصادی -اجتماعی همچنان پابرجاس

(رازقی نصرآباد و فالحنژاد  .)63 :1396میرزایهی و

قربانی در مطالعهای در استان کهگیلویه و بویراحمد دریافتند که تغییرات ارزشی اثر معناداری
بر زمانبندی ازدواج هر دو جنس دارد .برای ح متاله ازدواج و تغییر زمانبندی آن باید به
دن ال راهکارهایی جه

تغییر نگرشهای منای افراد نت

به ازدواج بود (میرزایی و قربانی

 .)49 :1394سرایی و اوجاقلو در بررسی تااوت ههای نتهلی ارزش ازدواج در شههر زنجهان
دریافتند که ارزش ازدواج در بین زنان نت ق

از انقهالب در حهد قهوی نته انقهالب و

جنگ در حد متوس و در نت بعد از انقالب در حهد ضهعیف اسه

(سهرایی و اوجهاقلو

.)19 :1392
سایری و همکاران تأثیر مصرف کا ههای فرهنگهی را بهر تغییهر ارزش ازدواج در بهین
دانشجویان دانشگاه ت ری مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که می ان تغییر ارزش ازدواج در
بین دانشجویان در سط متوس به با س

و بها افه ایش مصهرف کا ههای فرهنگهی تغییهر

ارزشهای ازدواج (نظیر تجرّدگرایی آزادی انتخاب تغییر رواب م تنی بر عشق تغییهر نهوع
انتخاب همتر تغییر ماهوم ازدواج و نحوه رواب ) تشهدید مهیشهود (سهایری و همکهاران

شمارة دوم
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 .)4 :1397همچنین در پژوهشی ن دیك به این موضوع کاوه فیروز و لارم عوام موثر بهر
نگرش د تران مجرد شاغ در دانشگاه علوم پ شکی شیراز به ازدواج را مورد بررسهی قهرار
دادند و دریافتند که نگهرش آن افهراد بهه ازدواج تحه
ارت اطات اجتما عی س ك زندگی می ان مدیری

تهاثیر پایگهاه اقتصهادی-اجتمهاعی

بدن و به ویژه مصرف فرهنگی اس  .بدین

لورت که هرچه مصرف فرهنگی افراد بیشتر باشد نگرش منایتری به ازدواج دارند (کاوه
فیروز و لارم .)73 :1396

این مطالعات هرچند نتای ارزشمندی را ارائه داده اند اما کمتر پژوهشی به مطالعه عوام
موثر بر ارزش ازدواج د تران پردا ته اس  .هم چنین در کمتر مطالعه ای تهاثیر ویژگهیههای
فردی بر ارزش ازدواج مورد تحقیق و کنکاش قرار گرفته اس  .به بیان دیگر نقطه قوت این
تحقیق این اس

که سهم فردگرایی و برابری جنتیتی ر ا بر ارزش ازدواج مورد بررسی قرار

دهد .هم چنین سهم هر یك از ویژگی های فردی را در ارزش ازدواج د تران مهورد کنکهاش
قرار می دهد .همینطور باید در نظر داش
ارزش ازدواج در شهر تهران نیت
تحقیق حاضر) به عنوان پایتخ

که هیچیك از پژوهشهای انجهام شهده در زمینهه

تغییرات ارزشی و نگرشی در شهر تهران (میدان مطالعهه
کشهور و یکهی از کهالن شههرهای مهدرن بهه مراته

نمهود

بیشتری واهد داش .
 -3مبانی و چارچوب نظری

رویکرهای نظری مختلای برای ت یین زمان آغاز فرایند ازدواج و تشکی

هانواده مطهرح

شدهاند .به طور کلهی رویکردههای نظهری رایه در زمینهه ی تغییهرات هانواده و ازدواج را
می توان به دو دسته ی کلی تقتیم کرد -1 :ت یین های سا تاری 1که تاکید بیشهتری بهر نقهش
جوامع در ت یین تغییرات انواده و ازدواج دارند -2 .ت یینهای ایدهای و نگرشی 2که بیشتر
بر نقش عوام فرهنگی و تغییر ایدهها و ارزشها در ت یین دگرگونیهای هانواده و ازدواج
تاکید میکنند.
1. Structural Explanation
2. Ideational Explanation
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نظریه نوسازی یکی از رای ترین و پرکاربردترین ت یین های سا تاری تغییهرات ازدواج و
انواده اس

(گهود  .)57 :1963گهود ( ) 1963بها مطهرح نمهودن ایهده انقهالب جههانی در

الگوهای انواده به گتتره تاثیرات فراینهد نوسهازی بهر هانواده و الگوههای ازدواج اشهاره
می کند و معتقد اس

این فرایند در سطوح مختلف فردی و اجتماعی ازدواج و الگوهای آن

و از جمله زمان ازدواج را تح

تاثیر قرار می دهد .در میان مهمترین ویژگی ههای نوسهازی

می توان به گتترش فرل های تحصیلی تغییهرات در نیهروی کهار و فعالیه ههای شهغلی
اشتغال زنان و  ...اشاره کرد .یك بررسی انجام شده در مال ی توس جون  1نظریه نوسازی را
حمای

می کند .در این بررسی جون نتیجه گرف

آموزش برای زنان و اف ایش مشارک

که سن ازدواج زنهان هم مهان بها توسهعه

زنان اف ایش یافته اس  .بنابراین بها توجهه بهه نظریهه

فوق با اف ا یش سط تحصیالت ورود به بازارکار و اشتغال و در ک به ود موقعی

افراد بهه

صوص زنان انتظار می رود الگوی سن ازدواج تغییر کند (جون .)255 :1981
بر م نای نظریه نوسازی نظریه پردازان جنتیتی نی استد ل مهیکننهد کهه افه ایش سهط
توسعه اقتصادی به کاهش نابرابری جنتیتی بین زنان و مردان واهد انجامیهد زیهرا توسهعه
اقتصادی از طریق اف ایش مشارک
وضعی

زنان در اقتصاد لنعتی و به ود سط سواد آنهها به هود

زنان در جامعه را به دن ال واهد داش  .ارتقاء وضعی

اجتماعی و اقتصادی زنهان

در جامعه نی منجر به اف ایش سن در هنگام ازدواج واهد شد (ساندارام.)2005 2
ت یین های سا تاری از دریچه های اقتصهادی و اجتمهاعی بهه موضهوع ازدواج و هانواده
پردا ته و در ت یین چگونگی ازدواج و تشکی

انواده به نقش تغییرات فرهنگهی و ارزشهی

در تغییر رفتارها توجه ای ندارند .ت یینهای نگرشی اهمی

بیشتری برای نقش بهالقوه مههم

تغییر ایدهها و گرایشهای فرهنگی قائلند که در تعام با عوام سها تاری منجهر بهه ایجهاد
تغییراتی در انواده و ازدواج میشوند.

