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 چکیده

بهه تواند تغییرات رفتاری را در پی داشته باشد. می ی افرادهاها و نگرشتغییر در ارزش

ازدواج و درنهایه،  تهخییر درباعه   توانهدمینیه  در ارزش ازدواج تغییهر همین نسهت،  

سهم فردگرایی و برابری جنسیتی بر ارزش حاضر  بررسی  ۀهدف مقال ی شود. گریازدواج

های مطالعهه حاله  . دادهبودشهر تهران  ۀسال 43تا  02 ۀنکردازدواج ازدواج دیتران هنوز

دیتهر هنهوز  022یافته از سهای، ۀبها اسهتداده پرسشهنام 7431کهه در پهایی  بود پیمایشی 

و  دار فردگرایهیمعنها تهخییرهای مطالعهه حهاکی از . یافتهدشآوری نکرده نمونه جمعازدواج

کهه ایگونههبه ؛جه، این رابطه معکوس بود .بودبر ارزش ازدواج دیتران  برابری جنسیتی

شاهد این هستیم کهه دیتهران ارزش کمتهری بهرای  و برابری جنسیتی با اف ایش فردگرایی

و ارزش ازدواج  پاسهگگویان های فهردیبین ویژگی ۀرابط  براینعلاوهازدواج قائ  هستند. 

متغیرههای سهطت تیلهیلات   تران با ارزش ازدواج مستقیم بود.سن دی ۀرابط. شدبررسی 

 ؛معکهوس بها ارزش ازدواج داشهتند ۀهای اجتمهاعی رابطهمی ان درآمد و استداده از شهتکه

تماعی همچون های اجو از شتکه ندداشت یشتردرآمد ب وکه دیترانی که تیلیلات ایگونهبه
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  ارزش کمتری برای ازدواج قائه  بودنهد و کردندمیبیشتری  ۀبوک و... استدادتلگرام  فیس

کیهد تخدر ایهن زمینهه ضرورت مدیری، فرهنگی مناسب نس  جدیهد بر  این یافتهعکس. رب

را هها آن های به حه  زنهان و دیتهران  بتهوانکه ضمن احترام به یواستهایگونه؛ بهکندمی

 موقع سوق داد.ی ازدواج درس، و بهسوبه

 .شهر تهرانفردگرایی  برابری جنسیتی    دیتران مجردارزش ازدواج  : هاواژهکلید

 مقدمه  .1

 -فرهنگهی و سهایتاری ایرات مدرنیته  تیولات یرتخیتی، اییر  ۀده دو در ایران ۀجامع

 رفهاه سطت رون  نظیر تتیولا این دورنمای به توجه با س،.ا تجربه کرده را بسیاری ارزشی

 جریهان ایهن دانشهگاهی  در تیلهیلات بهه ههاآن دسترسی و موقعی، زنان بهتود اجتماعی 

   ص.7430)بالایهانی و ملکهی   شده اسه، دگرگونی دستگوش نی  ایرانی ۀیانواد تیولات

 در ازدواج اشاره کرد. یرتخیسن ازدواج و  اف ایشبه  توانیم این تغییرات ۀاز جمل ؛(1

در ایهران  اییهر ههایلسها در ازدواج نرخ  گذشته ۀده سه اساس مطالعات مگتلف طیبر

 هرگه  افهراد نست، بررسی .(033   ص.7433)سازمان یت، احوال   ی داشته اس،روند ن ول

 زنان دارد. نست، حکای، کاهش آمار ازدواج زنان از متوالی سنی هایگروه در نکردهازدواج

 2/04بهه  7402درلهد در سهال  3/3ساله از  03- 02سنی  گروه رد واقع ۀنکردازدواج هرگ 

 زن چهار هر از زن اف ایش یافته اس، که این امر مجردبودن تقریتاً یك 7432درلد در سال 

 دهد.ساله را نشان می 03تا  02

به عوام  مگتلف اجتماعی و اقتلادی اندایتن ازدواج یرتخیبههمچون  تغییراتی ر تتییند

  آبهادی فراههانی و مهریهار؛ یلج7430    مقدس و عتاسهی شهوازیموحداس، ) اشاره شده

  آبهادی و سهلیمانیشهاه زارع؛ 7432  پور و غداریحتیب؛ 7432  ضرابی و ملطدوی؛ 7433

تیولهات   اسه، پردایتهه شهده ه آنکمتهر بهرسد یکی از عواملی کهه اما به نظر می  (7437

 اس،. داده رویه و ازدواج یانواد ۀارزشی و نگرشی اس، که در حیط
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جامعه  و هاآن برای را زیادی مشکلات مجرد دیتران میان در ویژهبه ازدواج  شدنرنگکم

 زیسهتی  نیازههای وجهود اله  دلیه بهه در ازدواج جوانان یرتخی موازات بهدارد.  به همراه

 در پسهر و تهردی روابط نامناستی از هایشک  مگالف  جنس با نساُ به طتیعی نیاز و عاطدی

 در کهمدسه، ازدواج چارچوب از یارج متعدد روابط. اس، گسترش به رو سرع،به جامعه

 مگاطره به را دیتران ویژهبه جوانان عاطدی و روانی جسمی  سلام، درازمدت  و مدتمیان

 زندگی کانون پایداریو  دهدمی تغییر تعهد بدون طلتیتنوع به را جدید نس  ۀذائق اندازد می

 افه ایش یهانواده  بنیان تضعیف. کندمی تهدید نی  ازدواج از پس را جوانان همین یانوادگی

 برای شروعی ۀنقط یود هااین نظایر و سرپرس،تك هاییانواده طلاق  فرزندان و طلاق آمار

 وازدواج  در جوانهان یرتهخی ن ای از گذشته. بود دیواه اجتماعی فرهنگی مسائ  از بسیاری

 عنهوانبهه نیه  را جوانان معنوی-ایلاقی سلام، ازدواج  چارچوب از یارج بطروا گسترش

 ایهن بهه پهردایتن بنهابراین ؛کنهدمی تضعیف کشور انسانی هایسرمایه ترینپاک و ترینمهم

 .رسدمی نظر به مهم گوناگون به دلای   آن عوام  شناسایی و پدیده

 مهمهی موضهوع نیه  شهنایتیجمعیه، پیامهدهای لیاظ به دیتران گری یازدواج ۀمطالع

 بها و شهودمهی ینتهخم ازدواج اب انسان نس  تداوم یعنی یانواده اساسی کارکرد چراکه ؛اس،

 یها ازدواج از پهیش فرزنهدآوری و یهانگیههم نظیر رفتارهایی برای مجازات وجود به توجه

ایتلهال  هرگونهه ینبنابرا ؛افتدمی اتداق یانواده ۀحیط در فقط باروری اف ایش ازدواج  بدون

 ۀنوبه به نی  جمعی، کاهش که اس، طتیعی .منجر شود باروری کاهش به تواندمیازدواج  در

 .داش، یواهد دنتال به را سیاسی حتی و اقتلادی اجتماعی  ترکلان مسائ  یود

پایگاه اطلاعات جمعیتی  هاییسرشماربراساس آمار سازمان یت، احوال کشور و آیرین 

ه ار ندر در سن متعارف ازدواج قهرار دارنهد یها از  032میلیون و  77حاضر  کشور  در حال

 جوانان یرتخیبررسی  (.7432  )مرک  آمار ایران اندنکرده  اما هرگ  ازدواج اندگذشتهاین سن 

 .رسدمی نظر ضروری به ازدواج در
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هها و نگرش  ازدواج در جوانهان یرتخیبر  اقتلادی مشکلات یرتخی برعلاوه رسدمی نظر به

 زیربنای انسان هایارزش و هانگرش اکهجازآن. هستند مؤیر راستا نیدر ا  ین ی افرادهاارزش

ازدواج  ارزش باید هپدید این بهتر درک برای رسدمی نظر به هستند  او رفتارهای و هاگرایش

 انهانجو نه د در «ازدواج ارزش» ترتیهب بهدین کهرد؛ بررسهی جهوان نسه  را نی  در دیدگاه

 .باشد اجتماعی مهم موضوع این کردندنتال برای مهمی سرنخ تواندمی

 بهه رو اییهر هایسال در ایرانی جوانان میان در ازدواج ارزش که اندداده نشان تیقیقات

؛ 7431رشهوند  ؛ 7433؛ گروسی و یاری نسهب  7430  سرایی و اوجاقلو) اس، بوده کاهش

 چهه یرتخیتی، یود ازدواج  ارزش که اس، این مهم سؤال اکنون(. 7433لادقی و رضایی  

 یابد؟می کاهش دلایلی چه به و اس، عواملی

 و سریع ندوذ آن دنتالبه و ارتتاطی مجازی یهاشتکهبا گسترش  اییر ۀ ده چند طول در

 در مهدرن جوامهع که تغییراتی ترتیب بدین ؛ایمبوده نس  جوان میان در ویژهبه مدرنتیه وسیع

 .یافته اس، رواج ما جدید نس  میان در اند بوده مواجه آن با یانواده نهاد و ازدواج با طارتتا

ت و لابهرای رسهیدن بهه تیلهیاییر  ۀدر ده ترانیوافر د شلات دلی بهشاید بتوان گد، که 

اجتماعی و فرهنگی در میدان  ۀکسب سرمای   اشتغال و استقلال مالی و درنتیجه مدارج علمی

 در میهان ههای یهانواده و ازدواجارزشتری در شاهد تغییرات بیشاییر  ۀیك دهدر   زندگی

 رشهد ات و تیوله تغییهر ایهن ۀجمله از (.73  ص. 7430  جهاقلووسهرایی و ا) ایمبودهزنان 

. اسه، فمینیسهتی ههایجنهتش یرتخیتی، جنسیتی برابری به گرایشاف ایش  نی  و فردگرایی

 که هافستد تیقی  در  مثال برای ؛دارند ایران در فردگرایی شبه اف ای رو روند از نشان آمارها

 دیگر  عتارتی به یا 03 ایران در فردگرایی ۀرتت  اس، لورت گرفته جهان کشور 24 میان در

 ههایدههه در رسهدمی نظر به (.724   ص.7430)آزاده و توکلی   اس، متوسط از بیش کمی

 کسهب و شهغلی هایموفقی، نی  و فکری رشد دانشگاهی  تیلیلات دلی به ما دیتران اییر

 نیه  و آزادی و استقلال ها نقش برابری یواهان ازپیشبیش جامعه  در بهتر اقتلادی موقعی،
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مانعی برای رشد شگلی  اسهتقلال   و در چنین فضایی ممکن اس، ازدواج هستند شکوفایی

 .دارد نیاز بیشتر بررسی به مطلب این الحرهبهآزادی و شکوفایی تلقی شود. 

