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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطهی بین تجددگرایی و بیرغبتی نسبت به ازدواج در میان جوانان شهر تهر م نا یی یییپر .دزاد
روش پژوهش از نوع پیمایش است .جامعهی آماری این تحقیق ،شامل تمامی افراد در محدودهی سنی  02تا ا  04س لا
ساکن شهر تهران است .حجم نمونه برمبنای فرمول کوکران  483مشخص گردیده است که بر یانبم     آن ،تع داد 483
پرسشنامه به شیوهی نمونهگیری تصادفی خوشهای بین افراد مورد نظر پخش شده است .مدل نظری ای فلت قیقحت ن یقی    
از رویکرد نظری اینگله ترا  ،س داوناخ راتخا هه هههی آدورن میاهکروه و و رر ررر ،نظریهههی رس نا هههای کاش وج ت ر جج ججج گربنر و 
رویکرد مدرنیتهی گیدنز ،هابرماس و بک است.متغیرهای مستقل پ ع شهوژ بار دوب ت ههه ههههان :زا د یارگدرف ی گدم  ،ر ،ییا    
مادیگرایی ،برابریخواهی جنسیتی ،نگرش نسبت به ساختار دمکراتی و هداوناخ ک  فرصم رس نا هههه هههههای .در واقع ،نیا    
متغیرها را به نع وان ابعاد تجددگرایی در نظر گرفتهایم .یافتههای پ مه نیب هک تسا نیا رگنایب شهوژ هههه ه هه ههههههههی متغیره یا
فوقالذکر با بیرغبتی نسبت به ازدواج رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی ح یکا
ِی جنسیتی ( )0/173باالترین اثر کل را بر بیرغبتی به ازدواج داش یاهریغتم .تسا هت    
از آن است که متغیر برابریخواه ِی
مدگرایی( ،)0/62فردگرایی ( )0/ 55 2و مادیگرایی (  )0/ 241در ردههای بع أت ید ث ارق یراذگری ر تشاد  هههه هههههان .د بیرض

تعیین ( )R2نشان میدهد که  42درصد از نوسانات در بیرغبتی نسبت به ازدواجتوسط متغیرهای فوقالذکر تبی م نی یی ییی-
شود .همچنین مقدار آزمون  ) 54 / 741 ( Fو سطح معناداری (  )0/ 000نشان میدهد که مدل فوق در سطح  0/99مع رادان
یباشد.
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طرح مسئله
از زمان ظهور مدرنیته در جوامع غرب تخاس زا یرایسب ،ی ا هر ا متجا ،یگنهرف ی ا س و یع ی ب یسا ا        
تحوالت گستردهای مواجه شدهاند .در این جوامع ،ظهور مدرنیته و چنین تحوالتی در ی اتسار ک   
حرکت کردهاند ،اما در کشورهای جهان سوم و به طور خاص ،کشور ایران مسئله به کلی متفاوت
است.مدرنیته و ظواهر آن با تأخیری چند دههای و حتی چ دس دن هه هههای وارد جامعهههی ایر و دش نا
تحوالت رخ داده در ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در آن همراستا ب نچ ا ی تینردم ن ههه ههههای
که بیشتر از آن که از درون جامعهی ایرانی برخاس دراو یلوصحم ،دشاب هت ا نیمه .دوبن ،دوب یت

     

مسئله ،سبب شد که جامعهی ایران برخوردی متفاوت و نامتوازن با این پدیده داشته باشد .جامعهی
مانداز و دامنهی آن چندان که باید روشن نیست(تنها ایی
ایـران در مـعرض تغییراتی قرار دارد که چش 
و ش ،یگیبرک

1387

 .)43 :تغییرات رد یعامتجا تا ر یگدنز دوپو دم رهدش هدینت ن تارییغـت .تـسا       

          

اجـتماعی بیانگر فعال بودن جامعه مدرن است.مـا بـاید ذه نـ یت خـویش را تـغییر دهـیم تا با جهان
جدید تناسب پیدا کند و بدین ترتیب از همه خواسته میش هب تسد هک دو
بزنند(استونز: 1379 ،

شر یا عو نننننن ننننننن تغییرا تتت

ِت مدرنیته در جامعهههی ایران ببس ،ی
ِت نامتوازن با ماهی ِت
 .) 148به هر حال ،این تحوال ِت

ِی جامعهی ایرانی و الگوهای فرهنگی آن شد .همانطور که
ِت فرهنگی و اجتماع ِی
ِی باف ِت
بههمریختگ ِی
گیدنز میگوید ،در میان تغییراتی کـه ایـن روزها در جریان است،اهمیت هـیچک زادنا هـب ماد ههه ههههی
ط جنسیتی،حیات عاطفی،ازدواج و خانواده در ح لا
اتفاقاتی نیست که در زندگی شخصی،در رواب 
وقوع است.در خصوص این که ما چگونه درباره خود فکر میکنیم و چگونه بـا دی و دنویپ نارگـ
رابطه برقرار مـیکنیم ،انـقالبی در جریان است .این انق بال

گه یا
د هک تسا ررر رررر م طان ققق و فرهنگ گ

مختلف با سرعتهای مختلف و با مقاومتهای بس اح رد رای للللل پیشر سا تف تت

تتت(گی ،زند  1 :1991ب زا لقن ه   

ابوالحسن تنهایی و شکربیگی.) 36 : 1387 ،

ازدواج و نهاد خانواده یکی از ساختارهای بنیادی اس ار یتالوحت هک ت

رد جیتن هههه هههههی ورود ام او  ِجِج

مدرنیته و به ویژه مدرنیتهی مت خأ ررر تجرب ناسر دیدش شرتسگ .درک ه ههههه ههههههه هک یطابترا یا     عم تد ًاًا ًاًا
الگوهای ازدواج و فرمهای خانوادهی غربی را ترویج میکردن داینب زا یکی ،د ییی ییییتر رد لماوع نی   
بروز چنین تحوالتی بود .در واقع ،جامعهی ایرانی در پی مو ِجِج نوین مدرنیته و عوامل آن که عمومًاًا
از اواخر هزارهی دوم وارد جامعهی ایران گردید ،در معرض الگوه یا ی ارق هداوناخ و جاودزا زا  ر    
ِی جامعهی ایران فرط زا .دنتشادن ی    
ِح فرهنگی و مذهب ِی
ِی با رو ِح
گرفت که در اساس سنخیت چندان ِی
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ِی موج عماج لخاد رد دو ههه ههههی ایر نا  ،،فض یا
ِت اقتصادی ،سیاسی و اجتماع ِی
دیگر ،مسائل و مشکال ِت
نامتواز ِنِن ورود مدرنیته و تحوالت فرهنگی متعاقب آن را تشدید نمود .این مسائل و مشکالت سبب
شد تا الگو و فر ِمِم ازدواج در جامعهی ایرانی با تغییر مواجه شود که بارزترین نم م ار نآ دو یی یییت ناو
در افزایش سن ازدواج جوانان مشاهده نمود .در حال حاضر میانگین سن ازدواج در ایران در می نا
مردها 27 ،سال و در میان زنان  52سال است که این میانگین در کالنشهرهایی چون تهر رتالاب نا   
بوده و روند صعودی دارد .در شهر تهران ،میانگین سن ازدواج برای مردان حدود  30سال و بر یا
زنان حدود  62سال

است(وزارت ورزش و جوانان،

 .) 1395این در حالی است که رئیس سازمان ثب لاوحا ت

کشور از میانگین ازدواج  13ساله برای مردان و  29سال برای زن هش رد نا ر م تبحص نارهت  ییییی یییییی-
کند(سازمان ثبت احوال کشور .) 1395 ،همچنین مدیرکل دفتر آمار و اطال مزاس یتیعمج تاع ان    
ثبت احوال کشور از میانگین سنی  35سال برای مردان و  30سال
تسنیم.) 1395 ،

برای زنان سخن میگوید(خبرگزاری

به هر حال ،آنچه دارای اهمیت میباشد ،این است که میانگین سن ازدواج ه نایم رد م   
ههههههه ههههههههی اجتم یعا

مردان و هم در میان زنان در حال افزایش است ک لئسم کی هب لیدبت دوخ نیا ه
اساسی برای جامعهی ایران شده است.

در کشورهای در حال توسعه ،به تعویق انداختن ازدواج ،ک اب شها رور قالط خرن شیازفا ،ی و    
افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار ،نشانههایی از تأثیرات امواج سنگین تحوالتی است که عم تد ًاًا ًاًا
متوجه نظام عاطفی و حقوقی روابط دو جنس و نهادهای مرتبط با آن ب ش هداوناخ داهن هژیو ه ده     
است .این تغییرات اعم از آن که نتیجهی انتق لا جیتن ای کیفارگومد هههه هههههی انق بال

ژولونکت ی و ک

ارتباطی دوران حاضر باشد ،بیش از همه ،ساختارها و س ناوج یگدنز کب ان ار 

   تح أت ت ثثثثثیر قر را

میدهد(درودی:3 138 ،

 .) 241با در نظر گرفتن این مسئله که نیازهای جنسی و زا یداینب یشخب ،یفطاع

  

هستی و وجو ِدِد آدمی است ،این فاصلهاندازی بین بلوغ و ازدواج در جامعهی ایرانی مسائل بس یرای
را به وجود آورده است .در واقع ،مسئلهی بنیادی این است که در جامعهای که در معر رهاوظ ض   

مدرنیتهی نوینی است که هر لحظه و در واژگانی بودریاری اقدام به صدو ِرِر نشانههای مع یان ی م  یی ییی-
کند و این نشانهها عمومًاًا ناسازگار با جامعهی ایرانی است ،این فاصلهمندی بین بلوغ و ازدواج چه

پیامدهایی میتواند داشته باشد .یکی از عوامل احتمالی شکلگیری این فاصلهمندی و در واقع بی-

رغبتی نسبت به ازدواج ،تجددگرایی است .بیشتر شاخصهای مرتبط با مدرنیزاسیون و تجددگرایی
در ایران بیانگر توسعهی ایران در طول چ هد دن هههههی گذش هچ رگا .تسا هت

صه یا
خاش دوبهب صصصصصص صصصصصص
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تجددگرایی و مدرنیزاسیون نشان از افزایش سطح توسعهی انسانی و اقتصادی جامعهی ایرانی دارد،

اما نکته و مسئلهی نگران ک نن ده عبارتس گنهرف یاهدمایپ زا ت ی     – ارزش دنیآرف لابند هب هک ی      
مدرنیزاسیون و تجددگرایی در جامعهی ما به وقوع پیوسته است .بیشتر متفکرین اجتماعی معتقدند
ک جو ه و ،هعماج رصانع زا یکی رد رییغت د    
داشت(ش ،یگیبرک