1. Jones
2. Sundaram

شمارة دوم
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نتخه ی جدیدی از ت یین های نگرشی و ایده ای نظریه ی ایده آلیه م توسهعه ای اسه

کهه

توس آرلند تورنتون 1مطرح شده اس  .در این نظریه نیروی اللی تعیین کننهده ی تغییهرات
ارزشی و رفتاری در انواده ها اشاعه و گتترش ایده ههای مهرت

بها توسهعه و پیشهرف

و

مدرنیته در سط جهان اس  .بر اساس این دیدگاه ایده های مرت

با توسعه و پیشهرف

بهه

عنوان یك آرمان بشری و در شک بتهته ای از ایهده هها در دنیها مق هولیتی عهام یافتهه اسه
وب و قاب حصول تولیف شده و بین

(تورنتون  . )449 :2001جامعه و انواده ی مدرن

آن ها ارت اط علّی متقاب وجود دارد .انتان های مدرن آزاد و برابرند و رواب اجتماعی م تنهی
بر توافق و اجماع در میان آن ها حهاکم اسه  .گتهترش ایهن مجموعهه از ایهده هها نیرویهی
قدرتمند در تغییرات نگرشی و رفتاری هانواده هها در سهط جههان بهوده اسه

(عتهکری

ندوشن و همکاران .)6-5 :1388
نظریه گذار دوم جمعیتی نی از نظریاتی اس

که در قال

ت یین های ایدهای و نگرشی بهه

تحلی و ت یین تحو ت رفتارهای جمعیتی و الگوهای نوظهور انواده در کشورهای پیشرفته
لنعتی غرب می پردازد (لتتهاق و سورکین .) 2008 2این نظریهه تاکیهد بهیشتهری بهر نقهش
تغییرات نگرشی و فرهنگی در شک دادن به ایده آل ههای فهردی در مهورد هانواده و ت یهین
تحو ت انواده در کشورهای لنعتی به ویژه بعهد از جنهگ جههانی دوم دارد .بهر اسهاس
تئوری گذار جمعیتی دوم نقش ازدواج به عنوان سازماندهنهده بنیهادی زنهدگی هانوادگی
بطور قاب مالحظهای در سراسر جهان کاهش داشته اس  .نقش زنان و مهردان بها مشهارک
زنان در آموزش دانشگاه و کار دگرگون شهده اسه  .نگهرشهها بهیش از پهیش بهه سهم
نقشهای جنتیتی برابری طله

در حرکه

اسه

و تاکهر متهتق در بهین جوانهان بطهور

ف ایندهای به یك ارزش م دل شده اس  .احمدی و همکاران نشان دادند که در کشهورهایی
مانند مالی بورکینافاسو عراق زام یا و  ...که در مراح ابتدایی گهذار جمعیتهی اول هتهتند
انوادهگرایی زیاد و نگرش نت

به ازدواج و تشکی

انواده در آنها مث

اسه

امها در

1. Thornton
2. Lesthaeghe and Surkyn
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کشورهایی کهه در مرحلهه دوم گهذار جمعیتهی هتهتند ماننهد سهوئد فنالنهد فرانتهه و ...

انوادهگرایی پایین و نگرش نت

بهه ازدواج و تشهکی

(احمهدی و

هانواده مناهی اسه

همکاران  .)81 :1391بنابراین با توجه به نظریات ایده آلی م توسعه ای گذار دوم جمعیتهی و
مطا لعات انجام شده تحو ت نگرشی و ارزشی که در حوزه هانواده و ازدواج حهادث شهده
اس

می تواند بر تعریف افراد از ارزش ازدواج تاثیرگذار باشد.
با توجه به نظریه های مطرح شده و هم چنین مطالعات پیشین انتظار می رود که بین سهن

سط تحصیالت می ان درآمد برابری جنتیتی فر دگرایهی و میه ان اسهتااده از شه که ههای
اجتماعی با ارزش ازدواج د تران رابطه وجود داشته باشد .با اف ایش سط تحصیالت افراد
سال های بیش تری را لرف متائ آموزشی نموده و لذا احتمال می رود دیرتر ازدواج نمایند.
با با رفتن سط تحصیالت انتظار افراد برای ورود به بازار کهار بهیشتهر مهی شهود و ایهن
موضوع یعنی پیدا کردن شغ مناس

و اف ایش درآمد که مهی توانهد باعه

تغییهر در ارزش

ازدواج گردد .هم چنهین تحصهیالت عامه تغییهر در نگهرشهها و ارزشهها اسه  .سهواد و
تحصیالت باع

تحو ت فردی و دگرگونی در ایده ها و نگهرشهها و ارزشههای شخصهی

می گردد و با گتترش افق دید افراد به ماورای مرزهای سنتی جامعه آنها را به ارزیابی مجدد
از ارزش های انواده و ازدواج وادار می سازد  .بنابراین با استااده از مطاله
اذعان داش

فهوق مهی تهوان

که ویژگی های فردی افراد هم چون سهن تحصهیالت میه ان درآمهد و میه ان

استااده از ش که های اجتماعی (هم چون فیس بوک تلگرام و  ) ...متغیرهای مهم و اثرگذاری
در ارت اط با ارزش ازدواج هتتند .بر م نای ت یین های ایده ای و نگرشی جه

تحلی رفتهار

افراد در زمینه ازدواج باید به سراغ نگرش و تحو تی که در نگرش افراد در زمینه ازدواج و
انواده ایجاد گردیده اس

رف  .هم چنین بر هی از مطالعهات (رشهوند 1397؛ سهرایی و

اوجاقلو  1392؛ رازقی نصرآباد و فهالح نهژاد  1396؛ میرزایهی و قربهانی  )1394بهه تغییهرات
ارزشی که در زمینه ازدواج رُخ داده اس

اشاره داشته اند .بر این اساس به نظر میرسد یکی

از عوام تاثیرگذار در زمینه ازدواج مقوله ارزش ازدواج اس  .با توجه به نظریات ارائه شده
و مطالعات پیشین مدل ماهومی تحقیق حاضر در نمودار  1نشان داده شده اس .
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ویژگیهای فردی
-س

ارزش ازدواج

 تح یالت -می ان درامد

برابری جنسیتی

 -می ان است اده از شبکههای اجتماعی

نمودار -1مدل م هومی تحقیق

 -4دادهها و روش تحقیق

داده های این بررسی حال یك پیمایش مقطعی اس
سا

یافته گردآوری شده اس

که با استااده از اب ار پرسشهنامهی

و در پایی  1397به انجام رسیده اس  .جامعه آماری تحقیق

شام د تران هرگ ازدواجنکرده  20-34ساله شهر تهران اس  .دلی انتخاب این دامنه سنی
این اس

که ق

از سن  20سالگی ازدواج در شهر تهران چندان چشم گیر نیته

و بعهد از

سن  34سالگی نی از فراوانی ازدواج ها کاسته واهد شد .به بیان دیگر بیشتر ازدواج هها در
دامنه سنی  20-34سالگی اتااق میافتد .بر اساس گ ارش مرک آمار ایران جمعیه

د تهران

هرگ ازدواجنکرده  20-34ساله شهر تهران بر اساس آ هرین سرشهماری ناهوس و متهکن
درسال  458134 1395نار اس

که از این تعداد  185556نار ( 40.5درلد) در گروه سنی

 20-24سههاله  157285ناههر ( 34.3درلههد) در گههروه سههنی  25-29سههاله و  115293ناههر
(25.2درلد) در گروه سنی  30-34ساله قرار دارند (مرک آمار ایران  .)1395حجم نمونه با
استااده از فرمول کوکران  600نار برآورد گردید .روش نمونهه گیهری ترکی هی از روشههای
ط قه بندی چندمرحله ای و تصادفی سیتتماتیك بهوده اسه  .ابتهدا جمعیه

د تهران هرگه

ازدواج نکرده  20-34ساله مناطق  22گانه شهر تهران ( 458134نار) در نظهر گرفتهه شهدند و
سپس به تناس

جمعی

هر منطقه ت عداد نمونه هر منطقه مشخص گردید .بهدین ترتیه

22

حوزه در ک سط شهر تهران (مناطق  22گانه) انتخاب گردیده و از روی توزیهع درلهد در
هر منطقه توزیع جمعی

در آن منطقه محاس ه شدند.

مجلۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
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نمونه ( 600نار) را با توجه به اینکه  40.5درلد جامعه آماری در

گروه سنی  20-24ساله  34.3درلد در گروه سهنی  25-29سهاله و  25.2درلهد در گهروه
سنی  30-34ساله قرار داشتند و با توجه به این که نمونه آماری ما  600ناهر اسه

بنهابراین

 40.5درلد یعنی  243نار متعلق به د تران گروه سنی  20-24ساله همینطور  34.3درلد
یعنی  206نار متعلق به د تران گروه سنی  25-29ساله و  25.2درلد یعنی  151نار متعلق
به د تران گروه سنی  30-34ساله بودند.
در ادامه نقشه های حوزه های منتخ

از هر منطقه از مرک آمار ایران تهیه شهد و پهس از

آموزش نکات زم به پرسشگران و مراجعه به بلوک های منتخ
شمال غربی بلوک قرار گرفته و با حرک

از آنان واسته شد کهه در

به طر ف شرق و ع هور از دو انهه اول بها انهه

سوم در لورت واجد شرای بودن مصاح ه کنند .بعد مجدداً دو انه را رد کرده و بها انهه
بعدی (ششم) مصاح ه کنند و به این ترتی

بلوک را دور ب نند تها تعهداد نمونهه مهورد نظهر

تکمی گردد.
 -5متغیرهای مطالعه و شیوه تحلیل دادهها

در ای ن مطالعه متغیرهای برابری جنتیتی فردگرایی سن تحصیالت درآمد فرد و می ان
استااده از ش که های اجتماعی متغیرهای متتق به شمار می روند .متغیر وابتهته نیه ارزش
ازدواج اس .
 -1-5متغیر وابسته :ارزش ازدواج

ارزش ها را در کنار باورها هنجارها و تکنولوژیها به ع نوان چهار جه ء الهلی فرهنهگ
در نظر می گیرد .او در یك تعریف نت تاً کلی ارزش ها را مجموعه ای از پنداش های اساسی
نت

به آن چه پتندیده اس

تعریف می کند که تجلّی عمیق ترین احتاسات مشترک نته

به جهان در جامعهه انهد ( اولتهون  1991بهه نقه از چل هی  .)57 :1375بهه طهور تلهویحی
صولیات اللی ماهوم ارزش ها در آثار بتیاری از نظریه پردازان و محققان را میتهوان بهه
لورت زیر الله نمود:

شمارة دوم
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 ارزش ها باورها هتتند .باورهایی که در احتاس تنیده شده اند نهه ایهده ههای سهرد وعینی.
 ارزش ها یك سازه انگی ه ای هتتند .آن ها به اهداف مورد تمایلی اشاره دارند که مهردمبرای به دس

آوردن آن تالش میکنند.

 -ارزش ها به وسیله اهمی

نت ی یکدیگر منظم می شوند .ارزش های مهردم یهك نظهام

منظم از اولوی های ارزشی را شک می دهد (شوارت .)15 :2006
بنابراین ارزش ها تصاویر ذهنی هدای گر کنش اجتماعی اس  .بعضهی از ایهن تصهاویر
ذهنی از نظر اجتماعی مطلوب یا به الطالح وب و بعضی دیگر به عنهوان بهد مشهخص
می شود .بنابراین ارزش ها دربردارنده عنصری از مطلوبی

و یهك جه ء ا القهی اسه

کهه

اشکال متااوت رفتار بشری و اهدافی را متمای می سازد که انتهان هها بهرای آن  -اههداف و
رفتارهای بهتر یا بدتر و پذیرفتنی و نپذیرفتنی -تالش می کنند (محتنی  .)27 :1379در ایهن
مطالعه برای سنجش ارزش ازدواج از اج ا و عنالری چون؛ نگرش نت

به ازدواج ارزش

سن ازدواج با ارزش تجردگرایی و ...استااده شده اس .
جه

سنجش می ان پایایی اب ار اندازه گیری (پرسشنامه) از ر وش آلاای کرون اخ استااده

شده اس  .مقدار استاندارد شده آلاای کرون اخ متغیهر ارزش ازدواج برابهر بها  0/895اسه .
بنابراین گویه های مربوط به شا ص مورد نظر (ارزش ازدواج) از می ان پایایی و بهه ع هارتی
همتازی درونی با یی جه

سنجش این شا ص بر وردار میباشند.

برای سنج ش و بررسی متغیر ارزش ازدواج از  8گویه استااده شده اس

که طیف آن به

لورت ترتی ی از کامالً مخالام با کد ( ) 1تا کامالً موافقم با کهد ( ) 5اسه  .بهرای بهه دسه
آوردن و سنجش متغیر ارزش ازدواج  8گویه با یکهدیگر جمهع شهده اسه  .بهدین ترتیه
متغیری در مقیاس فاللهای به دس

آمده اس  .به گونهای که کم تهرین نمهره ایهن شها ص

(ارزش ازدواج)  8و بیش ترین نمره این شا ص  40اس

و دامنه تغییرات این شها ص 32

می باشد .نمره با تر به معنای ارزش ازدواج بیش تر و نمره پایین تر بهه معنهای ارزش ازدواج
کمتر اس .
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 -2-5متغیرهای مستقل

برابری جنسیتی :برابری جنتیتی بدان معنا اس

که زن و مرد حقوق و وظهایف یکتهان

دارند و همه از فرل های متاوی در جامعه بر وردار هتتند .بهه ع هارت دیگهر برابههری
جنتهیتی می انهی کهه زنهان فرل ههای برابهری بهرای توسهعهی اسهتعدادهایشهان بهرای
انتخاب متتقالنه دارنههد را مههنعکس مهی کنهد (اینگلههارت و وله ل  .)345 :1389در ایهن
تحقیق برای سنجش و بررسی برابری جنتیتی از پاسخگویان واسته شده اس
می ان اعتقاد ود را نت

تها نظهر و

به یکتانی و تشابه بر ورد با زنان (همانند مردان) در زمینه ههای

مختلای هم چون درآمد اشتغال فعالی های سیاسی تصمیم گیهری در امهور محلهی و ملهی
فرزندان اعالم نمایند .طیای که برای پاسخ به این گویههها در نظهر

انجام امور انه و تربی

گرفته شده به لورت ترتی ی از کامالً موافقم با کد ( ) 1تا کامالً مخهالام بها کهد ( )5اسه .
مقدار استان دارد شده آلاای کرون اخ برای متغیر برابری جنتیتی برابر با  0/803اس  .بنابراین
گویه های مربوط از می ان پایایی و به ع ارتی همتازی درونهی بها یی جهه

سهنجش ایهن

شا ص بر وردار میباشند.
برای به دس

آوردن و سنجش متغیر برابری جنتیتی  10گویه مربوطه با یکهدیگر جمهع
متغیری در مقیاس فالله ای به دسه

شده اس  .بدین ترتی

آمهده اسه  .بهه گونههای کهه

کم ترین نمره  10و بیش ترین نمره  50بوده و دامنه تغییرات آنها  40می باشد .نمره با تر بهه
معنای برابری جنتیتی بیش تر و نمره پایین تر به معنای برابری جنتیتی کمتر اس .
فردگرایی :منظور از فردگرایی این اس

که افراد بجای اولویه

دادن بهه واسه هها و

عالیق جمعی سنتی و انوادگی به ارزش ها و واس های فردی ود اولوی
فردگرایی همه قوانین و احکام جمعی بر حت
تولیف میشوند (لیت
(اهمی

1

میدهند .در

احکام فردی ( انگی ه قهدرت اعتقهاد و )...