شک  گرفته اس، کهه  سؤالگویی به این حاضر در شهر تهران و در راستای پاسخ ۀمطالع

تواند بر ارزش ازدواج ایرگهذار باشهد؟ بهه بیهان برابری جنسیتی میتمای  به آیا فردگرایی و 

ههای ویژگی همچنهیناسه،؟  چقدر مجرد دیگر سهم این متغیرها در ارزش ازدواج دیتران

های اجتماعی( تها چهه سن  تیلیلات  می ان درآمد و می ان استداده از شتکه) اندیترفردی 

 ؟باشد مؤیردر ارزش ازدواج دیتران تواند میاندازه 

 تحقیق مبانی نظری .0

 پیشینۀ تحقیق .1. 0  

سن ازدواج در کشورهای بارۀ مطالعات متعددی دردهد که تیقی  نشان می ۀبررسی پیشین

  ؛ ترابهی0270  2اورتگهرا؛ 0272  1ترابی و بشهییری) اندران انجام شدهمگتلف و در کشور ای

  ترابهی و عسهکری ندوشهن؛ 7432ضهرابی و ملهطدوی  ؛ 0274  بشیری و عتاسی شهوازی

شده در آسیا و جنوب شرق آسیا نی  (. اغلب مطالعات انجام7432ترابی و مسگرزاده   ؛7437

حهال تغییربهودن سهن در اولهین ازدواج( نشهان )در  3بر تخیید تئهوری گهودشواهدی را متنی

های ازدواج بگش جمعی، ( با استداده از داده0270اورتگرا )  مطالع  به عنوان نمونه ؛اندداده

  ازدواج در جههان 7312 ۀدهه در مقایسه با طور متوسط( نشان داد که به0223سازمان مل  )

 مشهاهده هایی بین کشورهای مگتلهفگیرد و التته تداوتحدود دو سال با تخییر لورت می

تری رخ شهتر با سهرع، بییافتهتخییر در ازدواج در کشورهای توسعهاینکه از جمله  ؛شودمی

بهودن تجهرد قطعهی در سهطت جههان  ایهن شهایو در کشهورهای اندکرغم بهداده اس،؛ 

 تر اس،.یافته بیشتوسعه

                                                           
1. Torabi & Baschieri 

2. Ortegra 

3. Good 
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بنهدی ازدواج و تغییهر ارزش مانتوانهد بهر زمیعنوان یکی از ابعاد نوسازی ات بهتیلیل

ای لورت گرفته اس،. مطالعات گستردهدر بررسی سطت تیلیلات   ییرگذار باشد.خازدواج ت

ییری کهه بهر خچنین تماین متغیر را بر اف ایش سن ازدواج و ه یرتخیشده مطالعات انجامبیشتر 

  یهرکت ؛7333  2لهاردلی؛ بهرین و 7313 1 بکهردهنهد )نشان می  ها داردها و نگرشتغییر ایده

؛ 7433   قربانیو  میرزایی؛ 7432  ضرابی و ملطدوی ؛0272  4جون ؛ 0227  3جهان و جهان

تیلیلات یکی از عوام  مهم می ان  اف ایشدهد (. نتایج نشان می7430بالایانی و امیرملکی  

بهر سهن  توانهداین عام  از چند طریه  مگتلهف میاف ایش سن ازدواج در میان زنان اس،. 

 :اند ازکه عتارت بگذارد یرتخیازدواج 

کهه در مقابه   کنهدهای جدیدی را برای دیتران ایجهاد مهیتیلیلات  باورها و ارزش .7

شود که یا به انتگاب یهود ازدواج ها ایجاد میو این تمای  در آنکنند ها مقاوم، سن،

  0227 و همکهاران  کتیهراندازند ) یرتخیبهتر به  یکنند یا ازدواج را برای کسب موقعیت

 ؛(410 ص.

و از این کنند های شغلی بهتری کسب توانند فرل،زنان می اتتیلیل اف ایش می انبا  .0

  7313  طری  وابستگی درآمدی و اقتلادی کمتری به شوهران یود داشته باشند )بکهر

 ؛(77 ص.

را بهر  ایه ینهانسانی  ازدواج زودهنگهام ه ایعنوان سرمایهبا درنظرگرفتن تیلیلات به .4

 کنهدآتهی بیشهتر میهروم مهی ۀآوردن سهرمایدسه،ها را از بهآنو  کندزنان تیمی  می

 ؛(204   ص.7333  2)اوپنهایمر

                                                           
1. Becker 
2. Brien & Lillard 

3. Kabir, Jahan & Jahan 

4. Jones 
5. Oppenheimer 
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تیلهی  را ۀ ادام داشتۀو منافع انتظاردهد میتیلی  را اف ایش  ۀهای ادامازدواج ه ینه .3

)بهرین و  دههدمیکهاهش تیلی  را  ۀکردن احتمال ادامبنابراین ازدواج ؛دهدکاهش می

 ؛(701   ص.7333  لاردلی

بهه  یشهتریسایر زنان در بهازار ازدواج از امتیهاز ب یشتر در مقایسه بازنان با تیلیلات ب .2

این امهر قهدرت  د.اجتماعی و شگلیتی و نی  پتانسی  درآمدی بریوردارن ۀلیاظ وجه

ری دلگواه با انتگهاب در پاسخ به پیشنهادهای ازدواج برای یافتن شوه یرتخیانتگاب و 

ییری در ازدواج زنهان بهه خکه این یود فراینهدی ته کندیودشان را برای آنان میسر می

 (.33   ص.0223  رود )میتراشمار می

توان به دو مسهیر متدهاوت اسهتقلال و آموزش و تیلیلات بر ازدواج را می یرتخیدرواقع  

بهه لیهاظ  یشهترکه زنان با تیلهیلات ب اس، حی استقلال از این  یرتخی. کردجذابی، تقسیم 

 یرتهخیتوانند ازدواج را برای یافتن همسر بهتر به اقتلادی مستق  هستند و به این ترتیب می

یها  یشهتردلیه  دسهتم د ببه یشترجذابی، این گونه اس، که زنان با تیلیلات ب یرتخیاندازند. 

به این ترتیب  تمایه  بهه  و بودپتانسی  درآمدی بهتر  درپی ازدواج همسران جذابی یواهند 

 .(37ص.   7432  یابد )ضرابی و ملطدویازدواج با آنان اف ایش می

ازدواج زنهان  یرتهخی بهر و درآمهد اشتغال یرتخیازدواج  از  ۀزمین در مطالعات تمامی تقریتاً

 و حسینی؛ 0223  2  کریم  زمان  حسین و حسینزهانگیر؛ 7333  1دونالدمكحکای، دارند )

 ترینیالل از دیتران یلوص برایبه شدنشاغ  نداهداد نشان مطالعات این (.7430  اوندگر

 شهدنمسهتق  بیه  این رابطهه برای توجیه ینترمهم .شودمی میسوب ازدواج یرتخی دلای 

 سهطتبها افه ایش   شهدهنوسازی و مطالعات انجهام ۀبنابراین با توجه به نظری ؛اس، دیتران

  زنهان ویژهبههکار و کسب اشتغال و در ک  بهتهود موقعیه، افهراد  ازارورود به ب  تیلیلات

 3نهكچ و شهوئن .شهودو دسهتگوش تیهول  بهدرود وضعی، ازدواج زنان تغییر یاانتظار می

                                                           
1. McDonald 

2. Zahangir, Karim, Zaman, Hussain & Hussain 
3. Schoen & Cheng 
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 ههایتداوت زنهان  اشهتغال میه ان با عواملی چهون 1که انلراف از ازدواج دریافتند( 0220)

 مرتتط اس،. ت تیلیلاتو اف ایش سط حقوق دریاف، در ترکم جنسیتی

  سهینگ و مهن ؛ 7332  2اوگه )مطالعات  بیشتر. ناپذیر اس،ازدواج انکار مدرنیته بر تخییر

( 7432پهور و غدهاری ؛ حتیهب7432ضرابی و ملطدوی ؛ 7433احمدی  ؛ 0222  3کاسترلین

 ( دریاف،7332)به عنوان نمونه  اوگه اند؛ دادهاین متغیر را بر اف ایش سن ازدواج نشان  تخییر

های زنهدگی اف اید. فردگرایی در تمامی جنتههمدرن و جدید بر فردگرایی افراد می ۀکه جامع

در ( 7432)پهور و غدهاری حتیهب .کرده اسه،ه و زندگی او را احاطه انسان مدرن رینه کرد

نوسازی در تتیهین و  ۀبا استداده از نظری« عل  اف ایش سن ازدواج دیتران»عنوان  باپژوهشی 

الهلی و عامه  کلهان افه ایش سهن  ۀی  ریشهها به روش کمّآوری دادهیلی  نتایج و جمعت

داننهد. ضهعف هنجارههای مدرنیته و نوسازی در ایهران می ۀازدواج دیتران در ایران را تجرب

ایهن سنتی  آشدتگی اقتلادی و اجتماعی و دشواری ازدواج از جمله عوام  میانی اسه، کهه 

تیلهیلات دیتهران  نگهرش   در سطت یُهردها  در پژوهش آناند. هکرد اشارهبه آن  میققان

 گهذار ذکهرییرخعنوان عوام  تو انتگابی  بهیافته فرامادی به ازدواج و نگرش به ازدواج ترتیب

 (1   ص.7432پور و غداری  )حتیب اندشده

 دنظرکه تغییرات آن طی چند سهال اییهر مه اس، ییمتغیرها از دیگر ارزش ازدواج یکی

سههم ارزش »عنهوان  بهاای در مطالعهه( 7430) عتاسی شوازی و رشهوند ن بوده اس،.امیقق

ارزش ازدواج بهر وضهعی،  یرتخیدریافتند که  «ازدواج بر وضعی، ازدواج زنان در شهر تهران

نکهرده کرده در مقایسه بها زنهان ازدواجای که زنان ازدواجبه گونه ؛ازدواج زنان معنادار اس،

رازقی  .(742   ص.7430عتاسی شوازی و رشوند  هستند )برای ازدواج قائ   رزش بیشتریا

 تدهاوت نتیجه رسیدند کهه ه اینبدر شهر هشتگرد ای در مطالعه( 7430) نژادنلرآباد و فلاح

 حضهور در تهخییر ایهن و دارد وجود مگتلف هاینس  ج بینازدوا ارزش در داریامعن آماری

                                                           
1. Retreat form Marriage 

2. Augé 

3. Mensch, Singh & Casterline 
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   ص.7430نژاد  )رازقهی نلهرآباد و فلهاح پابرجاس، نانچمه اجتماعی-اقتلادی متغیرهای

 دریافتنهد کههبویراحمهد  و کهگیلویهه ای در استاندر مطالعه( 7433) (. میرزایی و قربانی04

 ازدواج ۀلئمس ح  دارد. برای جنس دو هر ازدواج بندیزمان معناداری بر ایر ارزشی تغییرات

 ازدواج بهه افهراد مندی هایتغییر نگرش برای کارهاییراه دنتالبه باید آن  بندیزمان تغییر و

ههای در بررسهی تداوت( 7430) سرایی و اوجهاقلو .(33   ص.7433)میرزایی و قربانی   بود

دریافتنهد کهه ارزش ازدواج در بهین زنهان نسه  قته  از  در شهر زنجان نسلی ارزش ازدواج

نسه  بعهد از انقلهاب در حهد  انقلاب در حد قوی  نس  انقلاب و جنگ در حد متوسط و در

( 7431)   کهوهی و عتهدیسهدیری .(73   ص.7430)سرایی و اوجهاقلو   بوده اس،ضعیف 

تتریه   دانشهگاه دانشهجویان بهین در ازدواج ارزش تغییهر بر فرهنگی را کالاهای ملرف تخییر

 سهطت در دانشهجویان بهین در ازدواج تغییهر ارزش دریافتند کهه میه ان هاآن کردند.بررسی 

 )نظیهر ازدواج ههایتغییهر ارزش فرهنگهی  کالاههای ملهرف اف ایش با و بالاس، به متوسط

مدهوم  تغییر همسر  انتگاب نوع تغییر عش   بر متتنی روابط تغییر انتگاب  آزادی تجرّدگرایی 

در چنهین هم (.3   ص.7431  سهدیری و همکهاران) شهودمهی تشدید (روابط ۀنیو و ازدواج

بر نگهرش دیتهران  مؤیرعوام  ( 7430) فیروز و لارماوهاین موضوع  کپژوهشی ن دیك به 

دریافتنهد کهه  ههاکردند. آنمجرد شاغ  در دانشگاه علوم پ شکی شیراز به ازدواج را بررسی 

عی  سهتك اجتماعی  ارتتاطهات اجتمها-پایگاه اقتلادی یرتخینگرش آن افراد به ازدواج تی،

 ملرف بدین لورت که هرچه ؛ه ملرف فرهنگی اس،ویژو به زندگی  می ان مدیری، بدن

  7430  فیهروز و لهارم)کهاوه دارنهد ازدواج به تریمندی نگرش باشد  تربیش افراد فرهنگی

 .(14 ص.