: 1388

       

         لزوم ًاًاًا ًا تغییر هب ار رصانع رگید رد  دهاوخ لابند    

 .)3 14الگوی ازدواج هم از این قاعده اس ءانثت فتا تالوحت .تسین ا رد هداتفا ق      

جامعهی ایرانی ،مدرنیزاسیون و تجددگرایی میتواند فر ِمِم خانواده و الگ اچد ار جاودزا یو ر رییغت     

نماید .چون فردیت و فردگرایی بنیادی اساسی برای تجددگرایی است ،احتما ًالًال گرایش به آن ،بی-

رغبتی جوانان نسبت به همسرگزینی و ازدواج را به دنبال خواهد داش .ت

ژپ ،انبم نیمه رب ووووو ووووووهش

حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که گرایش نسبت به تجدد یارگ ی ناوج نایم رد  ان    
شهر تهران چه رابطهای با بیرغبتی آنان نسبت به ازدواج دارد؟
پیشینهی تجربی پژوهش
ساروخانی و مقربیان(  ) 1392در پژوهشی با نع وان «تجددگرایی و روابط پیش از ازدواج» به بررسی
رابطهی تجددگرایی و روابط پیش از ازدواج در میان زنان مناطق  1و  11شهر تهران ب زا هدافتسا ا   
چارچوب نظری نظریهی بیهنجاری پرداختهاند .روش پژوهش از نوع پیمایش ب رب هک تسا هدو    
مبنای آن یک نمونهی  582نفری از زنان شهر تهران با می ینس نیگنا   

 22س لا وم ر رارق هعلاطم د     

گرفته است .نتایج پژوهش بیانگر این است که به هر گددجت هک نازیم  ر  ییا ا ادیپ شیازف

،دنک

     

روابط پیش از ازدواج هم افزایش پیدا میکند .همچنین بین میزان استفاده از ماهواره و روابط قبل
از ازدواج رابطه وجود داشته است.
ابوالحسن تنهایی و شکربیگی(  ) 1392در پژوهشی با نع وان «جهانی شدن ،تجدد گرای هداوناخ و ی   
در ایران (گذار یا فروپاشی)» به بررسی تح لو

وناخ ینوگرگد و ا  هد در ریا ان      پرداخت سپ رد و ه   

پاسخگویی به این پرسش بودهاند که آیا نهاد خانواده در ایر  لوحت لاح رد نا و  ینوگرگد و هب     
عبارتی گذر از سنت به مدرنیته و تجدد میباشد و یا این که در حال زوال و فروپاشی اس مادک،ت
ی نشانگر آن
یک در بستر و زمینه خانوادهی ایرانی در جریان شدن است؟یافتههای اسنادی و تجرب 
است که بستر خانواده ایرانی به دلیل تجددگرایی دچ و لوحت را

رگد گ تسا هدیدرگ ینو هب و

   

عبارتی در حال گذار از سنت به تجدد است.نوگرایی و تجدد ب طساو لیلد ه ههه ههههه یا ی داوس نوچ  ،،،، ،،،
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شهرنشینی ،میزان مسافرتهای خارجی و تکنولوژیهای نوین ارتباطی،تحول را در خود پذیرفته و
یپردازد.
در یک تقابل دیالکتیکی بین سنت و تجدد،به بازتولید م 

احمدنیا و مهریار (  )3 138در مطالعهای با نع وان «نگرش و ایدههای نوجوانان تهرانی در زمینه همسر
گزینی و فرزندآوری و تنظیم خانواده» به بررسی نگرش  1451نفر از نوجوانان  14 -02ساله تهرانی
پرداختهاند .دو حیطهی ازدواج و تنظیم خانواده محور اساسی سؤا آتال نننها ا ب هنیمز رد .تسا هدو    
ازدواج نگرش پاسخگویان در رابطه با همسرگزینی ،نحوه آشنایی ،انتخاب همسر ،ازدواج موقت و
 ...مورد سؤال قرار گرفته است .نتایج ای ا هک تسا هداد ناشن هعلاطم ن ک زا یهجوت لباق تیرث         
دختران و پسران ( 95 /3درصد) موافقت خود را با معاشرت قبل از ازدواج اعالم نمودند.
آزادارمکی و شریفی ساعی(  ) 1390در مطالعهی خویش با نع وان «تبی  هعماج نی شش ش ششششناختی و روابط

جنسی آنومیک »1در ایران بر این باور هستند که رابطه جنسی پیش از ازدواج (آنومیک )در ایران
در حال افزایش میباشد و سیاس  ،بلاق ت

یدان د نتفرگ ه      و نادی ییده انگاش شهوژپ .تسا نآ نت    

مذکور به دنبال کشف عوامل اجتماعی موثر  ،در بروز و شکل گیر یا .تسا طباور ی نننن ننننن تحقی ،ق
یک پژوهش با رویکرد کیفی است .در این تحقی اب ق     43نفر هک ینادرم زا      ای یینگونههه رواب ار ط
تجربه کردهاند ،مصاحبه گردید .یافتهها ا نش نا م ممیدهنددد ک سحا نوچ یدراوم ه ا سح ،زاین س       
کنجکاوی و کسب تجربه ،شبکه روابط اجتماعی و گروههای دوستی س اکیب  ،هژو ر و ،ی طیارش    
اقتصادی فشار فرهنگی  ،افزایش سن ازدواج ،اف شیاز

یها ای ارتب و نیون یطا
تکنولو ژژژ 

ارزشهای جدید فرهنگی در جامعه ،از جمله مهمممترررین عوام و شیادیپ ل

شیادیپ    

طباور نیا شرتسگ      

هستند .ساز و کار گرایش به اینگونه روابط ،مکانیسمی پیچیده و چند مرح .دراد یا هل هب اهزاین    
افراد برای ارضای آنها فشار وارد میک نن د و او به دنبال راه های مشروع و فرهنگی ارضای این نیاز
است .اگر راه های فرهنگی و مشروع ارضای نیازها برای هم روط هب هک یناسک دشابن مهارف ه   

    

مشروع و قانونی نتوانند آن نیازها را برقرار ک نن د ،دچار آنومی م ممیش نو ددد .در ای ژوس ،هلحرم ن ههه ههههی
آنومیک به دنبال راه های فرهنگی جدید برای تأمین نیازهای خ دو

م ممیگردددد .ش یدج یاه هوی د    

فرهنگی زمینه را برای شکلگیری روابط پیش از ازدواج فراهم میک نن د.
ساروخانی و مقربیان(  ) 1390در پژوهشی با نع وان «تجددگرایی و همسرگزینی :تحقیقی مقایسهههای
در بین زنان مناطق  1و  11شهر تهران» در صدد شناسا يي گرايش به تجددگرا يي و نگرش به مراسم
ازدواج و آثار آن در واسطه هاي گز ني ش همسر و نگرش به مهريه بودهاند که با نام «تجددگرا يي و
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همسرگز يني  ،تحقيقي مقايسه اي در بين زنان مناطق  1و  11شهر تهران» در سال  1388انج ما داده-
اند .نظريهی کارکردگرا يي ساختاري به مثابه چارچوب نظري انتخ با

و دش

يقحت شور ق هويش      ،

پيمايش بوده است .انتخاب نمونه به روش نمونه گيري تصادفي صورت گرفته و حجم نمونه 582
نفر است که از اين ميان  165نفر مربوط به منطقه  1و  120نفر متعلق به منطقه  11است .فرضيه هاي
اين تحقيق بررسي رابطه بين نقش واسطهها و انتخاب فردي و مراسم ازدواج و نگرش به مهر اب هي   
ميزان گرايش افراد به تجددگرا يي است که در نتايج آزمون فرضیهها مشخص شددده استتت در کل
بين تجددگرا يي و همسرگز يني رابطه معناداري وجود دارد ،زير دقچره ا ر شيازفا لقتسم ريغتم       
مییابد ،نقش واسطه هاي انساني در انتخاب همسر و برپا يي مراسم ازدواج کم رنگ میشود ،ولي
نگرش به مهريه و انتخاب فردي کمترين رابطه را با تجددگرا يي

داشته است.

وود 2و دیگران (  ) 2002در تحقیقی به مطالعه تأثیر والدین ،رسانهها ،آم عون رد نالاسمه و شزو    
آگ جون یها و نا ان وم رد  ر ق د رار هناقشاع یاه

          پرداخت هه هان دد د .از ب قوف یاهریغتم نی

 ناتسود و       

آموزشهای جنسی بیشتری نقش را در اطالع ی ارق زا ناناوجون یبا ر قشاع  ا هن      داشتهههانددد .وال نید
اطالعات درست و صحیحی ارائه کرده بودند و دوستان بیشترین نفوذ را بر انتخ با

ارق ر هناقشاع     

داشتند .دختران بیشترین اطالعات را از والدین و رسانهها گرفته بودند و بیشتر تحت ن نیدلاو ذوف   
بودند ،اما پسران در کسب اطالعات را از والدین و رسانه گرفته بودند و بیشتر تحت ن نیدلاو ذوف   
بودند ،اما پسران در کسب اطال تشیب تاع ر  تیمها نی را هب شر رق ناکی ار دوخ   

     ب اونع ه نن ننن م عبان

اطالعاتی میدادند.

هندریک 3و هندریک( )5991نگرش افراد نسبت به تمایالت جنسی و عشق را در سه مقطع زم ینا

(  1988و  2991و  )3991در میان  1090پاس رب وگخ ر ندومن یس د داد لیلحت  .هههه هههههه یا

آنها ا وج دو

تفاوتهای جنسیتی در عشق و تمایالت جنسی را نشان میداد .مردان از نظر جنسی آسانگیرتر زا 
زنان بودند .اگرچه زنان و مردان هر دو به صورت مشابه ،دیگر جنبههای تمایالت جنسی را تصدیق
کردند .دیگر تفاوت جنسیتی زنان و مردان آن بود که زنان بیشتر به عشق مبتنی بر دوس لیامت یت   
داشتند و مردان به عشق مبتنی بر بازی -نق .ش

ردنه معز هب ی عومجم رد شناراکمه و ک        075

شهای جنسیتی متفاوتی داش .دنت یروط هب    
پاسخگوی زن و  520پاسخگوی مرد این پژوهش نگر 
که بر مب یان

 102آیتم یتیسنج شرگن هک ی      آنها ا را در ای م یسررب شهوژپ ن ی ییی ییییینم نانز دو   

مسئولیتپذیرتر ،عرفیتر و آرمانگراتر هستند .در حالی که مردان آسانگیرتر ،ابزاریتر یاراد و 
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یداد که زنان نسبتًاًا در نگرشهای جنسی
نها نشان م 
جهت گیریهای قدرت -کنترل هستند .میانگی 
خود محافظه کار بودند در حالی که مردان نسبتًاًا آسانگیرتر بودند.