 .)316 :1373بر ای سنجش و بررسی متغیهر فردگرایهی از  8گویهه

ندادن به انتظارات انواده عدم مشورت با انواده انجام کارهای مورد عالقه عدم

عالقه به د ال

والدین اهمی

ندادن به رسم و رسوم عدم احتاس متئولی

بهه اتااقهات
1. Little
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جامعه عالقه به زندگی متتق
انوادگی) استااده شده اس

پیگیری آرزوهای فردی و اولوی
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نیازهای فردی به نیازهای

که طیف آن به لورت ترتی ی از کامالً مخالام بها کهد ( )1تها

کامالً موافقم با کد ( ) 5اس  .مقدار استاندارد شده آلاای کرون اخ برای متغیر فردگرایی برابهر
با  0/891اس  .بنابراین گویه های مربوط به شا ص مورد نظ ر (فردگرایی) از می ان پایایی و
به ع ارتی همتازی درونی با یی جه
دس

سنجش این شا ص بر وردار می باشهند .بهرای بهه

آوردن و سنجش متغیر فردگرایی  10گویه با یکدیگر جمع شده اس  .بهدین ترتیه

متغیری در مقیاس فالله ای به دس

آمده اس

به گونه ای که کم ترین نمهره ایهن شها ص

(فردگرایی)  10و بیش ترین نمره این شا ص  50بهوده و دامنهه تغییهرات ایهن شها ص 40
می باشد .نمره با تر به معنای فردگرایی بیش تر و با تر و نمره پایین تر بهه معنهای فردگرایهی
کمتر و پایینتر اس .
س  :در این تحقیق جه

سنجش متغیر سن از فرد پاسخگو واسته شده اس

تا تاریخ

تولد ود را ذکر نماید .بنابراین سن هر فرد به لورت متغیر فالله ای در نظهر گرفتهه شهده
اس .
تح یالت :سط تحصهیالت فهرد نیه بهه دو لهورت ترتی هی ( 1زیهردیپلم و دیهپلم 2
کاردانی  3کارشناسی  4کارشناسی ارشد و با تر) و فالله ای و با پرسش از تعداد کهالس-
هایی که فرد به لورت رسمی در مدارس و دانشگاهها درس وانده اس

مورد سهنجش و

بررسی قرار گرفته اس .
درآمد فرد :درآمد فرد نی با این سوال که می ان درآمد شما در ماه (به تومان) چهه میه ان
اس ؟ مورد سنجش قرار گرفته اس  .بنابراین درآمد هر فرد به لورت متغیهر فالهلهای در
نظر گرفته شده اس .
است اده از شبکه های اجتماعی :استااده از ش که های اجتماعی نی با طهرح ایهن سهوال کهه
چند ساع

در روز از ش که های اجتماعی هم چون تلگرام فیس بوک و  ...استااده می کنیهد؟

مورد سنجش قرار گرفته اس  .بنابراین می ان استااده از ش که های اجتماعی توس ههر فهرد
به لورت متغیر فالله ای در نظر گرفته شده اس .
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 -6یافتهها
 -1-6یافتههای توصی ی و دو متغیره

جدول  1توزیع د تران  20-34ساله ازدواج نکرده شهر تهران را بر حت
گروه های سنی حاکی از آن اس

فردی نشان می دهد .توزیع زنان بر حت

ویژگهی ههای
که  40/5درلهد

در گروه سنی  20-24ساله  34/3درلهد در گهروه سهنی  25-29سهاله و  25/2درلهد در
گروه سنی  30-34قرار دارند .زم به ذکر اس

که تقتیم بندی نمونه آمهاری در گهروه ههای

سنی مختلف با توجه به نتای سرشماری سال  1395شهر تهران اس  .بنابراین کامالً منط هق
با نتای سرشماری سال  1395شهر تهران می باشد .میانگین سنی د تران  26/4سال اس .
جدول  -1توزیع نمونه تحقیق بر حسب ویژگیهای فردی
کل

ویژگیهای فردی

س

تعداد

درصد

 20-24ساله

243

40/5

 25-29ساله

206

34/3

 30-34ساله

151

25/2

جمع

600

100/0
26/4

میانگی سنی

سطح تح یالت
(درصد)

زیردیپلم و دیپلم

46

7/7

کاردانی

70

11/7

کارشناسی

326

54/3

کارشناسی ارشد و با تر

158

26/3

جمع

600

100/0
1500000

میانگی درآمد (تومان)

می ان است اده از شبکههای اجتماعی

کم

219

36/5

متوس

226

37/7

زیاد

155

25/8

جمع

600

100/0
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توزیع زنان بر حت
مطابق نتای
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سط تحصیالت از دیگر ویژگی های ارائه شده در جدول  1اس .

کم تر از  8درلد جامعه آماری دارای تحصیالت زیردیپلم و دیپلم اس

و ایهن

سط تحصیالت بیش تر متعلق به گروه سنی  20-24ساله اسه  .در ایهن گهروه سهنی افهراد
بیش تر دارای تحصیالت کارشناسی و سپس کارشناسی ارشد و با تر هتتند .در گهروه سهنی
 25-29ساله افراد بیشتر دارای تحصیالت کارشناسی کارشناسهی ارشهد دکتهری و کهاردانی
هتتند .در گروه سنی  30-34ساله افراد بیشتر دارای تحصیالت کارشناسی کاردانی دیپلم و
کارشناسی ارشد و با تر هتتند.
از دیگر نتای جدول  1میانگین درآمد افراد اس  .از  600ناهر نمونهه تحقیهق  210ناهر
دارای دارآمد هتتند که حداق درآمد کم تر از یك میلیون تومان و حداکثر درآمد  5میلیون و
بیش تر بوده اس  .میانگین درآمد در بین کتانی که دارای درآمد هتتند یك میلیون و پانصد
ه ار تومان اس  .می ان استااده از ش که های اجتماعی هم چهون تلگهرام فهیس بهوک و  ...در
 36/5درلد نمونه یك ساع

و کم تر بوده اس

که این امر بیش تر مربوط بهه گهروه سهنی

 30-34ساله اس  37/7 .درلد افراد در طول روز بیش از یك ساع

از ایهن

تها  4سهاع

ش که های اجتماعی استااده می کنند که بیش تر متعلق به گهروه سهنی  20-24سهاله و 25-29
ساله اس  .در نهای
تا دوازده ساع

حدود  26درلد کتانی هتتند که در طول روز بیش از چههار سهاع

از این ش که ها استااده می کنند و گروه سنی  20-24ساله در این صهوص

پیشتاز اس .
جدول  2توزیع د تران  20-34ساله ازدواجنکرد ه شهر تههران را بهر حته

متغیرههای

ارزش ازدواج برابری جنتیتی و فردگرایی نشان می دهد .توزیع د تهران بهر حته
ارزش ازدواج حاکی از آن اس

متغیهر

کهه  16/7درلهد ارزش پهایین  22/7درلهد ارزش نته تاً

پایین  41درلد ارزش نت تاً با و  19/7درلهد ارزش بها یی بهرای ازدواج قائه هتهتند.
بنابراین حدود  40درلد د تهران ارزش پهایین و نته تاً پهایینی بهرای ازدواج و  60درلهد
د تران ارزش با و نت تاً با یی برای ازدواج قائ هتتند .همان گونه که پیش تهر ذکهر شهد
برای سنجش و بررسی متغیر ارزش ازدواج از  8گویه استااده شهده اسه

بهه گونههای کهه
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کم ترین نمره این شا ص (ارزش ازدواج)  8و بیش ترین نمره این شا ص  40اس

و دامنه

تغییرات این شا ص  32می باشد .میانگین متغیر ارزش ازدواج  26/8اس .
توزیع د تران بر حت