عوامه  ۀ بهه مطالعه پژوهشیتر اند  کماین مطالعات هرچند نتایج ارزشمندی را ارائه داده

 یرتهخی دربهارۀ اینهین در کمتهر مطالعههبر ارزش ازدواج دیتهران پردایتهه اسه،. همچ مؤیر

قوت این  ۀنقط  به بیان دیگر ؛اس،و واکاوی شده های فردی بر ارزش ازدواج تیقی  ویژگی

. کنهدمی سهم فردگرایی و برابری جنسیتی را بهر ارزش ازدواج بررسهی تیقی  این اس، که
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. کنهدمطالعهه میرا های فهردی را در ارزش ازدواج دیتهران همچنین سهم هریك از ویژگی

ارزش ازدواج در شهر تهران  ۀدر زمین هایك از پژوهشباید در نظر داش، که هی  طورینهم

عنهوان تیقیه  حاضهر( بهه ۀمطالعه میهدانتغییرات ارزشی و نگرشی در شهر تهران ) .نیس،

 مراتب نمود بیشتری یواهد داش،.به  شهرهای مدرنپایتگ، کشور و یکی از کلان

 تحقیق ب نظریچارچو .0. 0

 مطهرح یهانواده تشکی  و ازدواج فرایند آغاز زمان تتیین برای مگتلدی نظری هایرویکر

تهوان تغییرات یهانواده و ازدواج را می ۀرویکردهای نظری رایج در زمین  طورکلیهاند. بشده

 تغییهرات تتیهین در جوامهع نقش بر که 1های سایتاریتتیین -7کلی تقسیم کرد:  ۀبه دو دست

 نقهش بهر بیشهتر که 2ای و نگرشیهای ایدهتتیین -0 ؛دارندبیشتری  تخکید ازدواج و یانواده

 کیهدخت ازدواج و یهانواده ههایدگرگونی تتیهین ها درو ارزش هاتغییر ایده و فرهنگی عوام 

 کنند.می

های سایتاری تغییهرات ازدواج و ترین و پرکاربردترین تتیینرایجنوسازی یکی از  ۀنظری

انقلهاب جههانی در  ۀایهد کهردن( بها مطرح7304(. گود )21   ص.7304  یانواده اس، )گود

ییرات فراینهد نوسهازی بهر یهانواده و الگوههای ازدواج اشهاره خت ۀالگوهای یانواده به گستر

معتقد اس، این فرایند در سطوح مگتلف فردی و اجتماعی  ازدواج و الگوههای  . ویکندمی

های نوسهازی ترین ویژگی. در میان مهمدهدمیقرار  یرتخیرا تی،زدواج و از جمله زمان اآن 

ههای شهغلی  های تیلیلی  تغییهرات در نیهروی کهار و فعالیه،توان به گسترش فرل،می

نوسازی را حمای،  ۀنظریای در مال ی  ( در مطالعه7337) 3اشاره کرد. جون  ...اشتغال زنان و

آموزش برای  ۀزمان با توسعگرف، که سن ازدواج زنان همنتیجه  ویکند. در این بررسی می

بها نوسهازی   ۀبنابراین بها توجهه بهه نظریه ؛زنان و اف ایش مشارک، زنان اف ایش یافته اس،

                                                           
1. Structural Explanation 

2. Ideational Explanation 

3. Jones 
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کهار و اشهتغال و در که  بهتهود موقعیه، افهراد  اف ایش سهطت تیلهیلات  ورود بهه بهازار

 (.022   ص.7337کند )جون   رود الگوی سن ازدواج تغییر ییلوص زنان  انتظار مبه

کننهد کهه افه ایش سهطت پردازان جنسیتی نی  استدلال مهینظریه  نوسازی ۀبر متنای نظری

 ۀزیهرا توسهع ؛اقتلادی به کاهش نابرابری جنسیتی بین زنان و مردان یواهد انجامیهد ۀتوسع

هها  بهتهود در اقتلاد لنعتی و بهتود سطت سواد آن اقتلادی از طری  اف ایش مشارک، زنان

وضعی، اجتماعی و اقتلادی زنهان  یدنتال یواهد داش،. ارتقاوضعی، زنان در جامعه را به

 (.0222  1یواهد شد )سانداراممنجر در جامعه نی  به اف ایش سن ازدواج 

های اقتلهادی و اجتمهاعی بهه موضهوع ازدواج و یهانواده های سایتاری از دریچهتتیین

ونگی ازدواج و تشکی  یانواده به نقش تغییرات فرهنگی و ارزشی و در تتیین چگپردارند می

 تغییهر مهم هبالقو نقش برای بیشتری اهمی، نگرشی هایندارند. تتیین در تغییر رفتارها توجه

 در تغییراتهی ایجهاد به سایتاری عوام  با تعام  در که ندافرهنگی قائ  هایگرایش و هاایده

 وند.شمی منجر ازدواج و یانواده

ای اسه، کهه آرلنهد آلی م توسعهایده ۀای  نظریهای نگرشی و ایدهجدیدی از تتیین ۀنسگ

تغییهرات ارزشهی و رفتهاری در  ۀکنندنیروی اللی تعیین . در این نظریهکردمطرح  2تورنتون

های مرتتط با توسعه و پیشرف، و مدرنیته در سهطت جههان ها  اشاعه و گسترش ایدهیانواده

عنوان آرمهان بشهری و در های مرتتط با توسعه و پیشرف، بهاس این دیدگاه  ایدهاس،. براس

. جامعهه (333   ص.0227)تورنتون   ها در دنیا مقتولیتی عام یافته اس،ای از ایدهشک  بسته

هها ارتتهاط علّهی متقابه  و بین آنشده اس، تولیف  یافتنیدس،مدرن  یوب و  ۀو یانواد

مدرن آزاد و برابرند و روابط اجتماعی متتنهی بهر توافه  و اجمهاع در  هایوجود دارد. انسان

ها  نیرویی قدرتمند در تغییرات نگرشهی ها حاکم اس،. گسترش این مجموعه از ایدهمیان آن

                                                           
1. Sundaram 

2. Thornton 
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    عتاسی شوازی و لهادقیها در سطت جهان بوده اس، )عسکری ندوشنو رفتاری یانواده

 (.0-2   لو7433

ای و نگرشهی های ایدهاس، که در قالب تتیین هاییهاز نظری نی  یگذار دوم جمعیت ۀنظری

به تیلی  و تتیین تیولات رفتارهای جمعیتهی و الگوههای نووههور یهانواده در کشهورهای 

کیهد بیشهتری بهر خ(. این نظریه ت0223  1پردازد )لستهاق و سورکینپیشرفته لنعتی غرب می

یهانواده و تتیهین  بارۀهای فردی درآلبه ایدهدادن نقش تغییرات نگرشی و فرهنگی در شک 

 نظریهۀ ویژه بعد از جنگ جهانی دوم دارد. براساستیولات یانواده در کشورهای لنعتی به

 طهورهبه یهانوادگی  زنهدگی بنیهادی ۀدهندسازمان عنوانبه ازدواج نقش دوم  جمعیتی گذار

 زنهان مشارک، با مردان و نزنا نقش .اس، داشته کاهش جهان در سراسر ایملاحظه دریور

 ههاینقش سهم،بهه پهیش از بیش هانگرش اس،. شده دگرگون کار و آموزش  دانشگاه در

 ارزش بهه ایف اینده طورهب جوانان بین در مستق  تدکر و اندحرک، در طلببرابری جنسیتی

 ننهدما کشورهاییدر شان دادند که ( ن7437) پور  قاسمی و کاومیشده اس،. احمدی متدل

  هسهتند اول جمعیتهی گهذار ابتهدایی مراحه  در کهه ...تیها وزام عهراق  بورکینافاسهو  مالی 

 در امها اسه،  مثته، ههاآن در یهانواده تشهکی  و ازدواج بهه نگهرش و زیاد گرایییانواده

 و...  فرانسهه فنلانهد  سهوئد  هسهتند ماننهد جمعیتهی گهذار دوم ۀمرحله در کهه کشهورهایی

)احمهدی و همکهاران   اسه، مندهی یهانواده تشکی  و ازدواج به نگرش و کم گرایییانواده

ای  گهذار دوم جمعیتهی و آلی م توسهعهایهده هایهبنابراین با توجه به نظری ؛(37   ص.7437

 یهانواده و ازدواج حهادش شهده ۀتیولات نگرشی و ارزشی که در حوز  شدهمطالعات انجام

 ییرگذار باشد.خازدواج ت تواند بر تعریف افراد از ارزش  میاس،

رود که بهین سهن  شده و همچنین مطالعات پیشین  انتظار میهای مطرحبا توجه به نظریه

های برابهری جنسهیتی  فردگرایهی و میه ان اسهتداده از شهتکه  می ان درآمدسطت تیلیلات  

افهراد  رابطه وجود داشته باشد. با اف ایش سطت تیلیلات  دیترانارزش ازدواج  با اجتماعی

                                                           
1. Lesthaeghe & Surkyn 
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. بها کننهدرود دیرتر ازدواج و احتمال می کنندمیهای بیشتری را لرف مسائ  آموزشی سال

شهود و ایهن موضهوع سطت تیلیلات  انتظار افراد برای ورود به بازار کار بیشتر میاف ایش 

. شهودازدواج ارزش در  تواند باعه  تغییهرمیو اف ایش درآمد  کردن شغ  مناسبیعنی پیدا

سهواد و تیلهیلات باعه  هاسه،. و ارزش ههاعامه  تغییهر در نگرشیلهیلات همچنین ت

و بها  شهوندی شگلهی مهیههاو ارزش ههاهها و نگرشتیولات فردی و دگرگونی در ایهده

ههای را به ارزیابی مجدد ارزش هاآنگسترش اف  دید افراد به ماورای مرزهای سنتی جامعه  

 کهردتهوان اذعهان می ذکرشهدهاین با استداده از مطالهب بنابر کند؛وادار می ازدواجو یانواده 

های می ان اسهتداده از شهتکهو  می ان درآمدچون سن  تیلیلات  مهای فردی افراد هویژگی

متغیرهای مههم و ایرگهذاری در ارتتهاط بها ارزش  (بوک  تلگرام و...اجتماعی )همچون فیس

 ۀتیلیه  رفتهار افهراد در زمینه منظوربه  ای و نگرشیهای ایدهازدواج هستند. بر متنای تتیین

ازدواج و یانواده ایجهاد  ۀازدواج باید به سراغ نگرش و تیولاتی که در نگرش افراد در زمین

میرزایهی و قربهانی  ؛ 7430  ده اس،  رف،. همچنین بریی از مطالعات )سرایی و اوجاقلوش

 ۀتغییهرات ارزشهی کهه در زمینه( به 7431رشوند   ؛7430  نژادرازقی نلرآباد و فلاح؛ 7433

ییرگهذار خرسد یکی از عوام  تبه نظر می  بر این اساس اند؛کردهاشاره   ازدواج رُخ داده اس،

مدل شده و مطالعات پیشین  ارائه هایهبا توجه به نظری ارزش ازدواج اس،. ۀ  مقولازدواج بر

 نشان داده شده اس،. 7 شک تیقی  حاضر در  مدهومی
 
 

 

 

 

 ارزش ازدواج

 ویژگیهای فردی

 - س 

 - تح ی ت 

 - می ان درامد

 - می ان است اده از شبکههای اجتماعی

 

 فردگرایی

 

 برابری جنسیتی

 

 ل م هومی تحقیقمد -1 شکل

 



 هفدهمعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال مجلّۀ                           991

 