شه سنج تایبرجت و ا ی رد ناناوج 
جایا و هیندین ) 2004 (4روابط عاشقانه پیش از ازدواج :نگرش ش

  

دهلی نو را بررسی کردهاند .به زعم این دو محقق همخوابگی و درگیر ناقشاع تابسانم رد ی ههه ههههی
پیش از ازدواج در میان جوانان هندی رو به افزایش است .این در حالی ست که ه یاهراجنه زون   
یتابد و محدود میکند .در این پژوهش ،رابطهی بین نگرش جوانان ،به
اجتماعی این مقوله را برنم 
تجربیات جنسی و رابطهی آن با جنس ،سن و طبقهی اجتم آ یعا نننه وم ا ر هتفرگ رارق یبایزرا د      
است .لذا دادههای گردآوری شده مشتمل بر  385مرد و  574زن میباشددد ک نس هورگ رد ه    

- 19

 15قرار دارند و عمدهی آنها در محالت محروم دهلی (از نظر وضعیت اقتصادی و فرهنگ ای و ی   
هر دو) زندگی میک نن د 26 .درصد از پاسخگویان مرد و  53درصد از زنان پاسخگو گزارش دادند
که تاکنون با یک فرد از جنس مخالف که به او عالقهمند شده و رابطهی عاشقانه داشتهاند رابطهی
جنسی داشتند که از این رابطه رضایت باالیی را ابراز نمودهاند .برای هر دو جنس رسانههای جمعی
یآی  کی هک دن ر
به ویژه تلویزیون و سینما منافع قوی اطالعاتی به شمار م 

طبا هههه هههههی س ار یسنج ملا   

تشویق میک نن د.
چارچوب نظری

مدرنیته ،نوگرایی و تغییرات اجتماعی :از گیدنز تا باومن

در دیدگاههای نظری گوناگون به دلیل ماهیت پیچیده و چند بعدی پدیدههای اجتماعی -انسانی و
نیز تکثررویکردهای نظری که به تبیین و بررسی آنها میپردازند .رویکرد مدرنیته به یکی ناونع   
از مهمترین حوزههای جامعه شناسی میتواند تبیین مناسبی از گ هب یتنس عماوج راذ هئارا نردم       
نماید .به گونهای که ضمن تبیین آثار نوسازی و مدرنیته در سطوح خرد و کالن و میانی ،تغییر تا
و دگرگونی ارزشها و نگرشهاوالگوی رفتارهای اجتماعی را نیز تبیین نماید

(باومن: 1384 ،5

 .) 19 - 18به

تعبیر گیدنز در عصر مدرن بازاندیشی 6مداوم در همهی عرصههای زندگی اتفاق میافتد .در جریان
نوسازی در سطح کالن تغییراتی همچون؛ افزایش شهرنشینی ،کاهش نفوذ خویش تسگ ،یدنوا رش   

تکنولوژیهای نوین اطالعاتی و ارتباطی ،7افزایش دانش عمومی افر تسگ و دا رد هه هههی اش لاغت نانز   
بسیاری از کارکردهای قدیمی خانواده به سازمانها و نهادهای دیگر واگذار میش رییغت نیا و دو    
کارکردها ،شبکههای اجتماعی را جایگزین روابط خویشاوندی تضعیف ش م هد یی ییینماید

(ق و دار یعنا
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 .) 167 - 68بنابراین نگرشهای فردگرایانه جایگزین نگرشهای جمع گرایانه شده قواعد

نوپدید و متغایر با سنتهای خانوادگی به بیسازمانی خانوادگی منته انب .دش دهاوخ ی ب درف نیار     
محوری جایگزین خانواده محوری میشود .انسان عصر دم  ر یب کیرد ن

متعا ا هب هدرتسگ ید        

سرمی برد و درعین حال به تعبیر اولریش بک 8محدودیته ار شنوماریپ یاهربج و ا

م یییی یییییش دنک

یه یا
ولی دردام مخاطراتی پیچیده تر گرفتار میشود .انسان فردگرای امروزی به مدد ژولونکت  یی یی
یشود .میییتوان یاهدنویپ د   
تهای محلی ،از زمان و مکان به سادگی کنده م 
نوین از مکان و موقعی 
شخصی گسسته خود را از حصارمکان و زمان برهاند .بنابراین در جری اذگو یزاسون نا ر از مظن     
شه  هتشذگ یاپرید یا ت هدش فیعض
سنتی به مدرن ،در مدرنیتهی متأخر سنته زرا و ا ش ش

دارفا و       

همواره در معرض ارزشها و هنجارهایی نوظهور و بعضًاًا غیر بومی قرار میگیرند .فرآیند نوگرایی
در جوامع بشری مصداقهایی همچون رسانههای همگانی ،اعتم ،نمزم یریذپ رییغت ،یتسود ،دا      
نظامهای تخصصی فنی و پزشکی ،خطر کردن دائمی ،ازدواج و طالق ،خویش ینامدوخ ،یبای نت    
گری در رفاقت و هویت طلبی و رابطههای ناب دارند که همگی در جامعهی جدید تغییر کردهاند
(ب ،ک

   : 1388

 .) 27مقول هه هی ن و ییارگو

گددجت ر ررر رایی م  میهاف م نوچ یددعت ب یییییییی ییاعتم ،یعامتجا یدا     

فردگرایی و مخاطره پذیری را دربردارند .یکی از مهمترین آفتهای اجتماعی که هر جامعهههای را
با مشکل جدی مواجه میسازد فقدان اعتماد میان اعضای جامعه یا به اصطالح بیییاعتم .تسا یدا
گسترش بیاعتمادی و دورویی در روابط اجتماعی و گسترش ان رد یقالخا تافارحنا عاو

حطس     

جامعه به نهاد خانواده و مناسبات انسانی نیز تسری یافته و اساسًاًا کیفیت ارتباط ب راچد ار نارگید ا    
شک و تزلزل کرده است

(گیدنز: 1388 ،9

 ) 44به عقیدهی هابرماس ،10گسترش فضاهای عمومی ،امک نا

تعامل با قدرت برابر را به کنشگران عقال م ین ییدهد گستردگی فضاهای مج نآ رد یمانمگ و یزا   
یآورد .نفوذ مدرنیت شرتسگ اب ه    
فضاها امکان برقراری کنشهای ارتباطی را فراهم م 

آزادیها ای

فردی و اجتماعی ،افزایش فضاهای ارتباطی ،و دنیایی شدن، 11تغییر در ارزشهای اجتماعی ،تفوق
ارزشهای فردگرایانه ،تنوع روزافزون سبک زندگی و تأثیرات ناهمگون بر داع تتتها ا ،ارزشه وا
تصورات ،شیوه های اندیشه و فاصله گیری فزاینده از کدهای رفت نتبم یرا ی بهذم رب     
سنت انجامیده است .فر رفا طباور ندش ید ا هرذ ،د ندش یا

و تعه ود

هداوناخ        و از دس هاگیاج نتفر ت    

مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی ،شکل گیری الگوهای جدیدی از روابط بین دوجنس را در پ پپی
خواهد داشت .روند روبه رشد نوگرایی در جامعهی ایرانی،به صورت دسترسی بیشتر به شبکه های
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اجتماعی ،افزایش حضور زنان در حوزه های عمومی ،کمرن اهراجنه ندش گ     و باورمندددیها ای
مذهبی ،تغییر در نگرشهای جنسیتی ،افزایش استفاده از رس نا هههه ت وا غغغیی ییر در ارتباط و نارتخد تا
پسران و به وجود آمدن شکلهای جدیدی از خانوادهها ادامه مییابد .که نظریه پردازی و پژوهش
در این زمینه را ضرورت میبخشد.
تغییر و تحول نگرشی و ارزشی؛ رونالد اینگلهارت
در بررسی تغییرات ارزشی و نگرشی درجامعه و چگونگی شکلگیری آن نظریههای متعددی ارائه
شده است که هرکدام به بررسی جنبهای از آن پرداختهاند .یکی از نظریاتی که در دهههای اخیر با
توفیقات نسبی درحوزهی تحول ارزشهای خانوادگی همراه ب یرظن تسا هدو ههه ههههی تغییر و شرگن 
ارزشی اینگلهارت میباشد .از نظر او دگرگ  هدوب یجیردت یگنهرف ینو و برجت رد هشیر  هههههه هههههههه یا
لهای مختلف ش  نیا زا .تسا هداد لک رو زرا ششش ششششه یتنس یاهراجنه و ا    
سازندهای دارد که به نس 
شهای جدید تا حد زیادی درمیاننسلهای
لهای گذشته کام ًالًال گستردهاند .در حالیکهگرای 
درمیاننس 
جوان تر نفوذ داشته ،با جانشین شدن نسلهای جدیدتر جهانبینی متداول در یک جامعه به ت جیرد
دگرگون میشود .اینگلهارت معتقد است که هر فرهنگ رهیافت مر ناشطیحم اب قباطت رد ار مد     
نشان میدهد و این رهیافت در ب نل دمدت به دگرگونیهای سیاس و یداصتقا ،ی

لونکت و خساپ یژ     

میدهد .جهان بینی مردم تنها به آنچه بزرگترانشان به آنها میآموزند بستگی ندارد ،بلکه جهان-
بینی آنها با تجارب کلی زندگیشان شکل میگیرد و گاهی تجارب س دنزا هههی ی ناوج لسن ک    
لهای گذشته متفاوت است
عمیقًاًا از تجارب نس 

(اینگلهارت3 138 ،به نقل از شوازی و همکاران.) 38 : 1386 ،

به طورکلی رهیافت بحران ارزشها با محوریت نظریهههی اینگله ترا  ،یراتخاس حطس ود ره رد      
جامعه و سطح افراد میتواند تغییر و تحوالت و جهت گیریهای ارزشی را بررسی و تبی .دیامن نی
بازخورد تغییرات ساختاری و کالن در نظام اجتماعی به دگرگونیهایی در سطح فرد منجر ش و هد
این دگرگونیها دارای پیامدهای عدیدهای برای نظ ناوج لسن یشزرا ماظن .تسا یعامتجا ما

     

همسو با گرایشهای ارزشی آنها ،الگوی رفتاری جوانان را رقم میزن ریسم هاگ هک ییوگلا ؛د      
لهای پیشین) قرار میدهد.
بهای آنها را در برابر والدینشان (نس 
انتخا 
اینگلهارت دو فرضیه پیش بینی ک نن ده برای دگرگونی ارزشها مطرح میکند تا بتواند روند تحول
شها را تبیین نماید .این دو فرضیه عبارتند از:
این ارز 
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 -1فرضیهی کمیابی 12که در آن الویت های فرد بازتاب محیط اجتماعی ـ اقتصادی اوست .شخص
بیشترین ارزش ذهنی را برای آن مواردی قائل است که عرضهی آنها در محیط زندگی شخصیش
نسبتًاًا کم است.