متغیر برابری جنتیتی حاکی از آن اسه

کهه  4/3درلهد دارای

برابری جنتیتی پایین  35/2درلد برابری جنتیتی نت تاً پایین  38/8درلد برابری جنتیتی
نت تاً با و  21/7درلد دارای برابری جنتیتی با هتتند .بنابراین حدود  40درلد د تران
دارای برابری جنتیتی پایین و نت تاً پایین و  60درلد د تران برابری جنتیتی بها و نته تاً
با دارند .برای سنجش و بررسی متغیر برابری جنتیتی از  10گویه استااده شهده اسه
گونهای که کم ترین نمره این شا ص  10و بیش ترین نمره ایهن شها ص  50اسه
تغییرات این شا ص  40می باشد .میانگین متغیر برابری جنتیتی  31/9اس

بهه

و دامنهه

(جدول .)2

از دیگر نتای جدول  2توزیع متغیر فردگرایی اس  8 .درلد د تهران دارای فردگرایهی
پایین  42/7درلد فردگرایی نت تاً پایین  31/2درلد فردگرایی نته تاً بها و  18/2درلهد
دارای فردگرایی با هتتند .بنابراین حدود  51درلد د تران دارای فردگرایی پایین و نته تاً
پایین و  49درلد د تران فردگرایی با و نت تاً با دارند .بهرای سهنجش و بررسهی متغیهر
فردگرایی از  10گویه استااده شده اس
بیش ترین نمره این شا ص  50اس

به گونه ای که کهم تهرین نمهره ایهن شها ص  10و

و دامنه تغییرات این شها ص  40مهی باشهد .میهانگین

متغیر فردگرایی  30/7اس .
جدول  -2توزیع نمونه تحقیق بر حسب متغیرهای ارزش ازدواج ،برابری جنسیتی و فردگرایی
ارزش ازدواج ،برابری جنسیتی و فردگرایی

ارزش ازدواج

کل
تعداد

درصد

پایین

100

16/7

نت تاً پایین

136

22/7

نت تاً با

246

41/0

با

118

19/7

جمع

600

100/0

میانگین ارزش ازدواج

26/8
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کل
تعداد

درصد

پایین

26

4/3

نت تاً پایین

211

35/2

نت تاً با

233

38/8

با

130

21/7

جمع

600

100/0

برابری جنتیتی

31/9

میانگین برابر جنتیتی
پایین

48

8/0

نت تاً پایین

256

42/7

نت تاً با

187

31/2

با

109

18/2

جمع

600

25/8

فردگرایی

میانگین فردگرایی

30/7

جدول  3آزمون رابطه دو متغیره بین متغیر ارزش ازدواج و متغیرههای متهتق را نشهان
می دهد .رابطه بین برابری جنتیتی و ارزش ازدواج د تهران در سهط  0/01معنهادار اسه .
جه

رابطه معکوس اس

بدین معنا که با افه ایش برابهری جنتهیتی ارزش ازدواج در بهین

د تران کاهش می یابد .رابطه بین فردگرایی و ارزش ازدواج در جه

معکهوس و در سهط

 0/01معنادار اس  .با اف ایش فردگرایی در بهین د تهران  20-34سهاله هنهوز ازدواج نکهرده
ارزش ازدواج کاهش مییابد.
رابطه بین عوام فردی شام سهن سهط تحصهیالت درآمهد فهرد و میه ان اسهتااده از
ش که های اجتماعی با متغیر وابتته ارزش ازدواج در سط  0/01معنادار اس  .به ج متغیهر
سن جه

متغیر های دیگر (سط تحصیالت درآمد و می ان استااده از ش که های اجتمهاعی)

با متغیر ارزش معکوس اس  .بدین معنا که با اف ایش سط تحصیالت اف ایش می ان درآمد
و اف ایش می ان استااده از ش که های اجتماعی ارزش ازدواج کاهش می یابد .ایهن در حهالی
اس

که با اف ایش سن ارزش از دواج در بین د تران اف ایش یافته اس  .به بیان دیگهر اگهر
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تنها متغیر سن را در نظر بگیریم کم ترین ارزش ازدواج متعلق به د تران گروه سنی 20-24
ساله و بیش ترین می ان ارزش ازدواج متعلق به د تران گروه سنی  30-34ساله اس

(جدول

.)3
بنابراین نتای تحلی دو متغیره حاک ی از آن اس

کهه بهین تمهامی متغیرههای متهتق (

برابری جنتیتی فردگرایی سن سط تحصهیالت درآمهد و میه ان اسهتااده از شه که ههای
اجتماعی) و متغیر وابتته ارزش ازدواج رابطه معنادار در سط  0/01برقرار اسه  .بهه جه
متغیر سن جه

تمام متغیرهای متتق دیگر با متغیر ارزش ازدواج معکوس اس .
جدول  -3رابطه دو متغیره بی ارزش ازدواج و متغیرهای مستقل

رابطه بی ارزشازدواج و متغیرهای مستقل

ارزش ازدواج در بی دختران  20-34ساله ازدواجنکرده
ضریب پیرسون

سطح معنیداری

برابری جنتیتی

-0/625

0/000

فردگرایی

-0/719

0/000

سن

0/230

0/001

تحصیالت

-0/286

0/000

درآمد

-0/694

0/000

می ان استااده از ش کههای اجتماعی

-0/241

0/001

به جه

فهم دقیق تر عوام موثر بر ارزش ازدواج د تران رگرسیون چنهدمتغیره در 2

مرحله انجام شده اس  .در مرحله اول ویژگی های فردی را به عنوان متغیر متهتق در نظهر
گرفته و تهاثیر آن را بهر متغیهر وابتهته کهه ارزش ازدواج اسه

سهنجیدیم .در مرحلهه دوم

متغیرهای برابری جنتیتی و فردگرایی را وارد تحلی کهرده و تهاثیر هم مهان  6متغیهر سهن
سط تحصیالت درآمد می ان استااده از ش که های اجتماعی فردگرایی و برابهری جنتهیتی
را بر متغیر وابتته ( ارزش ازدواج ) سنجیدهایم.

شمارة دوم
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جدول  4روجی رگرسیون چندمتغیره 1عوام مهوثر بهر ارزش ازدواج د تهران 20-34
سهاله ازدواجنکهرده را نشهان مهیدههد .بها توجهه بهه مقهدار  )11/232( Fو معنهاداری آن
( )Sig=0/000میتوان نتیجه گرف

که در این مدل رگرسیونی مجموعه متغیرههای متهتق

( سن سط تحصیالت درآمد می ان استااده از ش که های اجتماعی) قادرند تغییهرات نمهره
می ان ارزش ازدواج را ت یین کنند .ضرای

رگرسیونی گ ارش شده نشان مهیدههد کهه سهه

متغیر سن تحصیالت و درآمد تأثیر متتق و معناداری بر متغیر وابتته یعنهی ارزش ازدواج
داشتهاند.
ضری
متتق

تاثیر استاندارد ( )Betaگویای جه

و به ویژه شدت تهأثیر هریهك از متغیرههای

بر می ان ارزش ازدواج اس  .بر این اساس متغیر درآمد با با ترین ضری

()0/744

قویتهرین پهیشبینهی کننهده میه ان ارزش ازدواج از دیهدگاه د تهران ازدواجنکهرده اسه .
متغیرهای سن و تحصیالت در مرت ه بعدی اهمی

قرار دارد.

در مجموع سه متغیر سن تحصیالت و درآمد  54/6درلهد واریهانس متغیهر وابتهته را
ت یین کرده اند .جه

دو متغیر تحصیالت و درآمد بر ارزش ازدواج منای بهوده اسه  .بهدین

معنی که با اف ایش تحصیالت و درآمد از می ان ارزش ازدواج کاسته میشود .به بیهان دیگهر
د ترانی که تحصیالت و درآمد با یی دارنهد دارای نمهره پهایینی در ارزش ازدواج بهوده و
ارزش کم تری برای ازدواج قائ هتتند .جه

متغیر سن بر ارزش ازدواج مث

بوده اسه .