 روش تحقیق .4

یافته سهای، ۀهای این بررسی حال  پیمایش مقطعی اس، که با استداده از پرسشنامداده

آمهاری تیقیه  شهام   ۀبه انجام رسیده اسه،. جامعه 7431گردآوری شده اس، و در پایی  

نی ایهن سه ۀدلی  انتگاب این دامن اس،. تهران شهر ۀسال 43-02ۀ نکرددیتران هرگ  ازدواج

سهن  گیر نیس، و بعهد ازمسالگی ازدواج در شهر تهران چندان چش 02اس، که قت  از سن 

 ۀهها در دامنهبیشهتر ازدواج  به بیان دیگهر شود؛می ها کاستهسالگی نی  از فراوانی ازدواج 43

دیتهران هرگه   جمعی،  ایران آمار مرک  گ ارش افتد. براساسسالگی اتداق می 43-02سنی 

سهال  در مسهکن و ندهوس سرشهماری آیرین براساس تهران شهر ۀسال 43-02ۀ نکردازدواج

 03-02گروه سنی در درلد(  2/32ندر ) 732220اس، که از این تعداد  ندر 323743  7432

( درلهد 0/02ندر ) 772034و  ساله 03-02درلد( در گروه سنی  4/43)ندر  721032ساله  

(. حجهم نمونهه بها اسهتداده از 7432)مرک  آمار ایران   ساله قرار دارند 43-42در گروه سنی 

بنهدی ههای طتقهگیری ترکیتهی از روشد. روش نمونههشهندهر بهرآورد  022فرمول کوکران 

  43-02 ۀنکهرددیتران هرگه  ازدواجای و تلادفی سیستماتیك بود. ابتدا جمعی، چندمرحله

فتهه شهدند و سهبس بهه تناسهب ندهر( در نظهر گر 323743گانه شهر تههران )00مناط   ۀسال

حوزه در ک  سهطت  00  بدین ترتیب ؛دشعداد نمونه هر منطقه مشگو جمعی، هر منطقه ت

توزیهع   و از روی توزیهع درلهد در ههر منطقهه شهدگانه( انتگهاب  00شهر تهران )مناط  

 جمعی، در آن منطقه میاسته شد.

آماری در گروه سنی  ۀد جامعدرل 2/32ندر( با توجه به اینکه  022تعداد جمعی، نمونه )

 43-42درلد در گروه سهنی  0/02ساله و  03-02درلد در گروه سنی  4/43ساله   02-03

درلهد  2/32  بهودندهر  022 تیقی  حاضهرآماری  ۀبا توجه به اینکه نمون. ساله قرار داشتند

تعله  ندهر م 020درلد یعنی  4/43ساله   03-02گروه سنی  دیترانندر متعل  به  034یعنی 

گروه سنی  دیترانمتعل  به  ندر 727درلد یعنی  0/02ساله و  03-02گروه سنی  دیترانبه 

 ساله بودند. 42-43
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های منتگب از هر منطقه از مرک  آمار ایران تهیهه شهد و پهس از های حوزهدر ادامه نقشه

کهه در  های منتگب  از آنان یواسته شدآموزش نکات لازم به پرسشگران و مراجعه به بلوک

 ۀاول  بها یانه ۀو با حرک، به طرف شرق و عتور از دو یانه بگیرندشمال غربی بلوک قرار 

 ۀو بها یانه ننددو یانه را رد ک دوبارهسوم در لورت واجد شرایط بودن ملاحته کنند. بعد 

مدنظر تکمیه   ۀبعدی )ششم( ملاحته کنند و به این ترتیب بلوک را دور ب نند تا تعداد نمون

 .شود

 هاتحلیل داده ۀمتغیرهای مطالعه و شیو. 1. 4

درآمد فرد و میه ان سن  تیلیلات  برابری جنسیتی  فردگرایی  در این مطالعه متغیرهای 

ارزش رونهد. متغیهر وابسهته نیه  متغیرهای مستق  به شمار میهای اجتماعی استداده از شتکه

 اس،. ازدواج

 ارزش ازدواجمتغیر وابسته: . 1. 1. 4

عنوان چهار ج ء اللی فرهنهگ در به هاا را در کنار باورها  هنجارها و تکنولوژیهارزش

ای از ههها را مجموعهههنسههتتاً کلههی  ارزش یدر تعریدهه .(7337) 7اولسههوند نههگیرنظههر می

ترین کنهد کهه تجلّهی عمیه تعریهف می  های اساسی نست، به آنچه پسندیده اسه،پنداش،

   ص.7412  چلتهیبه نق  از   7337  اولسون)اند معهجهان در جا دربارۀاحساسات مشترک 

پردازان و ها در آیهار بسهیاری از نظریههیلولیات اللی مدهوم ارزش  طور تلوییی(. به21

 :کردتوان به لورت زیر یلاله میققان را می

های سهرد و اند  نهه ایهدهباورهایی که در احساس تنیهده شهده ؛ها  باورها هستندارزش -

 عینی.

ها به اهداف مورد تمایلی اشاره دارند که مردم بهرای ای هستند. آنانگی ه ۀساز هاشارز -

 کنند.تلاش می هاآوردن آندس،به

                                                           
1. Olson 
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مهنظم از  ینظام های مردمشوند. ارزشاهمی، نستی یکدیگر منظم می ۀوسیلهها بارزش -

 (.72   ص.0220  دهد )شوارت های ارزشی را شک  میاولوی،

ها  تلاویر ذهنی هدایتگر کنش اجتمهاعی اسه،. بعضهی از ایهن تلهاویر بنابراین ارزش

عنهوان بهد مشهگو الطلاح یوب و بعضی دیگهر بههذهنی  از نظر اجتماعی  مطلوب یا به

عنلری از مطلوبی، و یهك جه ء ایلهاقی اسه، کهه  ۀها دربردارندبنابراین ارزش ؛دنشومی

اههداف و -ها بهرای آن کهه انسهان کندمی متداوت رفتار بشری و اهدافی را متمای های شک 

 (. در01   ص.7413  کنند )میسنیتلاش می -رفتارهای بهتر یا بدتر و پذیرفتنی و نبذیرفتنی

نگهرش بهه ازدواج  ارزش  چهون عنالهری و اج ا از ازدواج ارزش سنجش مطالعه  برای این

 شده اس،. استداده تجردگرایی و... ارزش بالا  ازدواج سن

روش آلدای کرونتهاخ اسهتداده گیری )پرسشنامه( از ب ار اندازهسنجش می ان پایایی ا برای

 بهود؛ 332/2آلدهای کرونتهاخ متغیهر ارزش ازدواج برابهر بها  ۀشده اس،. مقدار استانداردشد

عتهارتی نظر )ارزش ازدواج( از میه ان پایهایی و بههدمه های مربوط به شهایوبنابراین گویه

 .بودندبریوردار  سنجش این شایو منظوربهزیادی همسازی درونی 

گویه استداده شده اس، که طیف آن هش، از  جبرای سنجش و بررسی متغیر ارزش ازدوا

( اسه،. بهرای 2( تها کاملهاً مهوافقم بها کهد )7لورت ترتیتهی از کاملهاً مگهالدم بها کهد )به

 ند؛شههدبهها یکههدیگر جمههع  گویههههشهه، آوردن و سههنجش متغیههر ارزش ازدواج  دسهه،بههه

ایهن  ۀای کهه کمتهرین نمهربهه گونهه ؛ای به دس، آمدفاللهمتغیری در مقیاس   ترتیببدین

. بود 40تغییرات این شایو ۀ و دامنبود  32ۀ آن و بیشترین نمر 3شایو )ارزش ازدواج( 

 .به معنی ارزش ازدواج کمتر اس، کمتر ۀبه معنی ارزش ازدواج بیشتر و نمر یشترب ۀنمر

 یرهای مستقلمتغ .0. 1. 4

و همه از  و ووایف یکسان دارند حقوق مرد و زن یعنیبرابری جنسیتی : برابری جنسیتی

می انههی   برابهری جنسهیتی  عتارت دیگره ب ؛بریوردار هستند جامعه های مساوی درفرل،

  شان برای انتگاب مستقلانه دارنههداستعدادهایۀ توسع های برابری برایکهه زنهان فرل،را 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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بهرای سهنجش و  در ایهن تیقیه  (.432  ص. 7433  7کند )اینگلهارت و وله لمهنعکس می

نظر و می ان اعتقاد یود را بهه یکسهانی و  دگویان یواسته شاز پاسخ بررسی برابری جنسیتی

مگتلدهی همچهون درآمهد  اشهتغال  های تشابه بریورد بها زنهان )هماننهد مهردان( در زمینهه

امهور یانهه و تربیه،  دادنگیری در امهور میلهی و ملهی  انجهامهای سیاسی  تلمیمفعالی،

لهورت ترتیتهی ها در نظر گرفته شد  به. طیدی که برای پاسخ به این گویهکنندفرزندان اعلام 

آلدهای کرونتهاخ  ۀاستانداردشد. مقدار بود (2( تا کاملاً مگالدم با کد )7از کاملاً موافقم با کد )

های مربهوط از میه ان پایهایی و بنابراین گویهبود؛  324/2برای متغیر برابری جنسیتی برابر با 

 .بودندبریوردار  سنجش این شایو برای زیادیعتارتی همسازی درونی به

بها یکهدیگر جمهع  مربوطه ۀگوی 72  آوردن و سنجش متغیر برابری جنسیتیدس،برای به

و بیشهترین  72که کمترین نمهره ایگونهبه ؛ای به دس، آمدفاللهمتغیری در مقیاس  ند وشد

 ۀبه معنی برابری جنسیتی بیشتر و نمر یشترب ۀ. نمربود 32ها تغییرات آن ۀو دامن دبو 22نمره 

 .بودر تتر به معنی برابری جنسیتی کمکم

ها و دادن بهه یواسه،ای اولویه،جههمنظور از فردگرایی این اس، که افراد ب: فردگرایی

دهند. در های فردی یود اولوی، میها و یواس،علای  جمعی  سنتی و یانوادگی به ارزش

  اعتقهاد و...( انگیه ه  قهدرت)قوانین و احکام جمعی برحسب احکام فهردی  ۀفردگرایی هم

از  بهرای سهنجش و بررسهی متغیهر فردگرایهی  (.470   ص.7414  2لیت شوند )تولیف می

 دادنانجهامبها یهانواده  نکردن ندادن به انتظارات یانواده  مشورتاهمی،شام   گویه هش،

 نداشهتن ندادن به رسم و رسهوم به دیال، والدین  اهمی،نداشتن کارهای مورد علاقه  علاقه

و ترجیت منافع یودم بر منافع  جامعه  علاقه به زندگی مستق  هایاحساس مسئولی، به اتداق

( 7م با کد )گالدلورت ترتیتی از کاملاً ماستداده شد که طیف آن به در روابط با دیگرانجمع 

آلدای کرونتاخ برای متغیر فردگرایی برابهر  ۀ. مقدار استانداردشدبود (2با کد ) وافقمتا کاملاً م

                                                           
1. Inglehart & Welzel 

2. Little 
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مهدنظر )فردگرایهی( از میه ان پایهایی و  های مربوط به شهایوبنابراین گویه بود؛ 337/2با 

بهرای . بودنهدبریهوردار  سهنجش ایهن شهایو منظوربهه زیادیعتارتی همسازی درونی هب

متغیهری در مقیهاس و  با یکدیگر جمع شد گویه 3آوردن و سنجش متغیر فردگرایی  دس،به

 هو بیشترین نمر 3این شایو )فردگرایی(  ۀکه کمترین نمرایگونهبه ؛ای به دس، آمدفالله

 ۀبه معنهی فردگرایهی بیشهتر و نمهر یشترب ۀ. نمربود 40ات این شایو تغییر ۀبود و دامن 32