 -2فرضیهی اجتماعی شدن 13که درآنارزشهای اصلی ش دایز دودح ات صخ ی عاضوا باتزاب        
حاکم برسالهای قبل از بلوغ وی

است (اینگلهارت.) 61 :3 138 ،

براساس رهیافت نظری اینگلهارت ،دو گونهی سنخ شناسی با اولویتتته هئارا توافتم یشزرا یا     
یهای کوتاه م یا هرود راثآ اب تد ا وط هب ؛دراد هراش ر هکی       
میگردد .فرضیه کمیابی به دگرگون 

یانجامد .فرضیه جامعه پذیری داللت بر وجود آثار ب نل د مدت
دوره های کمیابی به مادی گرایی14م 
شها تدریجی و ب مان لکش ه ر یئ    
یهای اساسی در ارز 
نسلی دارد و مبین این امر است که دگرگون 

یدهند.
ر وی م 

به نظر اینگلهارت مادیگرایان کسانی هستند که به دلیل نداشتن احساس امنیت سازنده( 15برآم هد
از دوران شکلگیری شخصیت و وضعیت مالی کنونیشان) اولویتهای مادیگرایانه دارند .امنیت

مالی و جانی برای آنها مهمتر است و تأکید بیشتری بر ارزشهای سنتی و هنجارهای دینی دارن .د
این افراد به نقشها و هنجارهای جنسیتی توجه فراوان دارند و برای باال بر زا ،ینیب شیپ ناوت ند
هنجارها و ارزشهای دینی مطلق پشتیبانی میک نن

د(اینگله را تتت :3 138 ،16

  

 .) 222بنابراین به تعبیر اهلگنیا  رت   

نوع نگرش افراد بسیاری از مسائل شخصی و حتی هنجارهای رفتاری آنان را س هاوخ ناما دد ددد داد و
یهای ویژهای را بر نارتخد یا   
درعرصهی معاشرت با جنس مخالف ،انتظارات ،تعهدات و مرزبند 
و پسران تعریف و تبیین خواهد نمود .در ارتباط با جنس مخالف ،دی یارگ یدام هاگد ا یشرگن هن     
م فن ی نسبت به روابط پیش از ازدواج خواه هک ارچ تفای د فرد بر اهراجنه فالخ ی ا متج ا یع         
شه یا ی رد هک تسا هدیزگرب ار ون       
جامعهی خود و در تقابل با ارزشهای دیرپای خ زرا ،هداونا ش ش
نگرش مادی گرایانه جایگاهی نخواهد داشت.لذا گسترش روابط پیش از ازدواج به نوعی بازنمایی
یآید که در عرصهی مناسبات بین دوجنس شیوههای
دگرگونی ارزشی -نگرشی جوانان به شمار م 
جدیدی از تعامل و برقراری ارتباط با جنس مخالف را نوید میدهد.
خانواده استبدادی در تقابل با خانواده اقناعی؛ تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر

به طور ک م یل یی یییت  ظاحل زا ناو ن ود ،یرظ نو س زا ع ا اتخ ر زا ار هداوناخ رد  مه :دومن کیکفت   

     

استبدادی و اقناعی .بر این اساس ،تفوق هر یک از ویژگیییه وناخ رد قوف یا ا زورب هب رجنم هد      
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صتر نی
یگردد .از دیدگاه آلموند و پ خشم ،لوا صص صص
رفتارهای متفاوت فرزندان در عرصه اجتماعی م 
وجه نفوذ خانواده ،شکل داده به ایستارهای فرد در مقابل اقتدار است .خ یمصت هداونا م یعمج تا    
میگیرد و ممکن است این تصمیمات برای کودک آمرانه باشد ،یعنی نافرمانی از آنه م ا یی یییتواند
  

یتوان ار کدوک ساسحا د
سبب تنبیه گردد .نخستین تجربه مشارکت در تصمیم گیری خانواده م 
در مورد صالحیت سیاسی خویش تقویت کند ،مهارتهای الزم برای تعامل سیاس هب یو رد ار ی   
وجود آورد و در سنین بلوغ فرد را به مشارکت فعال در نظام سیاسی تش نک قیو دد

د(آلمون ،لواپ و د
دد

: 1375

یتواند در مورد دیگر جنبه ه  تکراشم دننام مه یعامتجا یا ا لماعت ،یعامتج اب         
 .) 24این امر م 
دیگراننن و در م د روضح هوحن ،رضاح هعلاطم درو ر یاضف   و یطابترا ر ص یا هناس ا قد .دشاب          
هورکه تسا دقتعم رمیا ادتقا هکر د ردپ ر ما هداوناخ  ر هطلس دارفا داجیا ثعاب یزو
میگردد(اعزازی: 1376 ،

بلط              

           

 .) 129او در مقالهی مشهور خود« ،خانواده و اقت اد ررر در دوران معاصررر» ،بههه طوررر

خاص به روشهای اقتداری پدر در خانواده توجه کرده و با توجه به پیشینه تاریخی اقت راد  ،،وجوددد
ی کههه
آن را در خانواده امروزی مضر تشخیص داده است .از نظر او در میان تمام نهادهاییی اجتم عا ی ی
فرد را برای قبول اقتدار ،یا دیکتاتوری در سطح جامعه آماده میس دزا  ، ،خ داونا ههه در مقاممم اول قراررر
دارد .خانواده به نع وان یکی از مهمترین قدرتهای تربیتی از شخصیت انسانها مراقبت میییکنددد و
ی آن را میییخواهددد .در دوران معاصررر با ا
این عمل را همانگونه انجام میدهد که زندگی اجتم عا ی ی
وجود کماهمیت شدن خانواده به نع وان یک واحددد اساسییی اقتص یدا  ، ،ه ون ززز بررر روی خ داونا ههه بههه
صورت نهادی سنتی و با شیوههای سنتی تاکید میشود .در نتیجه همچنان اقتدار پدر کههه در دوران
قبل دارای عینیت ضروری بود ،تبلیغ میشود .اما با توجه به غیر واقعی بودن اقت اد ررر پ رد  ،،بههه دلیل ل
ل
تحت اقتدار دیگری بودن پدر در روابط کاری جدید ،کودکان در سنین نوجوانی بههه دع ممم اقت اد ررر
ی از ق رد تتت
ی دارای تص ریو ی ی
واقعی پدر پییی میییبرنددد .در ایننن شر یا ططط نوج او ننن از لحا ظظظ شخص تی ی ی
شگر این تصویر نیست و جوان در انتظار یک پدر قوی
یشود ،اما از آنجا که پدر نمای 
خودکامه م 
ی چوننن فاشیسممم میییشوددد .بههه عقیدههه
و قدرتمند ـ یک ابرپدر ـ است ،به راحتی تابع جهانبینیه یا ی ی
هورکهایمر وجود اقتدار در خانواده تنها با ثع

میشود که ک دو ککک اطاعتتت و سررر فرووو آوردن در

م و گروههههاییی خاصییی را فراا گیرد
برابر فرد قدرتمند و خصومت نسبت به ضعفا ،افراد تحت ستم م
(همان).
آدورنو(  1950به نقل از وحیدا و نیازی:3 138 ،

 ) 124در کتاب شخصیت استبدادی ،معتق رفا هک تسا د ا هک ید
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پدرانی کناره گیر ،سخت گیر و تنبیه ک نن ده داشتهاند و والدین آنها تنبیه بدنی زیاد یا تهدید ب یند
    

به کار میگیرند ،گونه ویژه ای از شخصیت را پیدا میک نن د ک  یدادبتسا هب موسوم ه ا نیا .تس

یک نن د و
افراد ،به طور خاص ،از درون نگری ،تأمل و تعقل ،اندیشه و تفکر و خیال پردازی پرهیز م 
به عوامل و تعیین ک نن ده ه ارسا یا ر زیمآ ی دوخ تشونرس یارب 

اد داقتعا رند   .ا رظن ز ،ونرودآ         

شخصیت اقتدارگرا به واسطه والدینی پرورش مییابد که نسبت به فرزندان خود روشهای خشک
و خشن انضباطی به کار میگیرند .این قبیل پدر و مادرها ،عشق و حمایت خ ناشناکدوک زا ار دو   
منوط به اطاعت بی قید و شرط آنها میدانند و در روابط خود با فرزن تشیب ناد ر سح رب 
شناسی تاکید میییک نن

د(دوچ و کر ،سوا
دد

هفیظو      

 .)271 : 1374ه حاص زا نگی بببببنظر ماظن عون ،یزاسون هیرظن نا      

خانوادگی افراد و شیوه های تربیتی والدین را به نع وان عامل اصلی بی تحولی جوامع سنتی و مدع
توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها بیان نموده است .به نظر وی ،نقطه های آغازین تربیت و اجتماعی
شدن کودک ،نقش زیادی در رفتار آینده او دارد ،به گونه ای که ممکن است مانع ن ای و یروآو   
پذیرش نوآوری شود .از دیدگاه هیگن ،ایستایی و س یتیصخش داجیا لولعم یتنس عماوج نوک

      

واپس گرا و استبدادی در افراد است و بروز این شخصیت استبدادی در افراد ،معلول ش تیبرت هوی   
خشک و اطاعت آمیز افراد در کودکی است که توأم با تنبیهات سخت برای کسانی که دستورهای
اعالم شده را مرا من تاع یی یییک  ،دنن هههمر ذگ هیامرس هک تسا دقتعم یو .تسا ها ا یر در نارود 

     

کودکی به جای اینکه معطوف به سکون ،اطاعت و فعالیتهای بازدارنده باشد ،بای ،راک قوشم د    
فعالیت و خالقیت باشد

(هگن.) 1962 ،

مصرف رسانهای و نظریهی کاشت جرج گربنر

17

این رویکرد یکی از نظریهها در سطح شناختی میباشد و مرب تسا عوضوم نیا هب طو ارق هک ر      
گرفتن در معرض رسانهها ،تا چه حد میتواند باورها و تلقی عموم از یک واقعیت خارجیرا ش لک
شه یا ی د رضاح لاح رد هک ار  ر کی 
شه زرا و ا ش ش
دهد؟ گربنر میگوید :رسانههای جمعی نگرش ش