بدین معنی که با اف ایش سن بر می ان ارزش ازدواج اف وده واهد شهد .بهه ع هارت دیگهر
د ترانی که سن با تری دارند ارزش بیشتری برای ازدواج قائ هتتند (جدول .)4
در مدل دوم عالوه بر ویژگی های فردی متغیرهای فردگرایی و برابهری جنتهیتی را نیه
وارد تحلی کرده و تاثیر هم مان  6متغیر سن سهط تحصهیالت درآمهد میه ان اسهتااده از
 .1زم به ذکر اس

پیشفرضهای رگرسیون مانند آماره دوربین واتتون و آماره تحمّ محاس ه گردید .بررسی استقالل

طاها با استااده از آزمون دوربین -واتتون لورت گرف  .مقدار این آماره برای مدل اول برابر با  2/15و برای مدل دوم
برابر با  1/93بود .هم چنین آماره تحمّ برای متغیرهای تحقیق حاکی از این بود که می ان هم طّی بین متغیرهای متتق
نگرانکننده نیت .
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شه که ههای اجتمههاعی فردگرایهی و برابهری جنتههیتی را بهر متغیهر وابتههته (ارزش ازدواج)
سنجیدهایم.
جدول  -4مدلها و ضرایب رگرسیونی (بتاها) مربوط به تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر ارزش ازدواج
افراد نمونه1397 ،
مدل اول

ویژگیهای فردی

Beta

Sig

سن

0/524

0/009

سط تحصیالت

-0/394

0/016

درآمد

-0/744

0/000

می ان استااده از ش کههای اجتماعی

-0/235

0/122

هم تتگی

0/774

ضری

تعیین

0/600

تعیین تعدی شده

0/546

ضری
ضری
مدل دوم

ویژگیهای فردی و
متغیرهای فردگرایی و

Beta

Sig

سن

0/598

0/000

سط تحصیالت

-0/470

0/000

درآمد

-0/704

0/000

می ان استااده از ش کههای اجتماعی

-0/603

0/000

فردگرایی

-0/574

0/000

برابری جنتیتی

-0/214

0/007

برابری جنتیتی

هم تتگی

0/948

ضری

تعیین

0/899

تعیین تعدی شده

0/878

ضری
ضری

با توجه به مقدار  )41/649( Fو معناداری آن ( )Sig=0/000میتوان نتیجه گرف

که در

این مدل رگرسیونی مجموعه متغیرهای متتق قادرند تغییرات نمره میه ان ارزش ازدواج را
ت یین کنند .ضرای

رگرسیونی گ ارش شده نشان میدهد که از میهان  6متغیهر متهتق وارد

شمارة دوم
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شده در مدل رگرسیونی تمامی متغیرهای متتق تأثیر متتق و معناداری بهر متغیهر وابتهته
یعنی ارزش ازدواج داشتهاند .متغیر درآمد با با ترین ضری

( )0/704قویتهرین پهیشبینهی

کننده می ان ارزش ازدواج از دیدگاه د تران  20-34ساله اس  .متغیرهای میه ان اسهتااده از
ش که های اجتماعی 1سن فردگرایی سط ت حصیالت و برابری جنتیتی به ترتی
بعدی اهمی

در مرات

قرار دارند.

در مجموع در بین د تران  20-34ساله  6متغیهر درآمهد میه ان اسهتااده از شه کهههای
اجتماعی سن فردگرایی سط تحصیالت و برابری جنتیتی  87/8درلد واریهانس متغیهر
وابتته را ت یین کردهاند .از میان این شش متغیر به ج متغیر سن جهه

رابطهه پهن متغیهر

دیگر بر ارزش ازدواج منای بوده اس  .بدین معنی که با اف ایش می ان درآمد از می ان ارزش
ازدواج کاسته می شود .به بیان دیگر د ترانی که می ان درآمد با تری دارند نمهره پهایینی در
ارزش ازدواج کت

کردهاند همین طور با افه ایش میه ان اسهتااده از شه که ههای اجتمهاعی

فردگرایی سط تحصیالت و برابری جنتیتی از می ان ارزش ازدواج کاسته واهد شد .ایهن
در حالی اس

که با اف ایش سن می ان ارزش ازدواج اف ایش واهد یاف  .به ع ارت دیگر

د ترانی که در گروه سنی  30-34ساله هتتند نت

به دو گروه سنی دیگر (  20-24سهاله

و  25-29ساله) دارای نمره با یی در ارزش ازدواج هتتند.
بنابراین نتای تحلی چند متغیره که با استااده از روش رگرسیون چندمتغیره انجام گرف
نشان داد که د ترانی که در گروه سنی  30-34ساله قرار داشته تحصیالت و درآمد پهایینی
دارند نمره پهایینی در فردگرایهی و برابهری جنتهیتی گرفتهه انهد و میه ان اسهتااده کمهی از
ش که های اجتماعی دارند ارزش زیاد و با یی برای ازدواج قائ هتتند .بهرعکس د ترانهی
که نمره با یی در فردگرایی و برابری جنتیتی کت

کرده اند در گهروه سهنی  20-24سهاله

 .1در مدل اول در بین ویژگیهای فردی متغیر می ان استااده از ش کههای اجتماعی معنادار ن ود .اما در مدل دوم با ورود
متغیرفردگرایی متغیر می ان استااده از ش کههای اجتماعی معنادار می شود .این نتیجه حاکی از آن اس
فردگرایی و می ان استااده از ش که های اجتماعی اثر تعاملی وجود دارد .یعنی فردگرایی در قال
اجتماعی یك اثر غیرمتتقیم بر ارزش ازدواج دارد.

که بین دو متغیر

می ان استااده از ش کههای
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قرار دارند تحصیالت و درآمد وبی دارند از ش که های اجتماعی زیهاد اسهتااده مهی کننهد
ارزش پایینت ری برای ازدواج قائ هتتند.
 -7بحث و نتیجهگیری

در سالهای ا یر کاهش اهمی

ازدواج و تا یر در آن در میان د تران جهوان افه ایش

یافته اس  .یکی از د ی این پدیده تغییر ارزش ازدواج در میان ایشان اسه  .بها توجهه بهه
پیامدهای فردی

ان وادگی و اجتماعی این امر ریشههیها بی آن جهه

مهدیری

مهوثرتر آن

ضروری به نظر میرسد .در این پژوهش محقّقان تالش کردنهد کهه عوامه مهوثر بهر ارزش
ازدواج را مورد بررسی قرار دهند.
در این مطالعه عوام موثر بر ارزش ازدواج د تران  20-34سهاله شههر تههران بررسهی
شد  .سوال مطالعه حاضر این بود که آیا فردگرای ی و تمای به برابری جنتهیتی مهی توانهد بهر
ارزش ازدواج اثرگذار باشد؟ به بیان دیگر سهم این متغیرها در ارزش ازدواج د تران مجهرد
به چه می ان اس ؟ هم چنین ویژگی های فردی د تهران (سهن تحصهیالت میه ان درآمهد و
می ان استااده از ش که های اجتماعی) تا چه اندازه در ارزش ازد واج د تران موثر اس ؟
یکی از یافته های مهم پژوهش مربوط به ود ارزش ازدواج در میان د تران  20-34ساله
اس  .بر اساس یافتهها  60درلد د تهران  20-34سهاله کهه در سهن ازدواج قهرار دارنهد
ارزش با و نت تاً با و در مقاب