 .بودتر به معنی فردگرایی کمتر کم

سنجش متغیر سن از فرد پاسگگو یواسته شد تاریخ تولد یهود  برای در این تیقی  س :

 ای در نظر گرفته شد.لورت متغیر فاللهبنابراین سن هر فرد به کند؛را ذکر 

= 0دیبلم و دیهبلم  = کمتر از 7لات فرد نی  به دو لورت ترتیتی )سطت تیلی :تح یلات

ای و بها پرسهش از تعهداد (  و فالهلهیشهترارشد و بکارشناسی= 3 و کارشناسی= 4کاردانی  

 بررسی شد. اس،   ها درس یواندهلورت رسمی در مدارس و دانشگاههایی که فرد بهکلاس

)به تومان( چهه میه ان در ماه که می ان درآمد شما  سؤالاین نی  با  درآمد فرد: درآمد فرد

 ای در نظر گرفته شد.لورت متغیر فاللهبنابراین درآمد هر فرد به سنجیده شد؛  اس،

کهه  سهؤالطهرح ایهن های اجتماعی نی  با استداده از شتکه های اجتماعی:است اده از شبکه

  کنیهدبهوک و... اسهتداده میفیس های اجتماعی همچون تلگرام چند ساع، در روز از شتکه

لهورت متغیهر های اجتماعی توسط ههر فهرد بههبنابراین می ان استداده از شتکه شد؛سنجش 

 ای در نظر گرفته شد.فالله

 ی تحقیقهایافته .3

 های توصی ی و دو متغیرهیافته .1. 3

ههای یشههر تههران را برحسهب ویژگ ۀنکردازدواج ۀسال 43-02دیتران توزیع  7جدول 

درلهد  2/32های سنی حاکی از آن اس، کهه دهد. توزیع زنان برحسب گروهفردی نشان می

درلد در گروه  0/02ساله و  03-02درلد در گروه سنی  4/43 ساله  03-02در گروه سنی 
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ههای سهنی آمهاری در گروه ۀبندی نمونهاسه، کهه تقسهیمگدتنی . شتندقرار دا 43-42سنی 

کاملاً منطت  با نتهایج و  اس،بوده شهر تهران  7432سرشماری سال  مگتلف با توجه به نتایج

 .بود سال 3/00ی دیتران . میانگین سناس،شهر تهران  7432سرشماری سال 
 

 های فردیتحقیق برحسب ویژگی ۀتوزیع نمون -1جدول 

 های فردیویژگی
 کل

 درصد تعداد

 س 

2/32 034 ساله 03-02  

4/43 020 ساله 03-02  

0/02 727 ساله 43-42  

2/722 022 جمع  

3/00  میانگی  سنی  

 سطح تح یلات

 )درصد(

1/1 30 دیبلم و دیبلمکمتر ار    

1/77 12 یکاردان  

4/23 400 یکارشناس  

4/00 723 بیشترو  ارشدیکارشناس  

2/722 022 جمع  

 7222222  میانگی  درآمد )تومان(

های می ان است اده از شبکه

 اجتماعی

2/40 073 کم  

1/41 000 متوسط  

3/02 722 زیاد  

2/722 022 جمع  

 

اسه،.  7شده در جهدول های ارائهتوزیع زنان برحسب سطت تیلیلات  از دیگر ویژگی

و  داشهتنددیهبلم و دیهبلم کمتر از آماری تیلیلات  ۀجامعاز درلد  3مطاب  نتایج  کمتر از 

. در ایهن گهروه سهنی افهراد متعل  بودساله  03-02این سطت تیلیلات بیشتر به گروه سنی 

-02. در گروه سنی بودندارشد و بالاتر بیشتر دارای تیلیلات کارشناسی و سبس کارشناسی
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. بودنهدارشد  دکتری و کهاردانی ساله افراد بیشتر دارای تیلیلات کارشناسی  کارشناسی 03

ناسی  کهاردانی  دیهبلم و ارشتیلیلات کسطت ساله افراد بیشتر دارای  43-42در گروه سنی 

 .بودند بالاترارشد و کارشناسی

ندهر  072  تیقیه ۀ ندهر نمونه 022  میانگین درآمد افراد اس،. از 7از دیگر نتایج جدول 

میلیون و بیشهتر  2که حداق  درآمد کمتر از یك میلیون تومان و حداکثر درآمد  درآمد داشتند

. بهود یك میلیون و پانلد هه ار تومهان درآمد داشتند بود. میانگین درآمد در بین کسانی که 

ۀ نمونهاز درلد  2/40بوک و... در های اجتماعی همچون تلگرام  فیسمی ان استداده از شتکه

 1/41. متعل  بهودساله  43-42که این امر بیشتر به گروه سنی  دتر بومیك ساع، و ک تیقی 

های اجتمهاعی اسهتداده از ایهن شهتکه سهاع، 3افراد در طول روز بیش از یك تها از درلد 

. درنهای، حدود متعل  بودساله  03-02ساله و  03-02سنی  هایکه بیشتر به گروه ردندکمی

ها در طول روز بهیش از چههار تها دوازده سهاع، از ایهن شهتکه که بودند درلد کسانی 00

 .بودپیشتاز زمینه ساله در این  03-02و گروه سنی  ردندکاستداده می

شههر تههران را برحسهب متغیرههای  ۀنکهردازدواج ۀسال 43-02  توزیع دیتران 0دول ج

متغیهر برحسهب دیتهران دههد. توزیهع ارزش ازدواج  برابری جنسیتی و فردگرایی نشان می

 37  کهمدرلد ارزش نستتاً  1/00  کمارزش درلد  1/70که  بودحاکی از آن  ارزش ازدواج

حدود بودند. درواقع  برای ازدواج قائ  زیادی رلد ارزش د 1/73و زیاد درلد ارزش نستتاً 

 زیهاددیتران ارزش از  درلد  02برای ازدواج و  کمو نستتاً  کمدیتران ارزش از درلد  32

تهر ذکهر شهد  بهرای سهنجش و گونه کهه پیشهمان .بودندبرای ازدواج قائ   زیادیو نستتاً 

ایهن  ۀکهه کمتهرین نمهرایگونههبهه ؛شهدگویه استداده هش، بررسی متغیر ارزش ازدواج از 

بهود.  40تغییهرات ایهن شهایو  ۀو دامن بود 32ه و بیشترین نمر 3شایو )ارزش ازدواج( 

 .بود 3/00میانگین متغیر ارزش ازدواج  همچنین

درلهد دارای  4/3توزیع دیتران برحسب متغیر برابری جنسیتی حهاکی از آن اسه، کهه 

 برابهری جنسهیتیدرلهد  3/43  کهمبری جنسیتی نستتاً درلد برا 0/42  کمبرابری جنسیتی 
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از درلهد  32حهدود  درواقهع  .زیهاد بودنهددارای برابری جنسیتی درلد  1/07و  زیادنستتاً 

برابری جنسهیتی دارای دیتران از درلد  02و  کمو نستتاً  کمدارای برابری جنسیتی دیتران 

گویه اسهتداده  72یر برابری جنسیتی  از برای سنجش و بررسی متغ .شتنددا زیاد و نستتاًزیاد 

تغییرات ایهن  ۀو دامن بود 22و بیشترین نمره  72این شایو  ۀکه کمترین نمرایگونهبه ؛شد

 (.0)جدول  بود 3/47میانگین متغیر برابری جنسیتی  .بود 32شایو 

 راییفردگدارای دیتران از درلد  3توزیع متغیر فردگرایی اس،.   0از دیگر نتایج جدول 

درلهد  0/73نسهتتاً بالها و  فردگراییدرلد  0/47نستتاً پایین   درلد فردگرایی 1/30پایین  

پهایین و  فردگرایهیدیتهران دارای از درلهد  27بنابراین حهدود  بودند؛بالا  فردگراییدارای 

. بهرای سهنجش و بالا و نستتاً بالا بودنهد فردگراییدارای دیتران از درلد  33نستتاً پایین و 

 72که کمترین نمرۀ این شهایو ایگونهگویه استداده شد؛ به 72  از فردگراییبررسی متغیر 

 فردگرایهیمیهانگین متغیهر  بهود. 32اس، و دامنۀ تغییرات این شهایو  22و بیشترین نمره 

 .بود 1/42
 

 حسب متغیرهای ارزش ازدواج، برابری جنسیتی و فردگراییتوزیع نمونۀ تحقیق بر -0جدول 

 ازدواج، برابری جنسیتی و فردگراییارزش 
 کل

 درصد تعداد

 ارزش ازدواج

1/70 722 پایین  

 نستتاً پایین

 نستتاً بالا

 بالا

407  

030 

737  

1/00  

2/37  

1/73  

2/722 022 جمع  

3/00 میانگین ارزش ازدواج  

 برابری جنسیتی

4/3 00 پایین  

 نستتاً پایین

 نستتاً بالا

 بالا

770  

440  

427  

0/42  

3/34  

1/07  
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 ازدواج، برابری جنسیتی و فردگراییارزش 
 کل

 درصد تعداد

2/722 022 جمع  

3/47 میانگین برابر جنسیتی  

 فردگرایی

2/3 33 پایین  

 نستتاً پایین

 نستتاً بالا

 بالا

020 

731 

723 

1/30  

0/47  

0/73  

3/02 022 جمع  

1/42 میانگین فردگرایی  

 

نشهان  متغیرههای مسهتق  رابهین متغیهر ارزش ازدواج و  متغیرهآزمون رابطۀ دو 4جدول 

. معنهادار اسه، 27/2در سهطت  دیتهرانو ارزش ازدواج  برابری جنسیتیبین  رابطۀ دهد.می

با اف ایش برابری جنسهیتی ارزش ازدواج در بهین دیتهران ؛ یعنی جه، رابطه معکوس اس،

 27/2بین فردگرایهی و ارزش ازدواج در جهه، معکهوس و در سهطت  رابطۀ یابد.کاهش می

  نکهردههنهوز ازدواج سهالۀ 43-02ی در بهین دیتهران یش فردگرایبا اف ا معنادار اس،؛ یعنی

 یابد.ارزش ازدواج کاهش می

بین عوام  فردی شام  سهن  سهطت تیلهیلات  درآمهد فهرد و میه ان اسهتداده از  رابطۀ

جه  متغیهر معنادار اس،. به 27/2واج در سطت ارزش ازد های اجتماعی با متغیر وابستۀشتکه

جتماعی( های ایلات  درآمد و می ان استداده از شتکهجه، متغیرهای دیگر )سطت تیل  سن

با افه ایش سهطت تیلهیلات  افه ایش میه ان درآمهد و  با متغیر ارزش معکوس اس،؛ یعنی

ایهن در حهالی  یابهد؛تماعی  ارزش ازدواج کهاهش میهای اجاف ایش می ان استداده از شتکه

ا اگر تنه  به بیان دیگر یابد؛می ج در بین دیتران اف ایشاس، که با اف ایش سن  ارزش ازدوا

ساله  03-02ارزش ازدواج به دیتران گروه سنی می ان ترین متغیر سن را در نظر بگیریم  کم

 (.4اس، )جدول متعل  ساله  43-42ترین می ان ارزش ازدواج به دیتران گروه سنی و بیش
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برابهری )های مستق  بین تمامی متغیر بنابراین نتایج تیلی  دومتغیره حاکی از آن اس، که

های اجتمهاعی( و شتکهجنسیتی  فردگرایی  سن  سطت تیلیلات  درآمد و می ان استداده از 

جه  متغیهر سهن  برقهرار اسه،. بهه 27/2ادار در سطت معن   رابطۀارزش ازدواج متغیر وابستۀ

 جه، تمام متغیرهای مستق  دیگر با متغیر ارزش ازدواج معکوس اس،.
 