   

شها را میان اعض کی یا   
فرهنگ وجود دارند ،پرورش میدهند و تقویت میک نن د .رسانه این ارز 
فرهنگ حفظ و تبلیغ میکند و آنها را به یکدیگر پیوند میزند .بدین ترتیب رسانههای جمعی بر
نگرشها و ادراکات مردم از حقیقت اثر میگذارند .او معتقد است ،رسانهه یوصت کی ا ر بذاک     
معین از حقیقت ارائه میدهند تا آنجا که کاربران رسانه ،از تفسیر محتوای درست و حقیقی دست
برداشته ،پیش از آنکه حقیقت عینی پیرامونش را در یاب لیامت دن    م ممییابنددد حقیق نیع و ی ی ندوب     
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تصاویر رسانهها (به ویژه تلویزیون) را باور ک نن د .گربنر معتقد است که پیامهای رسانهای ،از چندین
جنبهی اساسی ،از واقعیت فاصله دارد اما به جهت تکرار دائمیییاش نهایت ًاًا ًاًا ب قافو دروم هاگدید ه     
جامعه تبدیل شده و مورد

پذیرش عموم مردم قرار میگیرد (گربنر 1384 ،به نقل از نصیری.) 42 : 1386 ،

در واقع آنچه که گربنر در اهمیت رسانهها نع وان میکند ایجاد راه های مشترک بر و باختنا یا
نگریستن به واقعیتها و اتفاقات است؛ راه های مشترکیکه فهم یکسان و در نهایت کنش و نگرشی
یکس دهاوخ یپ رد تدم زارد رد ار نا

 هچرگا .تشاد ر ناس هههههه ه ههههههه ههی مور گ رظن د ر رنب        در جری یی ان

شها ای س بولطم شرگن و یتن   
تحقیقاتش تلویزیون بوده است ،لیکن در کنار تلویزی هک نو    ارز 
اجتماعی را تبلیغ و در قالب پیامهایش برای مخاطبان بازسازی میکند ،ش کب هههه راوهام یا هه هههای نیز
شهای سنتی نظام اجتماعی را طراحی و ارائه مینمایند.
ارزشهای بعضًاًا مدرن و گاه متناقض با ارز 
مخاطب عام که در معرض انتخاب این رسانهها قرار دارد بر مبنای نگر و ش باورمندددیها ای خ دو

دست به انتخاب میزند و پیامهای رسانهای را دریافت میکند .او به این صورت با جریانی از پیام-
های رسانهای مواجه میشود که واقعیتها ،موقعیتها و گزینههای ممکن برای انتخ با
به نمایش میگذارند .در حیطهی روابط پیش از ازدواج و الگوه ود نایم یترشاعم یا

شیارب ار   
،سنج      در

کشور ما رسانهی ملی (رادیو و تلویزیون) به صورت مداوم کلیشههای شخصیتی را بازسازززی مییی-
کند که هنجارهای اجتماعی و باورداشت های مذهبی را تقویت نمای یید و ب نوچ یطباور حیبقت ه     
دوستی بین دو جنس ،معاشرتهای غیررسمی و خارج از عرف (ارتباطات پنهانی) و س ءو تبقاع   
تعاملهای غیررسمی و معاشر تتتها ای پنه م ینا یی یییپر .دزاد و یسایس یاهزرم یوس نآ رد نکیل    
اجتماعی شبکههای ماهوارهای نیز به کاشت باورها و تقویت هنجارهایی مخالف ارزشهای س یتن
پرداخته ،انتخاب آزاد ،معقوالنه و بر مبنای خواس قالع و ت هه هههی شخص رب دیکأت اب ار ی بر هدروآ      
سازی نیازهای جنسی و جسمی تبلیغ مینماید و ظاهر فریبندهی رابطه ب برجت ،فلاخم سنج ا هههه هههههی
فرصت گسستن از یک رابطه و پیوستن به یک رابطهی بهتر ،و انتخابهای متعدد و مت رد هک عون   
بهای مطلوب اجتماعی و پذیرش ازدواج به نع وان الگوی نهادینه شدهی
صورت برگزیدن چارچو 
ارتباط با جنس مخالف از آن محروم خواهند شد ،را به نمایش میگ راذ ددد .ل انبم رب اذ ی یرظن  هههه هههههی
گربنر رسانههای جمعی با امکان دسترسی آسان میتوان رگن ،اهرواب دن ششش ششششه و ا در نهای ییت الگ یو
کنشهای متقابل بین دو جنس را شکل داده و حتی جوانان را به یک فهم مشترک و ب ناسکی روا   
نسبت به روابط پیش از ازدواج برسانند(همان).
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شکل  :1مدل نظری پژوهش

فرضیات پژوهش
بین فردگرایی و بیرغبتی نسبت به ازدواج در میان جوانان ش طبار نارهت ره ههه ههههی مع دوجو یرادان   
دارد.
بین مدگراییو بیرغبتی نسبت به ازدواج در میان جوانان شهر تهران رابطهی معناداری وجود دارد.
بین مادیگرایی و بیرغبتی نسبت به ازدواج در میان جوانان شهر تهران رابطهههی مع دوجو یرادان   
دارد.
بین برابریخواهی جنسیتی و بیییرغبت رد جاودزا هب تبسن ی

هت رهش ناناوج نایم ر نا طبار هههههههه هههههههههی

معناداری وجود دارد.
بین نگرش نسبت به ساختار دمکراتی

ِکِک خانواده و بیرغبتی نسبت به ازدواج در میان جوان هش نا ر   

تهران رابطهی معناداری وجود دارد.
بین مصرف رسانهای و بیرغبتی نسبت به ازدواج در میان جوان هش نا ر طبار نارهت  هههه هههههی مع یرادان
وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر مبتنی بر رهیافت پوزیتیویستی و روش پیمایش است .واحد تحلیل در ای شهوژپ ن   
فرد است که بدین ترتیب ،سطح تحلیل این مطالعه نیز خر .تسا د

جامعهههی آم یقحت نیا یرا ق قق قققق،
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شامل تمامی افراد (اعم از زن و مرد) واقع در محدودهی سنی وم  ر نعی رظن د ی گ  ر نس هو ییییی یییییییی افر دا

مجرد  24 -02سالهی ساکن شهر تهران میباشندددکه تع داد آنها ا  18 3130505ب سا هدو تت تتت.در این

تحقیق برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و حجم نمونه برای ای علاطم ن هه ههه483

نفر مشخص گردیده است .شیوهی نمونهگیری از نوع تصادفی خوشهای بوده است.تکنیک جم ععع -

آوری اطالعات پرسشنامهی محققساخته بوده است .برای دستیابی به اعتم رعم باب رد دا ففففففف ه یا
تجربي به دو شیوه عمل خواهد ش .د محقق اب نا    مراجع یقحت هب ه ق یشیپ تا نننن ننننن س دومن یع هه هههان زا د

مطالعات تجربی صورت گرفته در تدوین چارچوب نظری و نیز تنظیم پرسشنامه بهره بگیرد .شیوه-
ی دوم ،اعتبار صوری استکه منظور از آن میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص
یا معیار است.از آنجا که در این تحقیق پرسشنامهای استاندارد در باب موضوع مورد پژوهش وجود
ندارد .محققان پس از تدوین پرسشنامه با مراجعه به اس صختم و دیتا ص نی    و ص بحا
موضوع به حذف یا تغییر و یا اصالح برخی گویه ها اقدام نمودن و د بر ساسا    

نیا نارظن    

رویکرد نظررری و

نگرش تجربی آنها سعی نمودند اعتبار گویه ها را افزایش دهند .برای حصول از روایی پرسشنامه،

از طریق آلفای کرونباخ 19استفادهشده است .ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای بی رغبتی به

ازدواج(  ،)0/ 78م دا ییی یگرایی ((( (  ،)0/ 78برابر ییی یخ  یتیسنج یهاو (((((( (  ،)0/ 76فردگرایی ((( ( ،)0/ 79
مدگرایی( ،)0/77نگرش نسبت به ساختار دمکراتی

ِکِک خ هداونا ((  )0/ 82و مصر ناسر ف هه هههای( ،)0/ 79

که نشان دهندهی این است که گویههای در نظر گرفته شده جهت سنجش آن از همبستگی درونی
باالیی برخوردار است .برای تحلیل دادههای پژوهش از تحلیل همبس شجنس یارب نوسریپ یگت     
روابط و معناداری آنها استفاده شده است .همچنین از تحلیل رگرسیونی چندمتغیره اس هدش هدافت   

است که هدف آن پیشبینی یک یا چند متغیر وابسته یا مالک از یک یا چند متغیر مستقل یا پیش-
شبینی ،دامنه تغییراتی را که در متغیر وابسته
بین است .رگرسیون چند متغیره بر اساس یک قاعده پی 

یدهد.
از طریق متغیر مستقل ایجاد میشود مورد ارزیابی قرار م 
متغیرهای پژوهش

پژوهش حاضر دارای دو متغیر اصلی است :تجددگرایی و بیرغبتی نسبت به ازدواج .تجددگرایی

متغیر مستقل پژوهش است که خ یاراد ،دو

ی-
 6بع یارگدرف د ی گدم  ،ر دام ،ییا یییی یییییگرای ربارب ،ی یی یی

خواهی جنسیتی ،نگرش نسبت به ساختار دمکراتی

ِکِک خانواده و مصرف رسانهای است.
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بیرغبتی نسبت به ازدواج(متغیر وابسته) :میل و رغبت جوانان به ازدواج ،تشکیل خ و هداونا
تها و نقشهای خانوادگی تمایل به ازدواج نامی هد م ممیشوددد.
آمادگی برای پذیرش و قبول مسئولی 
این مفهوم با مجموعه ای از موانع فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی و حتی حاکمیتی به چالش کش هدی
شها ای جوان رد نا زمینهههی ازدواج
یشود و به تعویق میافتد .لذا به طور کلی نگرش ،باور و ارز 
م 
تمایل و رغبت به ازدواج خوانده میشود

(طیبی نیا 72 : 3 139 ،و

 .) 68در این پژوهش ،جنبهی دیگر تمایل

و رغبت به ازدواج مورد بررسی قرار میگیرد که آن عدم تمایل و به بیان دیگر بی رغبت ناناوج ی   
به ازدواج است .برای سنجش این متغیر از شاخصهایی چون نگرش نسبت به ازدواج ،راههای رفع
نیازهای جنسی ،اهمیت تعهد و مسئولیت در ازدواج ،ضرورت و نیاز به ازدواج و ارتب سنج اب طا    
مخالف و ازدواج .این متغیر با  10گویهی طیف لیکرتی سنجیده شده است.