 40درلد آن ها ارزش پایین و نت تاً پایینی بهرای ازدواج

قائلند .این یافته می تواند تام برانگی باشد؛ چرا که با توجه به این که تمای به انس با جنس
مکم برای هر جوا نی ط یعی اس

ارزش کم ازدواج می توانهد بهه معنهای تمایه بهه سهایر

الگوهای ارت اط با جنس مکم باشد و این متاله قاب تاملی اس  .یافته های بعدی مقاله ما
را در تحلی و ریشه یابی این متاله یاری می کند؛ چرا که در این تحقیق رابطه  6متغیر مههم
با متغیر ارزش ازدواج مورد بررسی قرار گرفته اس .
درمورد متغیر برابری جنتیتی او ً مشخص شد که  60درلد از د تران برابری جنتیتی
با و نت تاً با دارند .ثانیاً نتی جه تحلی دو متغیره و چند متغیره در صهوص تهاثیر برابهری
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جنتیتی بر ارزش ازدواج زنان نشان از معنا داری این تاثیر داش  .به گونهای که د ترانی کهه
برابری جنتیتی با تری داشتند ارزش پایین تری برای ازدواج قائ بودند .بنابراین بر اساس
این تحلی می توان گا

برابری جنتیتی به عنوان یك متغیهر و مولاهه مهی توانهد بهر ارزش

ازدواج د تران اثرگذار باشد .در واقع در سال های ا یر با ورود جریان مدرنیته بهه ایهران و
اف ایش گرایشات فمینیتتی در میان د تران ایرانی تمای به برابری جنتیتی ذههن بتهیاری
از د تران را درگیر کرده اس

(کالنتری و فقیه ایمانی  )125 :1392این بدان معناسه

کهه

تعداد زیادی از د تران امروز مایلند در همه عرله ها از جملهه عرلهه هانواده جایگهاه و
فرل های برابر با مردان داشته باشند :در امر مدیری
سلتله مرات
سنتی اس

و تصهمیم گیهری امهور هانواده و در

قدرت در انواده .از سوی دیگر از آنجا که جامعه ایران عمهدتاً یهك جامعهه
یعنی ریاس

اللی انواده در ا تیار شوهر یا پدر اس

و در سها تار سلتهله

مرات ی قدرت شوهر یا پدر انواده در راس هرم قدرت قرار مهیگیهرد (مردانهی و موحهد
 )43 :1395بتیاری از د تران درجامعه ما احتاس نابرابری دارند (پورطاهری و پهوروردی
نجات  )115 :1388و ممکن اس
وضعیتی فرودس

بیم آن را داشهته باشهند کهه بهه ویهژه بعهد از ازدواج در

قرار بگیرند .لذا به نظر می رسد که با اف ایش تمای به برابری جنتیتی یا

ازدواج گری ی زیاد می شود و یا اینکه د تران سعی می کنند ابتدا موقعی
تحصیلی و اقتصادی تث ی

ود را بهه لحهاظ

کنند بعد وارد فضای انواده شوند .زیرا زنهانی کهه از وضهعی

تحصیلی و مالی بهتری بر وردارند از جایگاه با تر و بهتهری در سلتهله مراته

قهدرت در

انواده بر وردار واهند بود ( امینی حتینیان و امینی 2 :1392؛ مردانی و موحهد :1395
 .)43بدین ترتی

تمای به برابری جنتیتی می تواند منجر به ازدواج گریه ی یها تها یر در

ازدواج شود.
درمورد فردگرایی نی مشخص شد کهه ن دیهك  49درلهد از د تهران فردگرایهی بها و
نت تاً با داشتهاند .بهه عهالوه نتیجهه تحلیه دو متغیهره و چنهد متغیهره در صهوص تهاثیر
فردگرایی بر ارزش ازدواج زنان نی نشهان از معنها داری ایهن تهاثیر داشه  .بهه گونههای کهه
د ترانی که فردگرایی با تری داشتند ارزش پایین تری برای ازدواج قائ بودند .بنابراین بهر
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فردگرایی به عنوان یك متغیهر و مولاهه مهیتوانهد بهر ارزش

ازدواج د تران اثرگذار باشد .در دهه ههای ا یهر فردگرایهی در میهان جوانهان ایرانهی رو بهه
اف ایش بوده اس

( با

انی و ملکی  1396؛ متیحی و همکاران  .)1399این فردگرایی بها
حرم

تمای بیشتر به استقالل و آزادی عم

امور شخصی و سالیق فردی

ودشهکوفایی

و نظایر اینها (متیحی و همکاران  )243 : 1399همراه اس  .به نظر میرسد که عدم تمای
بر ی د تران به ازدواج میتواند به معنی تمای آنها به حاظ ا تیهار و ودمختهاریشهان
باشد؛ اگر ازدواج از سوی د تران امری محدودکننده آزادی ع م و استقالل فهردی و رشهد
شخصی آن ها تلقی شود ارزش و مطلوبی

ازدواج در نظهر ایشهان کاسهته واههد شهد .در

لادقی و همکاران ( )1386نی نیمی از پاسخگویان مناس ترین موقعی
بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی و کت
دهنده ترجی رشد شخصی و کت

ازدواج د تهران را

استقالل اقتصادی دانتته اند کهه مهیتوانهد نشهان

استقالل بر ازدواج در میان نت جدید باشد.

از سوی دیگر مطابق نتای این مطالعه سن د تران متغیر مهمهی در ارزش ازدواج آنهان
شنا ته شد .بدین معنا که متغیر ارزش ازدواج با سن د تران رابطه متتقیمی داش  .بر هی
محققان نشان دادهاند که هر چه سن افراد اف ایش یابد آنها در عرلهه ارزش ههای هانواده
جمعگراتر میشوند ( با
آن روس

انی و ملکی  7 :1396؛ متیحی و همکاران  .)243 :1399ایهن از

که نت جوان کمتر از نت ب رگتال به ارزشهای سهنتی تأکیهد دارنهد ( رازقهی

نصر آباد و فالح نژاد  .)63 :1396یافته های عتکری ندوشن و همکاران ( )1388نی نشهان
می دهد د تران مورد مطالعه از ایده ها و نگهرش ههای مهدرن تهری نته
بر وردارند .در واقع می توان گا

بهه مهادران هود

نت جدیدتر و جوان تر به دلی اف ایش توانمندیههای

گوناگون تحصیالت عالیه اشتغال دسترسی به سط رفاه بیش تر و قرارگیهری بهیشتهر در
معرض جهانی شدن و مدرنیته کمتر به شیوه سنتی راجع به ازدواج میاندیشند و ایهن امهر
ممکن اس

منجر به کاهش ارزش ازدواج در میان آنها شود.

هم چنین مطابق نتای

با اف ایش تحصیالت د تران ارزش ازدواج آنان کاهش مییاف .