 متغیرهای مستقل ازدواج و ارزش بی  متغیرهرابطۀ دو -4جدول 

 ازدواج و متغیرهای مستقلبی  ارزشرابطۀ 
 نکردهازدواج سالۀ 43-02دختران ارزش ازدواج در بی  

 داریمقدار معنا ضریب پیرسون

 222/2 -002/2 برابری جنسیتی

 222/2 -173/2 فردگرایی

 227/2 042/2 سن

 222/2 -030/2 تیلیلات

 222/2 -033/2 درآمد

 227/2 -037/2 اجتماعیهای می ان استداده از شتکه 

 

 های چند متغیره. یافته0. 3

در دو   رگرسهیون چنهدمتغیره بهر ارزش ازدواج دیتهران مهؤیرعوام   ترفهم دقی برای  

و  گرفتیمعنوان متغیر مستق  در نظر بهفردی را  هایویژگی  اول مرحله انجام شد: در مرحلۀ

دوم متغیرهای برابری  رزش ازدواج اس، سنجیدیم. در مرحلۀآن را بر متغیر وابسته که ا ریتخی

متغیر سن  سطت تیلیلات  زمان شش هم یرتخیو  وارد تیلی  کردیمجنسیتی و فردگرایی را 

را بر متغیر وابسهته    فردگرایی و برابری جنسیتیهای اجتماعیمی ان استداده از شتکه  درآمد

 یم.سنجید (واجارزش ازد)
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 43-02 دیتهرانبهر ارزش ازدواج  مهؤیرعوام   1یروجی رگرسیون چندمتغیرۀ 3جدول 

( و معنهاداری آن 040/77) F بهه مقهدار توجهه دههد. بهامی کهرده را نشهاننازدواج سهالۀ

(222/2=Sigمی )مسهتق  متغیرههای مجموعه رگرسیونی  مدل این در که گرف، نتیجه توان 

میه ان  نمهرۀ تغییهرات (های اجتماعیمی ان استداده از شتکهدرآمد و سن  سطت تیلیلات  )

 متغیهر سهه کهه دههدمی نشان شدهگ ارش رگرسیونی ضرایب کنند.می تتیین را ارزش ازدواج

 ارزش ازدواج یعنهی وابسهته متغیهر بهر داریمعنها و مسهتق  تهخییر سن  تیلیلات و درآمد

 اند.داشته

 متغیرههای از هریهك تهخییر شدت ویژهبه و جه، گویای (Beta) استاندارد یرتخی ضریب

 (133/2) ضریب بیشترین با درآمدمتغیر  اساس  این بر ارزش ازدواج اس،؛ می ان بر مستق 

های کرده اس،. متغیرنازدواج دیترانارزش ازدواج از دیدگاه  می ان کنندۀبینیترین پیشقوی

 د.ندار قرار اهمی، بعدی مرتتۀ در سن و تیلیلات

 را وابسهته متغیهر واریهانساز  درلد 0/23  سن  تیلیلات و درآمد متغیر سه درمجموع

با اف ایش ی اس،؛ یعنی بر ارزش ازدواج مند تیلیلات و درآمد . جه، دو متغیرکردند تتیین

بهه بیهان دیگهر  دیترانهی کهه  شهود؛ز میه ان ارزش ازدواج کاسهته میا تیلیلات و درآمهد

  دارای نمهرۀ پهایینی در ارزش ازدواج هسهتند و ارزش دارنهد تریبیشهتیلیلات و درآمهد 

بها سه،؛ یعنهی بر ارزش ازدواج مثت، بهوده ا متغیر سن جه،. اندکمتری برای ازدواج قائ 

 بیشتریسن به عتارت دیگر  دیترانی که  شود؛ی ان ارزش ازدواج اف وده میاف ایش سن بر م

 (.3تند )جدول هس قائ  ازدواج تری برایبیش   ارزشدارند

                                                           
د. بررسی استقلال شتیم  میاسته  ۀدوربین واتسون و آمار ۀهای رگرسیون مانند آمارفرضپیش لازم به ذکر اس، .7

ای مدل دوم و بر 72/0برابر با  واتسون لورت گرف،. مقدار این آماره برای مدل اول-اها با استداده از آزمون دوربینیط

یطی بین متغیرهای مستق    برای متغیرهای تیقی  حاکی از این بود که می ان هم تیم ۀچنین آمارمبود. ه 34/7برابر با 

 .کننده نیس،نگران
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را نیه   های فردی  متغیرهای فردگرایهی و برابهری جنسهیتیبر ویژگیعلاوهدوم   دلدر م

می ان استداده از   متغیر سن  سطت تیلیلات  درآمدزمان شش هم یرتخیو  کردیموارد تیلی  

یههر وابسههته )ارزش ازدواج( را بههر متغ   فردگرایههی و برابههری جنسههیتیهای اجتمههاعیشههتکه

 یم.دسنجی
 

ق بر ارزش ازدواج متغیرهای مستقل تحقی تأثیرها و ضرایب رگرسیونی )بتاها( مربوط به مدل -3جدول 

 افراد نمونه

 Beta Sig مدل اول

 های فردیویژگی

 223/2 203/2 سن

 270/2 -433/2 سطت تیلیلات

 222/2 -133/2 درآمد

 700/2 -042/2 های اجتماعیمی ان استداده از شتکه

 113/2 ضریب همتستگی

 022/2 ضریب تعیین

 230/2 شدهضریب تعیین تعدی 

 Beta Sig مدل دوم

 های فردی وویژگی

 و های فردگراییمتغیر

 برابری جنسیتی

 

 222/2 233/2 سن

 222/2 -312/2 سطت تیلیلات

 222/2 -123/2 درآمد

 222/2 -024/2 های اجتماعیمی ان استداده از شتکه

 222/2 -213/2 گراییفرد

 221/2 -073/2 جنسیتیبرابری 

 333/2 ضریب همتستگی

 333/2 ضریب تعیین

 313/2 شدهضریب تعیین تعدی 
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 در که گرف، نتیجه توان( میSig=222/2( و معناداری آن )033/37) F به مقدار توجه با 

میه ان ارزش  نمهرۀ اتتغییهر ندهسهت قهادر مسهتق  متغیرههای مجموعه رگرسیونی  مدل این

 تغیهرشهش م میهان از که دهدمی نشان شدهگ ارش رگرسیونی ضرایب کنند. تتیین را ازدواج

 بهر معنهاداری و مسهتق  تهخییرتمامی متغیرهای مستق   رگرسیونی  مدل واردشده در مستق 

ترین قوی (123/2) ضریب بیشترین با درآمد اند. متغیرداشته ارزش ازدواج یعنی وابسته متغیر

میه ان  اسه،. متغیرههای سهاله 43-02دیتران ارزش ازدواج از دیدگاه  می ان کنندۀبینیپیش

 ترتیب  بهیلیلات و برابری جنسیتی  سن  فردگرایی  سطت ت1های اجتماعیاستداده از شتکه

 دارند. قرار اهمی، بعدی مراتب در

های اسهتداده از شهتکه درآمهد  میه انمتغیر شش   ساله 43-02دیتران درمجموع در بین 

 متغیر واریانساز  درلد 3/31اجتماعی  سن  فردگرایی  سطت تیلیلات و برابری جنسیتی 

متغیر دیگر  پنج رابطۀ جه،  سنج  متغیر   بهشش متغیراین  میان اند. ازکرده تتیین را وابسته

دواج کاسهته میه ان ارزش از از میه ان درآمهدبها افه ایش بر ارزش ازدواج مندی بود؛ یعنهی 

پهایینی در ارزش ازدواج  نمهرۀ  داشهتند بیشهتریدرآمهد که  دیترانی  به بیان دیگر شود؛می

های اجتمهاعی  فردگرایهی  سهطت میه ان اسهتداده از شهتکهبا اف ایش همچنین  ب کردند.کس

بها  شود؛ این در حالی اس، کهمی ان ارزش ازدواج کاسته میاز تیلیلات و برابری جنسیتی 

در گروه سهنی که دیترانی به عتارت دیگر   یابد؛می ان ارزش ازدواج اف ایش میسن  اف ایش

دارای سهاله(   03-02ساله و  03-02)دو گروه سنی دیگر    در مقایسه باساله هستند 42-43

 بالایی در ارزش ازدواج هستند. نمرۀ

                                                           
دل دوم با ورود های اجتماعی معنادار نتود. اما در مهای فردی متغیر می ان استداده از شتکه. در مدل اول در بین ویژگی7

شود. این نتیجه حاکی از آن اس، که  بین دو متغیر های اجتماعی معنادار میمتغیرفردگرایی متغیر می ان استداده از شتکه

های های اجتماعی ایر تعاملی وجود دارد. یعنی فردگرایی در قالب می ان استداده از شتکهفردگرایی و می ان استداده از شتکه

 غیرمستقیم بر ارزش ازدواج دارد. اجتماعی یك ایر
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انجام گرف،   غیرهچندمتمتغیره که با استداده از روش رگرسیون نتایج تیلی  چندبنابراین 

 پهایینی و درآمهد   تیلهیلاتدارنهدسهاله قهرار  43-42که در گروه سنی  دیترانینشان داد 

های اسهتدادۀ کمهی از شهتکهانهد و پایینی در فردگرایی و برابری جنسهیتی گرفتهنمرۀ دارند  

  دیترانهی کهه بهرعکس. دهستنبرای ازدواج قائ   یارزش زیاد کنند و همچنیناجتماعی می

سهاله قهرار  03-02اند  در گروه سنی بالایی در فردگرایی و برابری جنسیتی کسب کرده نمرۀ

ارزش  کننهد وای اجتماعی زیاد استداده میهدارند  تیلیلات و درآمد یوبی دارند  از شتکه

 تری برای ازدواج قائ  هستند.پایین

 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

 افه ایشجهوان  میان دیتهران در آن  در یرتخیاج و ازدو اهمی، کاهش اییر هایسال در

سه،. بها توجهه بهه هاتغییهر ارزش ازدواج در میهان آنیافته اس،. یکی از دلای  این پدیهده 

 ویرتر آنمهدیری، مهمنظور یهابی آن بهه  ریشهوادگی و اجتماعی این امرپیامدهای فردی  یان

بهر ارزش ازدواج  مهؤیرعوام   دندکر تلاش قاندر این پژوهش میقّ رسد.ضروری به نظر می

 .را بررسی کنند

. شدشهر تهران بررسی سالۀ  43-02ارزش ازدواج دیتران  بر مؤیراین مطالعه  عوام   در

توانهد بهر ارزش آیا فردگرایی و تمای  به برابری جنسیتی میحاضر این بود که  مطالعۀ سؤال

دیتران مجرد به چهه  در ارزش ازدواج ازدواج ایرگذار باشد؟ به بیان دیگر سهم این متغیرها

های فردی دیتهران )سهن  تیلهیلات  میه ان درآمهد و میه ان ویژگی می ان اس،؟ همچنین

 اس،؟ مؤیرهای اجتماعی( تا چه اندازه در ارزش ازدواج دیتران استداده از شتکه

 43-02ن مربوط بهه یهود ارزش ازدواج در میهان دیتهرا  های مهم پژوهشیکی از یافته

ساله که در سن ازدواج قهرار دارنهد   43-02 دیتراناز درلد  02ها  اساس یافتهساله بود. بر

پایینی برای ازدواج  ارزش پایین و نستتاً هاآناز درلد  32  و در مقاب بالا  ارزش بالا و نستتاً

ه انهس بها که تمای  بهه اینکه با توجه ببرانگی  باشد؛ چرا تخم تواند این یافته می .قائ  بودند
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ی تمای  به سایر تواند به معننی طتیعی اس،  ارزش کم ازدواج میجنس مکم  برای هر جوا

عدی پژوهش ب هاییافتهاس،.  دریور تخم  ایمسئلهالگوهای ارتتاط با جنس مکم  باشد و 

کند؛ چراکه در این تیقی   رابطۀ شش له یاری مییابی این مسئرا در تیلی  و ریشه ما حاضر