فردگرایی :فردگرایی ،20به معنای تمایل کنشگر به دنبال کردن اهداف و عالیق شخصی در برابر
اهداف جمعی بوده است؛ به نحوی که اهداف ،عالیق ،منافع و تمایالت فردی به مراتب مهمتررر از
انتظارات و تعهدات جمعی میباشد .در این وضعیت ،فرد احساس تعهد ضعیفی نسبت ب و هعماج ه
شهای خودخواهانه که ش تذل لما   
یتوان به ارز 
افراد آن دارد .از مؤلفههایی سنجش فردگرایی م 
طلبی ،کاهش پایبندی به سنتها ،حسابگری و خاص گرایی است اشاره نمود .همچنین ای ریغتم ن   
در قالب کاهش احساس مسئولیت اجتماعی نسبت به دیگران ،کاهش احس و بهذم هب قلعت سا
ملیت و کاهش میل به مشارکت اجتماعی سنجیده

میشود(ش اکمه و فورل را ،ن     119 : 2007ب ،راتفگوکین زا لقن ه    

 .)3 139در پژوهش حاضر ،فردگرایی با شاخصهای کسب سود و م فن عت در روابط عاشقانه ،ترجیح
شه و ا
یاعت یان ی زرا هب  شش شش
عالیق و ارزشهای فردی بر جمعی ،قیلس هب هجوت مدع هههه هههههی دیگر ب ،نا یی یی
هنجارهای جمعی و اولویت دیدگاههای خود نسبت به دیگران در روابط اجتم جنس یعا ی هدش هد    
است.
مدگرایی :مدگرایی ،دگرگونیهایی است که زود رواج مییابند و عمری نسبتًاًا محدود دارند .هر
چهره از فرهنگ که جنبهای ناپایدار دارد و افراد به جهت اعتباری که بدان وابسته اس روط هب ،ت    
سطحی گرایش به آن

نشان میدهند(س ،یناخورا

: 1370

 .) 263بنابراین ،در پژوهش حاضر خاش  ،صص صصصه یا

مدگرایی عبارتند از :لباس پوشیدن طبق آخرین مد روز ،استفاده از جدیدترین مدل آرایش

م و و

صورت ،برداشتن ابرو(برای پسران) و تاتو کردن(برای دختران) ،خریدن لباسهای متعدد در ط لو
ساز و برنزه کردن پوست.
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ِی افراد بر مبنای نظری ییهی دگرگ ش هدیجنس تراهلگنیا یشزرا ینو ده     
مادیگرایی :مادیگرای ِی
شها ای فر یاه یریگوس مه و د     
شها ا و نگرش ش
است؛چرا که هم نقشی بسیار موثر در ساخت ارز 
اجتماعی او دربارهی بسیاری از مسائل اجتماعی را برعهده دارد .به نظر اینگلهارت ،افرادی که در
دوران شکل گیری شخصیتشان دارای امنیت اقتصادی وجانی نبودهاند ،ب سحا نتشادن لیلد ه اس     
امنیت سازنده ،جهت گیریهای اجتماعی و ارزشی مادی گرایان  دنهاوخ ه د زا دارفا نیا و تشا      
نقشهای جنسیتی و هنجارهای جسمی و نیز ارزشهای سنتی حمایت میک نن د

(ش یزاو

و دیگر ،نا

: 1386

 .) 39بنابراین ،در پژوهش حاضر شاخصهای سنجش مادیگرایی عبارتند از :عدم اولوی جاودزا ت
ِی مادی ازگرب رد تالمجت تیمها ،یگدنز رد تا ر ،یسورع مسارم ی        
در زندگی ،اهمیت بنیاد ِی
اهمیت کلیدی جهیزیه و مهریه در ازدواج و اولویت مسائل مالی در اقدام برای ازدواج.
برابریخواهی جنسیتی :نظام جنسیتی بر هویتها ،ویژگیها ،الگوهای کنش متقابل اجتم یعا
و تجربیات افراد هر گروه موثر است .بر این اساس گفته میشوددد ک و هاگیاج ه
مردان در بیشتر موقعیتها متفاوت

است(ریتزر: 1388 ،

تجربهههی زن اب نا   

.) 468این مفهوم معمو ًالًال بر اس تبسن شرگن سا    

به نظام نقشها و تقسیم کار جنسیتی سنتی سنجیده میشود .در نظام نقشها و تقسیم کار جنس ،یتی
تفوق و تسلط ویژهی مردان است و نقشهای خانگی به زنان و نقشهای خارج از خانه و نیز نقش-
های کنترل و مدیریت در خانه و جامعه به مردان

اختصاص دارند(سراج زاده و جواهری،

 .) 1385ای ریغتم ن   

بر اساس شاخصهای زیر سنجیده شده است :حق طالق برای زنان ،بالمانع بودن خواستگاری زنان

م-
از مردان ،فعالیت اجتماعی و سیاسی زنان ،فعالیت اقتصادی زنان و نقش کلی یمصت رد نانز ید ممم ممم
گیریهای خانوادگی.
نگرش نسبت به ساختار خانواده
ساختار خانواده مرتبط به نحوه اعمال قدرت است .بدین معنا که افراد خانواده به چه طریق دارفا ی   
دیگر خانواده را به انجام امور دلخواه خود وادار میک نن د .بیشتر مـحققین ،بـر اسـاس ن یطباور عو   
مگیری در خانواده را در چهار
کـه بـین زن و شوهر در خانواده وجود دارد ،آرایش الگوهای تصمی 
ی از نوع تشریک مساعی زن و شوهر در حل م زوـح  ،لئاسـ هه هههی م نالقتسـ هههی هر
وجه تصمیمگیر 
یک از زن و شوهر در تصمیمگیری  ،حاکمیت زن و حـاکمیت شـوهر
 1972و بـالد  1969 ،به نقل از مهدوی و صبوری خسروشاهی: 1382 ،

م کـردهههاند( (فر سکنا ،،
تـقسی 

یتوان از لحاظ نظر عون ود ،ی   
 .) 32به طور کلی م 

از ساختار در خانواده را از هم تفکی رد .کیتارکمد و یدادبتسا :دومن ک

اتخاس ر کمد  ر یتا ک       ،
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تصمیمات به صورت جمعی گرفته میش  ،دنرادروخرب یدازآ زا دارفا ،دو د اروتس ت داد هنارمآ  ه     
نمیشود و نقشهای جنسیتی رعایت میشوند ،اما در ساختار خانواده استبدادی ،همهی موارد فوق
بالعکس است .در پژوهش حاضر برای سنجش نگرش نسبت به ساختار خانواده از شاخصهای زیر
استفاده شده است و از فرد پرسیده ش چ هک تسا هد ه تبسن یشرگن راتخاس هب

هداوناخ

:دراد         

تصمیمگیری مشترک در فرزندآوری ،تصمیمگیری در خرید لوازم خانه ،تصمیمگیری در نحوهی
رفتوآمدهای دوستانه و خانوادگی ،شیوهی اقناع افراد خانواده در هنگام تصمیمگیریها و نحوهی
رفتار افراد خانواده با یکدیگر.
مصرف رسانهای :هابرماس معتقد است ک قرب نایرج رد ه رار بترا شنک ی ا ندوب مهارف و یط

     

میدانهای تعامل اجتماعی نیازهای اصیل معین تمامی افراد کام ًالًال آزاد توسط هرکس که ص هنامیم
وارد یک گفتگوی عملی شود ضرورتًاًا کشف خواهد شد .با گسترش فض و یلماعت یاها

یحم ططط طططط-

های باز اجتماعی مانند اتاقهای چت در اینترنت و شبکههای گستردهی اجتماعی مج لا ارقرب ری   
اشکال گوناگونی ازکنشهای ارتباطی فر م مها یی یییآی م ادیوه نخس ینامرآ طیارش و د یییییی یییییییش دو
(اس نیول  .)7 : 1380 ،،به طور کلی ،مصرف رسانهای ،به شیوه و میزان استفادهی فرد از رسانههای مخت فل
اشاره دارد .در پژوهش حاضر برای سنجش متغیر مصرف رسانهای از شاخصهای میزان استفاده از
رسانههای مختلف ،مدت استفاده از رسانههای مختلف ،نوع استفاده از رسانههای مخت نازیم و فل   
تأثیرپذیری از محتوای رسانههای ارتباطی مختلف استفاده شده است.
یافتههای پژوهش

همانطور که ذکر گردید ،نمونهی آماری پژوهش حاضر  483نفر ت رهش درجم ناناوج زا  هر نا      

میباشد .جنسیت به نع وان یکی از متغیرهای زمینهای این پژوهش مطر ی ساسا رب .دیدرگ ح ا هتف      
های پژوهش تعداد  291نفر برابر با  50درصد زن و  50درصد نیز مرد بوده ک ادعت ه د وارف  ا ا ین ین     
دوگروه باهم برابر بوده است براساس یافته های متغیر تحص ادعت تالی د     871نفر اب ربارب زا      46 /4
درصد را در این پژوهش پاسخگویانی تشکیل دادهاند که سطح تحصیالت آنها لیسانس بوده و به
نسبت سایر گروههای تحصیلی از فراوانی و درصد بیشتری برخوردار بودهاند .همچنین تعداد  9نفر
برابر با  2/3درصد را پاسخگویانی تشکیل دادهاند که سطح تحصیالت آنها دکتری بوده و فراوانی
و درصدشان به نسبت سایر گروههای تحصیلی کمتر بوده اس .ت

و امن رد هنایم  تالیصحت ریغتم     

برابر با لیسانس بوده که نشان میدهد بیشتر پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی لیس دوب سنا هه هههان .د
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همچنین میانه نشان میدهد  50درصد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی پایینتر از لیسانس و 50
درصد از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی باالتر از لیسانس بودهاند.
برای بررسی رابطهی متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر وابسته از آزمون همبستگی پیرسون اس هدافت
شده است که در جدول شماره  ،1جزئیات کامل آن آمده است.
جدول  :1بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته(بی رغبتی فرد به ازدواج)
میزان همبستگی