این عام از طرق مختلف مهی توانهد بهر سهن ازدواج تهاثیر بگهذارد :تحصهیالت باورهها و
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ارزش های جدیدی را ب رای د تران ایجاد می کند که در مقاب سن ها مقاوم

نموده و ایهن

تمای در آنها ایجاد می شود که یا به انتخاب ود ازدواج کنند و یها ازدواج را بهرای کته
یك موقعی
سط تحصی

بهتر به تا یر اندازند (ک یر و همکاران  .)372 :2001از سوی دیگر با با رفتن
زنان می توانند فرل های شغلی بهتری کت

کنند و از این طریق وابتهتگی

اقتصادی کم تری به شوهران ود داشته باشند (بکر  .) 11 :1974با در نظر گرفتن تحصهیالت
به عنوان یك سرمایه انتانی ازدواج زودهنگام ه ینه فرلتی را برای زنان تحمی می نمایهد
که آن ها را از به دس

آوردن سرمایه آتی بیش تر محروم می نمایهد (اوپنههایمر .)563 :1988

ازدواج ه ینه های ادامه تحصی را افه ایش و منهافع مهورد انتظهار ادامهه تحصهی را کهاهش
می دهد .بنابراین ازدواج کردن احتمال ادامه تحصی را کهاهش واههد داد (بهرین و لهی رد
 .)167 :1994می توان این اثرگذاری را از طریق اف ای ش آگاهی توانمندی حضور اجتمهاعی
پررنگ تر و نی اف ایش فردگرایی و تمای به برابری جنتیتی نی توضی داد .سایر محقّقهان
نی نشان دادهاند که بها افه ایش سهط تحصهیالت زنهان میه ان فردگرایهی آنهان در عرلهه
ارزشهای انواده اف ایش مییابد (با
 .)243نتیجه آن که با عنای

انی و ملکی 7 :1396؛ متیحی و همکهاران :1399

به اینکه در سالههای ا یهر تمایه بهه ادامهه تحصهی در میهان

د تران جامعه ما زیاد شده اس

و ال ته تحصیالت عالیهه زنهان بهه عنهوان نیمهی از اعضهای

جامعه می تواند عالوه بر رشد علمی و توانمندسازی ایشان سرمایه انتهانی جامعهه را نیه
ارتقا بخشد اما در عین حال باید مراق
تاری

بود که این فرل

ت دی به تهدیدی برای ازدواج و تشکی

رشد فردی بهه دلیه افهراط و

انواده نشود .د تران ما باید توجیه و اقناع

شوند که برای یك زندگی موفق نیاز به رشد همه جان ه و متعادل در هر سهه حیطهه فهردی
انوادگی و اجتماعی دارند و رشد در هیچ زمینه ای ن اید به قیمه

بهاز مانهدن از رشهد در

سایر ابعاد تمام شود.
هم چنین رابطه میان می ان استااده از ش که های اجتماعی هم چون فیس بوک تلگرام و ...
با ارزش ازدواج منای به دس

آمد .سایری و همکاران ( )1397پیش تر نشان داده بودند که

با اف ایش مصرف کا ههای فرهنگهی تغییهر ارزشههای ازدواج (نظیهر تجرّدگرایهی آزادی
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انتخاب تغییر رواب م تنی بر عشق تغییر نوع انتخاب همتر تغییهر ماههوم ازدواج و نحهوه
رواب ) تشدید میشود .در یك جامعه در حال گذار معمهو ً جوانهان ارزشههای سهنتی را
تغییر میدهند .آنها با تأثیرپذیری از رسانههها ارزشههای پیشهین هود را کنهار گذاشهته و
ارزشهای جدید را جایگ ین آنها می کنند (سهارو انی  .) 53 :1375تحقیقهات پیشهین نیه
و

نشان دادهاند که افرادی که بیشتر در معرض تجربهه جههانی شهدن ( اسهتااده از اینترنه

ماهواره) هتتند جه گیری مدرنتری به ازدواج دارند (رازقی نصرآباد و فالح نهژاد :1396
 )63و ارزش ازدواج در بین آنها کاهش مییابهد (رشهوند 113 :1397؛ سهرایی و اوجهاقلو
 .) 19 :1392باید توجه داش

که میان می ان استااده از رسانه با میه ان فردگرایهی نیه رابطهه

معنادار و متقیم مشاهده میشو د (بابایی فرد و بارانی  .) 115 : 1398یعنی ممکن اس

ایهن

یافته را با اف ایش فردگرایی در اثر استااده زیاد از ش که های اجتماعی و جهانی شدن توضی
داد.
در نهای

رابطه غیرمتتقیم و معکوس بین می ان درآمد و ارزش ازدواج د تهران وجهود

داش  .نکته مهم اینکه در میان تمام متغیرها درآمد قوی ترین پیش بینی کننده میه ان ارزش
ازدواج بود .مطالعات مختلف اثر عوام اقتصادی را بر تحو ت ازدواج موثر دانتتهاند .بلو و
همکاران ) 2000( 1معتقدند که بهتر شدن فرل های کاری در بازار کار برای زنهان مناعه
حال از ازدواج را برای زنان کاهش دا ده و منجر به کاهش ازدواج واههد شهد .اوپنههایمر
نی عنوان می کند که تغییر در نقش های اقتصادی زنهان بهر عملکهرد بهازار ازدواج تاثیرگهذار
اس

و به لحاظ ادبیات اقتصادی و اجتماعی  -جمعیتی گتترش سهم مشارکتی بیشتر زنان

در بازار کار استقالل اقتصادی بیش تر زنان از ازدواج را به همراه دارد و ایهن امهر بهه نوبهه
ود به تا یر بیشتر در ازدواج افه ایش ارت اطهات غیر زناشهویی و نیه افه ایش ناپایهداری
زناشویی منجر می شود (اوپنهایمر  .)563 :1997در واقع اش تغال زنان و درآمد با ی ایشان
استقالل بیش تر آنان را در پی دارد و لذا ممکن اس

بخشهی از انگیه ه و ارزش ازدواج کهه

1. Blau
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پیش تر مربوط به تامین نیازهای مالی ایشان بود کاهش یافته باشد و منجر بهه کهاهش ارزش
ازدواج شده باشد.
با توجه به این که تاثیر فردگرایی و برابری جنتیتی بر کاهش ارزش ازدواج نه د د تهران
جوان در این پژوهش معنادار به دس

آمد این یافتهه را مهیتهوان در طراحهی برنامهه ههای

فرهنگی در حوزه ارزشهای انواده و ازدواج مد نظر قرار داد؛ به گونه ای که ضمن احتهرام
به واسته های به حق زنان و د تران بتوان ایشان را بهه سهوی ازدواج درسه

و بهه موقهع

سوق داد.
کتابنامه
 .1احمدی وکی

وحید قاسمی و شهال کاظمیپور (" .)1391بررسی نقش گذار جمعیتی در تغییرات

جامعهشنا تی انواده" .مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان .سال دهم شماره  .1لص.81-102 :
 .2امینی محمد سیمین حتینیان و یوسف امینی ( .)1392بررسی ورود زنان به عرله اشتغال و تاثیر آن بر
می ان قدرت آنها در تصمیم گیریهای درون انواده .زن و جامعه )1(4 .لص.1-28 :
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The relationship between individualism and gender equality with
the value of marriage (Case study: Unmarried girls aged 20 to 34 in
Tehran)
Marjan Rashvand Sorkhkouleh1
Fatemeh Vojdani2

Abstract
Changes in people's values and attitudes can lead to behavioral changes. Similarly, a
change in the value of a marriage can also delay marriage and ultimately avoid marriage.
The purpose of this article is to investigate the contribution of individualism and gender
equality on the value of marriage of unmarried girls aged 20-34 in Tehran. The data of the
study are the result of a survey that was collected in the fall of 1397 using a questionnaire
made from 600 unmarried girls. The findings of the study indicate a significant effect of
individualism and gender equality on the value of girls' marriage. Direction of this
relationship was inverse, so that with increasing individualism and gender equality, we see
that girls value marriage less. In addition, the relationship between respondents' personal
characteristics and the value of marriage was examined. The relationship between girls' age
and the value of marriage was direct. The variables of education level, income level and use
of social networks were inversely related to marriage value. In a way, girls who had higher
education and higher income and used social networks such as Telegram, Facebook, etc.,
valued marriage less and vice versa. This finding emphasizes the need for proper cultural
management of the new generation in this field; In such a way that while respecting the
demands of women and girls, they can be led to a correct and timely marriage.
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