 .ر مهم با متغیر ارزش ازدواج بررسی شدیمتغ

درلهد از دیتهران برابهری  02مشهگو شهد  دربارۀ متغیر برابری جنسهیتی  اول اینکهه

 یرتهخی داشتند. دوم اینکه نتیجۀ تیلی  دومتغیره و چنهدمتغیره دربهارۀبالا  جنسیتی بالا و نستتاً

کهه ایگونههداشه،؛ به یرخیتهداری ایهن ازدواج زنان نشهان از معنها ارزشبر  برابری جنسیتی

 بهرای ازدواج قائه  بودنهد؛ تریارزش پهایین دیترانی که برابری جنسهیتی بالهاتری داشهتند 

 مؤلدههعنهوان یهك متغیهر و بهه برابهری جنسهیتی توان گد،اساس این تیلی  میبر بنابراین

 جریهان رودو بها اییهر هایسال واقع  دردر .ایرگذار باشددیتران ازدواج ارزش تواند بر می

 برابهری بهه تمایه  ایرانهی  دیتران میان در فمینیستی هایگرایش اف ایش و ایران به مدرنیته

   ص.7430کلهانتری و فقیهه ایمهانی  ) اس، را درگیر کرده از دیتران ذهن بسیاری جنسیتی

 عرلهۀ جملهه از هاعرلهه همهۀ در تمای  دارنهد امروز دیتران از زیادی تعداد ؛ یعنی(702

 و مههدیری، امههر در یعنهی باشههند داشههته مهردان بهها برابههر یههاو فرلهه، جایگههاه اده یهانو

 ازآنجاکهه دیگهر  سهوی از .یهانواده در قدرت مراتبسلسله در و یانواده امور گیریتلمیم

پدر شوهر یا ریاس، اللی یانواده در ایتیار  یعنی اس،  سنتی ایجامعه عمدتاً ایران جامعۀ

ههرم قهدرت قهرار  رأسانواده در مراتتی قدرت  شوهر یا پهدر یهاس، و در سایتار سلسله

احساس نابرابری  ما جامعۀ در دیتران از بسیاری  (34   ص.7432مردانی و موحد  ) گیردمی

 داشهته را آن بهیم اسه، ممکهن ( و772   ص.7433وردی نجات  و پورپورطاهری ) کنندمی

بها  رسهدمی نظر به بنابراین قرار گیرند؛ دس،فرو وضعیتی در دواجزا از بعدویژه به که باشند

 سهعی دیتهران اینکهه یها شهودمی زیهاد گریه یازدواج یا  اف ایش تمای  به برابری جنسیتی

 فضهای وارد سهبس  کننهد تثتی، اقتلادی و تیلیلی لیاظ به را یود موقعی، ابتدا کنندمی

 جایگهاه از باشند  بریوردار بهتری مالی و تیلیلی وضعی، از که زنانی زیرا ؛شوند یانواده
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امینی  حسهینیان و ) بریوردار یواهند بود انوادهی در قدرت مراتبسلسله در بهتری و بالاتر

ترتیهب  تمایه  بهه برابهری ؛ بهدین(34   ص.7432؛ مردانهی و موحهد  0   ص.7430امینی  

 شود.منجر در ازدواج  یرتخیگری ی یا به ازدواج تواندیمجنسیتی 

 فردگرایهی بالها و نسهتتاً درلد از دیتران 33 حدودردگرایی نی  مشگو شد که ف دربارۀ

فردگرایهی بهر ارزش  یرتهخی نتیجۀ تیلی  دومتغیره و چنهدمتغیره دربهارۀعلاوه  به ند.بالا داشت

کهه دیترانهی کهه فردگرایهی ایگونههداشه،؛ به یرتهخیداری این نشان از معنانی  ازدواج زنان 

اسهاس ایهن تیلیه  بر بنهابراین تری بهرای ازدواج قائه  بودنهد؛ایینرزش پبالاتری داشتند  ا

تواند بر ارزش ازدواج دیتران ایرگذار می مؤلدهعنوان یك متغیر و ی بهتوان گد، فردگرایمی

بالایانی و ) اس، بوده ایرانی رو به اف ایش جوانانهای اییر فردگرایی در میان در دهه .باشد

 و این فردگرایی با تمای  بیشتر به اسهتقلال(. 7433  کلدی و مهدوی  ؛ مسییی7430ملکی  

مسهییی و )هها یودشکوفایی و نظایر این  و سلای  فردی شگلی امور حرم، عم   آزادی

 بهه بریهی دیتهران نداشهتنتمای رسد اه اس،. به نظر میهمر (034   ص.7433همکاران  

از  اگهر ازدواجباشد؛  شانو یودمگتاری ایتیار حدظ به هاآن تمای  معنی به تواندازدواج می

هها تلقهی م  و استقلال فردی و رشهد شگلهی آنآزادی ع کنندۀمیدود امریسوی دیتران 

  قدسی و لادقیپژوهش در  کاسته یواهد شد. هازش و مطلوبی، ازدواج در نظر آنشود  ار

دواج دیتهران را بعهد از ترین موقعیه، ازنیمی از پاسگگویان مناسب نی ( 7430) افشار کهن

تهرجیت  دهندۀتواند نشاند که میستقلال اقتلادی دانستناتمام تیلیلات دانشگاهی و کسب ا

 نس  جدید باشد.میان رشد شگلی و کسب استقلال بر ازدواج در 

متغیر مهمهی در ارزش ازدواج آنهان  دیترانمطاب  نتایج این مطالعه  سن از سوی دیگر  

بریهی میققهان . داشه، دیتران رابطۀ مستقیمبا سن غیر ارزش ازدواج مت؛ یعنی شنایته شد

 گراتهرجمعهای یانواده ارزش در عرلۀ هاآن  یابد اف ایش افراد سن چههراند که نشان داده

امهر . ایهن (034   ص.7433؛ مسییی و همکاران  1   ص.7430بالایانی و ملکی  ) شوندمی

رازقهی ) دنهدار تخکیهد سنتی هایارزش به ب رگسال  نس از کمتر جوان نس از آن روس، که 
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 (7433عسکری ندوشن و همکاران )پژوهش های یافته(. 04   ص.7430نژاد  نلرآباد و فلاح

 مادران یهود بریهوردار تری در مقایسه باهای مدرنها و نگرشهاز اید نشان داد دیتران نی 

های گوناگون  دلی  اف ایش توانمندیبه ترتوان گد، نس  جدیدتر و جواندرواقع میند. هست

تر درمعهرض و قرارگیهری بیشه تر  اشهتغال  دسترسهی بهه رفهاه بیشهسهطت عهالی تیلیلات

اندیشند و این امر ممکن اس، سنتی راجع به ازدواج می به شیوۀ شدن و مدرنیته  کمترجهانی

 شود.منجر ها به کاهش ارزش ازدواج در میان آن

ازدواج آنان کهاهش  ارزش دیتران  با اف ایش تیلیلات پژوهش ایجنتبا مطاب   چنینهم

بگذارد: تیلیلات  باورهها و  یرتخیتواند بر سن ازدواج این عام  از طرق مگتلف می. یابدمی

و ایهن  کندمیها مقاوم، که در مقاب  سن، کندیمهای جدیدی را برای دیتران ایجاد ارزش

 ازدواج کننهد یها ازدواج را بهرای کسهب یا به انتگاب یودشود که ها ایجاد میتمای  در آن

رفتن دیگر  با بالا(. از سوی 410   ص.0227  اندازند )کتیر و همکاران یرتخیبهتر به  یموقعیت

های شهغلی بهتهری کسهب کننهد و از ایهن طریه  تواننهد فرله،زنان می ات سطت تیلیل

 (. بهها77   ص.7313  بکههر) تههری بههه شههوهران یههود داشههته باشههندوابسههتگی اقتلههادی کم

 از را زنهان کههجاآناز زودهنگهام ازدواج انسهانی  ایسهرمایه عنوانبه تیلیلات درنظرگرفتن

 کهه هاییفرل، مقاب  در - را چشمگیری  ه ینۀ کند می میروم آتی ایۀسرم آوردندس،به

  (. ازدواج204   ص.7333)اوپنهایمر کند می تیمی  هاآن بر -کندمی فراهم برایشان ازدواج

دهد و منهافع مهورد انتظهار ادامهۀ تیلهی  را کهاهش میتیلی  را اف ایش  های ادامۀه ینه

  7333  لارد)برین و لی دهداحتمال ادامه تیلی  را کاهش میکردن دهد؛ بنابراین ازدواجمی

ی توان این ایرگذاری را از طری  اف ایش آگاهی  توانمنهدی  حضهور اجتمهاعمی(. 701 ص.

قهان نیه  توضیت داد. سهایر میقّ نی  اف ایش فردگرایی و تمای  به برابری جنسیتیتر و رنگپر

 ههایارزش عرلۀ درآنان  فردگرایی می ان زنان  تیلیلات سطت بالارفتن بااند که دادهنشان 

   ص.7433؛ مسهییی و همکهاران  1   ص.7430)بالایانی و ملکی   یابدمی اف ایش یانواده

تمای  به ادامۀ تیلی  در میان دیتهران های اییر در سالبه اینکه  تیجه آنکه با توجه. ن(034
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عنهوان نیمهی از اعضهای جامعهه  اس، و التته تیلیلات عهالی زنهان بههشده ما زیاد  جامعۀ

  ارتقا بگشهدنی  انسانی جامعه را  ها  سرمایۀآنبر رشد علمی و توانمندسازی علاوه تواندیم

بهه تهدیهدی بهرای دلی  افهراط و تدهریط بهه  رشد فهردی این فرل، قب بود کهباید مرااما 

توجیه و اقناع شهوند کهه بهرای ما باید جامعۀ دیتران نشود. منجر اده ازدواج و تشکی  یانو

و فهردی  یهانوادگی  و متعهادل در ههر سهه حیطهۀ جانتههداشتن زندگی موف  به رشد همهه

ماندن از رشهد در سهایر ابعهاد نتاید به قیم، باز ایینهزمدارند و رشد در هی  نیاز اجتماعی 

 تمام شود.

های اجتمهاعی همچهون اسهتداده از شهتکه میهان میه ان رابطهۀبراساس نتهایج پهژوهش  

 (7431مندهی بهه دسه، آمهد. سهدیری و همکهاران ) ازدواج ... با ارزش بوک  تلگرام وفیس

 )نظیر ازدواج هایتغییر ارزش فرهنگی  یکالاها ملرف اف ایش تر نشان داده بودند که باپیش

مدهوم  تغییر همسر  انتگاب نوع تغییر عش   برمتتنی روابط تغییر انتگاب  آزادی دگرایی تجر

سنتی  هایارزش جوانان معمولاً گذاردرحال جامعۀ شود. درمی تشدید( روابط نیوۀ و ازدواج

 و گذارنهدمی کنار را یود پیشین هایارزش هارسانه از تخییرپذیری با هادهند. آنمی تغییر را

(. تیقیقهات پیشهین 24   ص.7412کنند )سارویانی  می هاآن جایگ ین را جدید هایارزش

 ماهواره( و اینترن، از استداده) شدنجهانیتجربۀ  درمعرض تربیش که اند افرادینی  نشان داده

( 04   ص.7430نهژاد  نلرآباد و فلاحدارند )رازقی  ازدواج به تریمدرن گیریجه، هستند 

سهرایی و اوجهاقلو  ؛ 774   ص. 7431)رشوند  یابد می کاهش هاآن بین در ازدواج ارزش و

 رابطهۀفردگرایهی  میه ان با رسانه از (. باید توجه داش، که میان می ان استداده73   ص7430

این یافتهه توان یعنی می (؛772  ص. 7433فرد و بارانی  وجود دارد )بابایی مستقیم و معنادار

 شدن توضیت داد.های اجتماعی و جهانییاد از شتکهزاف ایش فردگرایی در ایر استدادۀ  را با

بهین میه ان درآمهد و ارزش ازدواج  و معکوس مستقیمغیر براساس نتایج پژوهش  رابطۀ

 کننهدۀبینین پیشتریر میان تمام متغیرها  درآمد  قویکه دنکتۀ مهم این دیتران وجود داش،.