معناداری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

تعداد

فردگرایی

بی رغبتی فرد به ازدواج

483

0/ 55

0/ 001

مدگرایی

بی رغبتی فرد به ازدواج

483

0/ 59

0/ 000

مادیگرایی

بی رغبتی فرد به ازدواج

483

0/ 35

0/ 003

برابریخواهی جنسیتی

بی رغبتی فرد به ازدواج

483

0/ 64

0/ 000

نگرش نسبت به ساختار دمکراتیک خانواده

بی رغبتی فرد به ازدواج

483

0/ 39

0/ 003

مصرف رسانهای

بی رغبتی فرد به ازدواج

483

0/ 41

0/200

تجددگرایی(متغیرمستقل اصلی)

بی رغبتی فرد به ازدواج

483

0/ 49

0/ 001

همانطور که از جدول فوق مشخص است ،باالترین میزان همبستگی بین متغیرهای وابسته ومستقل
ِی جنسیتی مربوط میشود که با مق راد
پژوهش به متغیر برابریخواه ِی

یرغبت هب تبسن ی    
 0/ 64ب ب ا یی یی

ازدواج ارتباط داشته است .میزان معناداری  0/ 000بیانگر مع  نیا ندوب رادان ر ب .تسا هطبا ر نیا         
ِی فرد بیشتر باشد ،بیرغبتی بیشتری هم
اساس میتوان گفت که هر چه میزان برابریخواهی جنسیت ِی
نسبت به ازدواج از خود نشان میدهد .متغیر مدگرایی با مقدار همبستگی  0/ 59و مع یرادان

0/ 000

ِی فرد بیش ب ،دشاب یرت ییی یییی-
در مرتبهی بعدی قرار داشته است و بیانگر این است که هر چه مدگرای ِی
رغبتی وی نسبت به ازدواج هم بیشتر خواهد بود .فردگرایی با مق یگتسبمه راد   

 0/ 55و مع یرادان

 0/ 001در مرتبهی بعدی است .این امر نشان دهندهی این است که هر چه فر یارگدم ،د ِیِی یرتشیب     

داشته باشد ،بیشتر هم نسبت به ازدواج از خود بیرغبتی نشان خواهد داد .متغیرهای مصرف رسانه-
ای با مقدار همبستگی  0/ 41و معناداری  ،0/200نگرش نس تخاس هب تب ا ب هداوناخ کیتارکمد ر ا       
مق یگتسبمه راد     

 0/ 39و مع دان ا یر   

 ،0/ 003و متغیر دام  یییی یگرای یگتسبمه رادقم اب ی         

 0/ 35و

معناداری  0/ 003در مرتبههای بعدی قرار داشتهاند .بر این اساس ،میتوان اینگونه گفت که هر چه
فرد بیشتر از رسانههای ارتباطی استفاده نمای بثم شرگن ،د تتت تتتتتر کیتارکمد راتخاس هب تبسن ی      
یرغبت تشیب ی ر هب تبسن مه ی
خانواده داشته باشد و تفکر مادیگرایانهی بیشتری داشته باش ب ،د یی یی

   

ازدواج از خود نشان خواهد داد .به طور کلی ،آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش رابطهههی دو
متغیر تجددگرایی و بیرغبتی نسبت به ازدواج بیانگر آن است که بین این دو متغیر رابطهی مثبت و
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معناداری وجود دارد .مقدار همبستگی  0/ 49و میزان معناداری  0/ 001بوده است ک انبم رب ه ی نآ 

  

ِی بیشتری نس زا جاودزا هب تب   
میتوان گفت که هر چه میزان تجددگرایی فرد بیشتر باشد ،بیرغبت ِی
خود نشان خواهد داد.
برای بررسی تأثیرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل رگرس هدش هدافتسا هناگدنچ نوی     
است که جزئیات آن در جدولهای شماره  2و  3آمده است.
جدول  :2خالصه مدل رگرسیون چند متغیره بیرغبتی افراد به ازدواج
سطح معناداری

مقدار F
54 / 741

0/000

ضریب تعیین

لشده
ضریب تعیین تعدی 

()R²
0/ 42

0/ 359

ضریب همبستگی چندگانه ()R
0/ 49

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که همبستگی متغیرهای ششگانهی مورد بررسی
در این پژوهش با بیرغبتی افراد به ازدواج  0/ 65بوده است (  .) R= 0/ 65ضریب تعی  نی (( )R²نش نا
قال یبت رکذ ین   
میدهد که  42درصد از نوسانات در بیرغبتی نسبت به ازدواجتوسط متغیره وف یا قق قق
یدهد که مدل ف قو
میشود .همچنین مقدار آزمون  ) 54 / 741 ( Fو سطح معناداری (  )0/ 000نشان م 
یباشد.
در سطح  0/99معنادار م 
نکننده عوامل موثر بر بیرغبتی افراد به ازدواج
جدول  :3ضرایب تأثیر مدل تبیی 
متغیر

B

بتا

T

Sig

آمار هم خطی
تورم واریانس

ضریب حداقل تحمل

0/ 35

0/ 18

3/ 36 2

0/ 001

0/022

4/ 537

مدگرایی

0/ 42

0/62

3/ 357

0/ 001

0/ 318

4/089

مادیگرایی

0/ 32

0/ 19

5/ 541

0/200

0/578

1/181

برابریخواهی جنسیتی

0/ 49

0/ 33

7/ 108

0/ 000

0/ 933

1/270

نگرش نسبت به ساختار دمکراتیک خانواده

0/ 38

0/ 24

4/ 218

0/200

0/ 569

3/ 468

مصرف رسانهای

0/ 19

0/ 14

2/ 08

0/ 003

0/ 357

2/ 745

فردگرایی

یدهد از بین شش متغیر واردشده در مدل رگرسیونی ،همهههی متغیرها
یافتههای جدول فوق نشان م 
ِی جنس اب ربارب یتی      0/ 33ب ناشن هک هدو    
معنادار بودهاند .شیب خط رگرسیونی متغیر برابریخواه ِی
ِی فرد یک واح ب ،دبای شیازفا د یییی یییییرغبت  تبسن درف ی به    
ِی جنسیت ِی
میدهد اگر میزان برابریخواه ِی
ازدواج به میزان  0/ 33افزایش مییابد .مقدار  Tشیب خط رگرسیونی این متغیر برابر با  5/ 541ب هدو
و سطح معنی داری آن برابر با  0/ 000بوده که نشان میدهد این پیشبینی از لحاظ آم دانعم یرا ار   
ِی جنسیتی در مرتبهی اول تأثیرگذاری بر بیییرغبت هب تبسن ی    
میباشد .بنابراین ،متغیر برابریخواه ِی
ازدواج قرار دارد .متغیر مدگرایی در مرتبهی بعدی تأثیرگذاری قرار دارد .ش بی

گر طخ ر نویس ی    

ِی فرد یک واحد افزایش یابد،
متغیر مدگرایی برابر با  0/62بوده که نشان میدهد اگر میزان مدگرای ِی
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بیرغبتی فرد نسبت به ازدواج نیز به میزان  0/62افزایش مییابد .مقدار  Tشیب خط رگرسیونی این
متغیر برابر با  3/3 57بوده و سطح معنی داری آن برابر با  0/ 001بوده که نشان میدهد این پیشبی ین
از لحاظ آماری معنادار میباشد.متغیر نگرش نسبت به ساختار دمکراتی

ِکِک خانواده در مرتبهی بعدی

تأثیرگذاری قرار دارد .شیب خط رگرسیونی این متغیر برابر با  0/ 24بوده است ک م ناشن ه ییی ییییدهد
اگر میزان نگرش فرد نسبت به ساختار دمکراتی

یرغبتی
ِکِک خانواده فرد یک واحد افزایش یاب ب ،د یی یی

فرد نسبت به ازدواج نیز به میزان  0/ 24افزایش مییابد .مقدار  Tش بی

گر طخ ر نویس ی ا  ی ریغتم ن      

شبینییی از
برابر با  4/ 218بوده و سطح معنی داری آن برابر با  0/ 003بوده که نشان میده یپ نیا د ششش ششش
لحاظ آماری معنادار میباشد.متغیر مادیگرایی در مرتبهی بع أت ید ث ارق یراذگری ر .تسا هتشاد      
ِی فرد
یدهد اگر میزان مادیگرای ِی
شیب خط رگرسیونی این متغیر برابر با  0/ 19بوده است که نشان م 
یک واحد افزایش یابد ،بیرغبتی فرد نسبت به ازدواج نیز به میزان  0/ 19افزایش مییاب .د رادقم   

T

شیب خط رگرسیونی این متغیر برابر با  5/ 541بوده و سطح معنی داری آن برابر با  0/200ب هک هدو   
نشان میدهد این پیشبینی از لح امآ ظا ر م رادانعم ی یییی یییییباش یارگدرف ریغتم.د ی بترم رد  ههه ههههی بع ید
تأثیرگذاری قرار داشته است .شیب خط رگرسیونی متغیر فردگرایی برابر با ا  0/ 18ب هک تسا هدو    
ِی فرد یک واحد افزایش یابد ،بیرغبتی فرد نسبت به ازدواج نیز به
نشان میدهد اگر میزان فردگرای ِی
میزان  0/ 18افزایش مییابد .مقدار  Tشیب خط رگرسیونی این متغیر برابر اب      3/ 36 2ب حطس و هدو   
یباش .د
معنی داری آن برابر با  0/ 001بوده که نشان میدهد این پیشبینی از لحاظ آماری معنادار م 
در نهایت ،متغیر مصر ِفِف رسانهای از لحا ِظِظ تأثیرگذاری در مرتبهی آخر قرار داشته است .شیب خط
رگرسیونی متغیر مصر ِفِف رسانهای برابر با  0/ 14بوده است ک م ناشن ه ییی ییییده رصم نازیم رگا د     ِفِف
ِی فرد یک واحد افزایش یابد ،بیرغبتی فرد نس سسبت ب نازیم هب زین جاودزا ه     
رسانها ِی

 0/ 14اف شیاز

مییابد .مقدار  Tشیب خط رگرسیونی این متغیر برابر با  2/ 08بوده و سطح معنی داری آن برابر اب    
 0/ 003بوده که نشان میدهد این پیشبینی از لحاظ آماری مع م رادان یی یییباش .د جیتن ریز لکش هههه هههههی
تحلیل مسیر رگرسیونی است .الزم به ذکر است ک ککه در م رثا اهنت رضاح نت ا  رد میقتسم ت م لد

   

رگرسیونی آمد .اما در متن کامل رساله ،مدلهای رگرسیونیای که اثرات غیرمستقیم از آن حاصل
شده است ،به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
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شکل  :2مدل تجربی پژوهش
جدول – 4تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
انواع تأثیر