 مهؤیرمطالعات مگتلف ایر عوام  اقتلادی را بهر تیولهات ازدواج می ان ارزش ازدواج بود. 
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های شهدن فرله،هسهتند کهه بهتر ( معتقهد0222) 1  لارنس  کان و والدفوگ بلو .انددانسته

و بهه  دههدمیکاری در بازار کار برای زنان  مندع، حال  از ازدواج را برای زنهان کهاهش 

ی زنان های اقتلادکند که تغییر در نقش. اوپنهایمر نی  عنوان میشودمنجر می کاهش ازدواج

جمعیتهی  -ه لیاظ ادبیات اقتلهادی و اجتمهاعیییرگذار اس، و ببر عملکرد بازار ازدواج تخ

را بهه همهراه بازار کار  استقلال اقتلادی بیشهتر زنهان  ر زنان درگسترش سهم مشارکتی بیشت

زناشهویی و نیه  در ازدواج  افه ایش ارتتاطهات غیر تربیش یرتخییود به نوبۀن امر بهایدارد و 

تغال زنان واقع  اشدر. (204   ص.7331)اوپنهایمر   شوداف ایش ناپایداری زناشویی منجر می

 ه و ممکن اس، بگشی از انگی تر آنان را در پی دارد؛ بنابرایناستقلال بیش هازیاد آنو درآمد 

بهه مربوط بهود  کهاهش یافتهه باشهد و  هاآننیازهای مالی  ینتخمتر به دواج که پیشارزش از

 شده باشد. منجر کاهش ارزش ازدواج

فردگرایهی و برابهری جنسهیتی بهر کهاهش ارزش  یرتهخی در این پژوهش با توجه به اینکه

های نامههبرطراحهی  در تهوانمیرا به دس، آمد  این یافته معنادار دیتران جوان ن د ازدواج 

که ضمن احترام بهه ایگونه؛ بهنظر قرار دادو ازدواج مدهای یانواده ارزشفرهنگی در حوزۀ 

 موقع سوق داد.سوی ازدواج درس، و بهها را بهآنح  زنان و دیتران  بتوان های بهیواسته

 نامهکتاب

در تغییهرات  بررسهی نقهش گهذار جمعیتهی(. 7437)   ش.پورو کهاومی   و. قاسهمی احمدی  و.  .7

 .37-720(  7)72  شنایتی زنانروان-مطالعات اجتماعی. شنایتی یانوادهجامعه

آن بهر  تهخییر(. بررسی ورود زنان به عرله اشهتغال و 7430)   ی.امینیو     س.  حسینیانامینی  م. .0

 .7-03(  7)3  زن و جامعههای درون یانواده. ها در تلمیم گیریمی ان قدرت آن

احمهدی  )ی.  نوسهازی  تغییههرات فرهنگههی و دموکراسههی(. 7433)   ک.و ول ل  ر.ینگلهارت  ا .4

 تهران: نشر کویر.مترجم(. 

                                                           
1. Blau, Lawrence, Kahn & Waldfogel 
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  مطالعات فرهنگهی و ارتتاطهات(. فردگرایی  جمع گرایی و دینداری. 7430)   ع.و توکلی آزاده  ا.  .3

4(3  )702-727. 

ر فردگرایههی در میههان دانشههجویان بهه مههؤیر(. بررسههی عوامهه  7433) .مبههارانی  و  . فههرد  ابابههایی .2

 .772-720(  73)74  اجتماعی توسعۀهای کاشان و علوم پ شکی کاشان. دانشگاه

مهوردی  مطالعهۀیهانواده ) (. بررسی وههور فردگرایهی در عرلهۀ7430) .املکی   و  بالایانی  ق. .0

 .1-43(  11)02  شورای فرهنگی اجتماعی زنان و یانواده فللنامۀشهروندان تهرانی(. 

سهیتی در بهین زنهان روسهتایی: (. سنجش نابربری جن7433)   م.و پوروردی نجات  پورطاهری  م. .1

 .772-722(  0)7  دانشنامه علوم اجتماعیموردی استان گیلان.  مطالعۀ

نگستین  در مردان و زنان سن میانگین و آمی  مگاطره (  جامعۀ7432)   س.و مسگرزاده  ترابی  ف. .3

 .334-270 ( 3)73  در توسعه و سیاس، زنایران   در ازدواج

ت ازدواج در پویایی سهایتار سهنی جمعیه، و تغییهرا(. 7437)   ع.و عسکری ندوشن  ترابی  ف. .3

 .2-04(  74)1  شناسی ایرانانجمن جمعی، نامۀ ایران.

. تههران: انتشهارات تشریت و تیلیه  نظهری نظهم اجتمهاعی شناسی نظم:جامعه(. 7412) چلتی  م. .72

 کیهان.

  زن در توسهعه و سیاسه،. (. عل  افه ایش سهن ازدواج زنهان7432)   غ.و غداری  پور  ک.تیبح .77

3(7  )43-1. 

 سهن بهه زنهان نگهرش و رفتار شکاف بر مؤیر عوام  (  سنجش7430)   م.گراوند و  ح. حسینی  .70

 .727-773(  7)77  سیاس، و توسعه در زن کوهدش،. شهر در ازدواج مناسب

بررسی نقش یانواده در ارتتاط با جنس مگالف قت  (. 7433) .  او مهریار  ف. آبادی فراهانی یلج .74

 .333-303(  03)0  پژوهیفللنامۀ یانواده. در تهراناز ازدواج در زنان دانشجو 

ازدواج )مهورد مطالعهه: شههر  ارزش نسلی هایتداوت(. 7430)   ل.نژادو فلاح  ح.نلرآباد   رازقی .73

 .04-33(  12)73  یانواده و زنان اجتماعی-فرهنگی شورای فللنامه. هشتگرد(

رسهالۀ ) های وضعی، ازدواج در میان زنهان شههر تههرانمتمای کننده(. 7431)   م.سریکوله رشوند .72

 دکتری(. دانشگاه تهران  تهران  ایران.
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(. بررسی عوام  مرتتط با گهرایش دانشهجویان بهه روابهط 7437)   ز.و سلیمانی  .آبادی  ازارع شاه .70

  . 443-403(  32)70  پژوهشی رفاه اجتماعی-فللنامۀ علمیپیش از ازدواج در دانشگاه ی د. 

 اطلاعات. تهران: نشر .ارتتاطات شناسیجامعه (.7412) ب. سارویانی  .71

دفتر آمهار  . تهران:کشور های آماری سازمان یت، احوالسالنامه(. 7433) سازمان یت، احوال کشور. .73

 اجرت.و اطلاعات جمعیتی و مه

)مطالعهۀ مهوردی: نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایهران  (. مطالعۀ7430)   س.و اوجاقلو  سرایی  ح. .73

 .73-37(  3)2  ایران اجتماعی توسعه مطالعات مجلۀ زنان شهر زنجان(.

 ازدواج ارزش تغییر بر فرهنگی کالاهای ملرف (. تخییر7431)   ر.و عتدی    ک.  کوهیسدیری  خ. .02

 .3-43(  7)3  فرهنگ در دانشگاه اسلامیتتری .  دانشگاه ویانبین دانشج در

های ارزشی فرهنگی بر نوع نگرش بهه جه، گیری تخییر(. بررسی 7433)   م.و رضایی  ر. لادقی  .07

 .7-03(  32)73  رزش و جوانانمطالعات راهتردی وازدواج جوانان در شهر تهران. 

. حه (. واکاوی مسئلۀ ازدواج و اعتتارسنجی یك راه7430)   ج.و افشارکهن    م.  قدسیلادقی  ر. .00

 .34-723(  7)2  پژوهش زنان

 یهك ایهران: در زنهان ازدواج سهن بهر مهؤیر عوام  بررسی(. 7432)   ف.ملطدوی و  و. ضرابی  .04

 . 44-03(  3)77  اقتلادی هایپژوهش فللنامه .اقتلادی رویکرد

سهم ارزش ازدواج بهر وضهعی، ازدواج زنهان  (.7430) سریکوله  م. و رشوند  عتاسی شوازی  م. .03

 .  742-703(  03)70  شناسی ایراننامه انجمن جمعی، .ساله شهر تهران 43-02

مههادران  دیتههران و ازدواج (. 7433)   ر.و لههادقی    م.عتاسههی شههوازیعسههکری ندوشههن  ع.   .02

  فللنامه مطالعات راهتهردی زنهان. های ازدواج در شهر ی د(ا و نگرشههای نسلی در ایدهتداوت)

77(33  )44-1. 

ستك زندگی بر نگرش دیتهران مجهرد  هایمؤلده تخییر(. بررسی 7430) .الارم  و   کاوه فیروز  ز. .00

-30(  7)3  عی ایهرانمسائ  اجتما. (شیراز علوم پ شکی دانشگاه شاغلان مطالعۀ)ازدواج  نست، به

14. 

نههابرابری »شههده دربههاره هههای انجام(. فراتیلیهه  پژوهش7430) .  فو فقیههه ایمههانی  کلههانتری  ع. .01

 .702-730(  7)2  زن در فرهنگ و هنر. «جنسیتی

https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=8445
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ههای ازدواج و تیولهات آن در یانواده ههایارزش(. ابعهاد 7433)   ف.نسب  و یاریگروسی  س. .03

اولین کنگره علمهی پژوهشهی  در شدهمقالۀ ارائه. (های یك دهه گذشتهمایشامروزی )با تاکید بر پی

  شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایرانسراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی  جامعه

 .تهران

میمهدی   )م. ای بر فلسده علهوم اجتمهاعی(ههای تتیهین اجتمهاعی )مقدمهگونهه(. 7414) لیت   د. .03

 تهران: مترجم. مترجم(.

 . تههران:ایهران فرهنگهی در -ها و رفتارهای اجتماعیها  نگرشبررسی آگاهی(. 7413) میسنی  م. .42

 دبیریانه شورای فرهنگ عمومی کشور.

بر جایگاه زنان در سایتار قدرت نهاد یانواده  مؤیر(. بررسی عوام  7432)   م.و موحد  مردانی  م. .47

 .34-17(  3)4  شناسی نهادهای اجتماعیجامعهراز(. شهر شی متخه موردی: زنان  نمونۀ)

 http://amar.sci.org.ir بازیابی از  نتایج تدلیلی سرشماری کشور (.7432) .مرک  آمار ایران .40

مردان شنایتی فردگرایی در بین زنان و (. تیلی  جامعه7433)   م.و مهدوی    ع.  کلدیمسییی  م. .44

(  4)77  زن و جامعههسال به بالهای شههر شهیراز(.  42موردی: افراد  مطالعۀ)و عوام  مرتتط با آن 
023-034. 

پذیری  نقش یانواده (. جوانان  یانواده و جامعه7430)   م.و عتاسی شوازی    ع.  مقدسموحد  م. .43

(  3) 3  العهات جوانهانفلهلنامه مطدر نگرش دانشجویان به معاشرت دیتر و پسر قت  از ازدواج. 

23-44 . 

 بندیزمان و گرایانه فرامادی-گرایانه مادی ارزشی گیریجه،(. 7433)   ف.و قربانی  میرزایی  م. .42

نامهه انجمهن . بویراحمد( و کهگیلویه استان ازدواج شرف در زنان و مردان ازدواج )مطالعه موردی:

 .   33-12(  02)72  ایران شناسیجمعی،
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