متغیر

غیرمستقیم

کل

مستقیم
0/ 18

0/570

0/ 55 2

0/62

----

0/62

0/ 19

0/ 051

0/ 241

ِی جنسیتی
برابریخواه ِی

0/ 33

0/ 041

0/173

نگرش نسبت به ساختار دمکراتیک خانواده

0/ 24

----

فردگرایی
مدگرایی
مادیگرایی

مصرف رسانهای

21

0/ 14

22

0/ 055

0/ 24
0/591

23

ل هر ياهريغتم زا كي     
جدول مذكور نشاندهنده تأثيرات مستقيم  ،غيرمستقيم و تأث ك تاري لل لل
ّجه به دادههاي جدول در زم ني ه آثار مستقيم متغيرهاي مس رب لقت   
مدل تح يليل تحقيق ميباشد .با تو ّج
متغير وابسته ،مشخص ميشود که متغیر برابریییخ تیسنج یهاو ییییی (  )0/ 33قویییتر هم و نی مم مممتر ني
پیشبینیک نن ده بیرغبتی به ازدواج میباش .د یثأت اب ییارگدم ر میقتسم         0/62و نگر هب تبسن ش    
ساختار دمکراتی

ِکِک خ میقتسم ریثأت اب هداونا     

 0/ 24در ردهه اذگریثأت یدعب یا ر  میقتسم ی ق رار      

شبینیک نن دهیبیییرغبتی
دارند.در ستون مربوط به آثار غیرمستقیم ،فردگرایی ( ،)0/570مهمترین پی 
به ازدواج بوده است .پس از آن متغیرهای مصرف رسانهای(  )0/ 055و م دا یییگرای  ی ( ( )0/ 051قر را
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داشتهاند .در نهایت ستون مربوط به اثرات کلی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته حاکی از آن است
ِی جنسیتی ( )0/173باالترین اثر کل را بر بیرغبت جاودزا هب ی    داش .تسا هت
که متغیر برابریخواه ِی
متغیره گدم یا ر ییا (((( ( ،)0/62فردگرای  ی (( ( )0/ 55 2و م دا یی یگرای  ی (( (  )0/ 241در ردهه یدعب یا     
تأثیرگذاری قرار داشتهاند.
بحث ونتیجهگیری
دنی ییغتو تالوحت هدیچیپ یایند رصاعم یا ر سا تا ت ایسب هک اجنآ ات  .ر ا زا ی رز شششششششششششششششششششششش شششششه و ا
باورمندیهای سنتی که پیشاز این نزد مردم از پذیرش ومطلوبیت باالیی برخ هاگیاج ،دوب رادرو    

خود را از دست داده وضرورت وجودیاش با تردید مواجه شده است .ازدواج یکی از این ارزش-
ها است .ازدواج به ویژه در جوامع سنتی ،هرچ ت جاوما ضرعم رد دن ج گدد ر رارق هتینردم و ییا      
گرفته است ،اما هنوز هم جایگاه بنیادی خود در ساختار خانواده را از دست نداده است .اما این امر
به منزلهی آن نیست که تجددگرایی و مدرنیته تأثیری بر ساختار خانواده و به ط یوگلا صاخ رو    
ازدواج در میان جوانان نگذاشته است .این امر به ویژه در گسترش بیرغبت زا هب تبسن ی ددد ددددواج در

میان جوانان تأثیرگذار بوده است .در پژوهش حاضر ،این مسئله که تجددگرایی چه رابطهای با بی-
رغبتی جوانان نسبت به ازدواج دارد ،در قالب  6فرضیه بررسی ش .د یضرف رد هه هههی اول ،ای هلئسم ن   
بررسی شد که آیا فردگرایی با بیرغبتی نسبت به ازدواج رابطهی معناداری دارد یا نه .نت ناشن جیا   
داد که چنین رابطهای وجود دارد(میزان همبستگی  .)0/ 55در واقع ،فردگرایی ،اهمیت بنیادی را به
شخص و فرد میدهد و در مقابل جامعه ،اجتماع و گروه ،موضعی ت .دراد یعفاد ببس رما نیمه    
میشود که بیرغبتی نسبت به ازدواج که پدیدهای جمعی و گروهی است ،افزززایش پی رد .دنک اد   
فرضیهی دوم ،رابطهی مدگرایی و بیرغبتی نسبت به ازدواج م رب درو ر ارق یس ر گ  ر تفای .تف ههههه ههههههها
بیانگر آن بود که چنین رابطهای هم مثبت و ه دانعم م ا یگتسبمه(تسا ر    

 .)0/ 59م یارگد ی ببس 

ِت لوکس اهمیت پیدا کند .این در حالی است که ازدواج نه تنها
میشود که نیازهای آنی و احتیاجا ِت
یک نیاز آنی و احتیاجی لوکس نیس کی هکلب ،ت ی زا  دیاپ ا د یعامتجا یاهوگلا نیرتر ر مه  هههه ه هه ههههههههی
جوامع است .این امر با ثع

میشود که نوعی تضاد بین این دو متغیر ش هک انعم نیدب .دریگب لک

   

هرچه میزان مدگرایی در فرد بیشتر شود ،رغبت و عالقهی وی نسبت به ازدواج کمتر شود .فرض هی
سوم ،به بررسی رابطهی مادیگرایی و بیرغبتی نسبت به ازدواج پرداخت .یافتهها بی دوب نیا رگنا    
که این رابطه هم مثبت و معنادار است(همبستگی  .)0/ 35در واقع ،میت چره هک تفگ ناو ه ف  رد     
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ارزشهای مادیگرایانهی بیشتری را قبول داشته باشد ،بیشتر هم بیرغبتی نسبت به ازدواج را تجربه
خواهد کرد .به زعم اینگلهارت نگرش مادی به مع رفا رتشیب یدنبیاپ یان ا زرا هب د ششششش ششششششه تنس یا ی   
یباشد .در واقع س هب یدام شرگن هیو یانعم      
وبهتبع آن الگوهای سنتی همسرگزینی و ازدواج م 
پیگیری وتأمین نیازهای مادی وسویه نگرش غیرمادی به معنای تأمین شدن نیازهای مادی و رسیدن

ی-
به نیازهای فرامادی وآزادیهای شخصی است .در قالب فرضیهههی چه طبار ،مرا هه هههی ب ربارب نی یی یی

ِی جنسیتی و بیرغبتی نسبت به ازدواج مورد بررسی قرار گرفت .یافتهه هک دوب نآ رگنایب ا
خواه ِی

   

چنین رابطهای هم مثبت و معنادار است(همبستگی  .)0/ 64این بدان معنا است که هرچه فر تشیب د ر   
یرغبت ار جاودزا هب تبسن ی
دارای گرایشات برابریخواهانهی جنسیتی باشد ،بیشتر ه ب م یی یی

هبرجت     

خواهد کرد .نگرش برابرنگرانه جنسی که زنان ومردان را در مناس یتیعقومرد سنجود نایم تاب     
  

برابر قرار میدهد ،نیازمند تغییراتی در الگوهای تقسیم کار و نق ققشه تیسنج یا ی رد نوچ .تسا 

جوامع سنتی و جهان سومی همچون ایران ،چنین تغییراتی به سختی اتفاق میافتند ،میییت هجیتن ناو   
ِی جنسیتی تناسب چندانی با رغبت و عالقه ب  دهاوخن جاودزا ه د ای ؛تشا    
گرفت که برابریخواه ِی
حداقل نتایج پژوهش حاضر چنین نشان میدهد .در قالب فرضیهی پنجم ،رابطهی بین نگرش نسبت
به ساختار دمکراتیک خانواده و بیرغبتی نسبت به ازدواج مورد بررسی قرار گرف .ت

رگنایب جیاتن    

آن بود که چنین رابطهای هم مثبت و هم معنادار است(همبستگی  .)0/ 39بنابراین میتوان گفت که
هر چه فرد نگرش دمکراتیکتری نسبت به ساختار خانواده داشته باشد و بیشتر شر و یگدنز کی
اعضای خانواده را در تصمیمات مشترک زندگی دخیل بکند(نگرش نسبت ب روظنم لامعا نیا ه     
است) رغبت و عالقهی کمتری نسبت به ازدواج دارد .در نهایت در قالب فرضیهی ششم به بررسی
رابطهی بین دو متغیر مصرف رسانهای و بیرغبتی نسبت به ازدواج پرداخته شد .یافتهها بی نیا رگنا   
بود که چنین رابطهای مثبت و معنادار است(همبستگی  .)0/ 41بنابراین میتوان گفت که هر چه فرد
بیشتر از رسانههای ارتباط جمعی استفاده نماید ،بیرغبتی بیشتری هم نسبت به ازدواج از خود نشان
خواهد داد .در واقع ،میتوان این فرض را مبنا قرار داد که رسانههای ارتباطی و به وی و هراوهام هژ
اینترنت ،بیشتر الگوهایی از خانواده و زندگی جنسی را تر م جیو یی یییک اب ینادنچ تیخنس هک دنن

   

ازدواج به سبک ایرانی و اسالمی ندارد .بر همین اساس ،چنین رابطهای مثبت است .یعنی استفادهی
بیشتر از رسانههای ارتباطی منجر به بیرغبتی بیشتر نسبت به ازدواج میگردد .باتوجه به یافتهههه یا
فوق ومتغیرهای مطرح شده و نیز با توجه به پیامدهای روابط افسار گسیخته دختر و رسپو  هشیدنا    
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های نوگرایانه ای که از س ناسر یو هه هههه م جیورت یبرغ یا یییی یییییش .دو  همانرب موزل ر یرایمهو یزی      
وهمکاری ارگانهای گوناگون ضروری مینماید .همچ نیرفآ زاب نین ی د نامتفگ یاضف  ر نایم       
اعضای خانواده میتواند همگرایی بهتر ونتیجه بخش تر پیرامون مناسبات بین دوجنس رادر جامعه
ممکن سازد.در یک حالت کلی ،میتوان گفت که رابطهی بین تجددگرایی و بیرغبتی نس هب تب   
ازدواج ،مثبت و معنادار است(همبستگی  .)0/ 49بر این اساس میتوان گفت که هر چ  درف ه د را ای   
گرایشات تجددخواهانهی بیشتری باشد ،نسبت به ازدواج هم بیرغبتی بیشتری از خود نشان خواهد
داد.
ی ()0/173
یخ هاو ِیِی تیسنج  یی یی
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی حاکی از آن است ک ریغتم ه    برابری ی
باالترین اثر کل را بر بیییرغبت تتی ب جاودزا ه داش ییارگدم یاهریغتم .تسا هت (((( ((((( ،)0/62فردگرایی
( )0/ 55 2و مادیگرایی (  )0/ 241در ردههای بعدی تأثیرگذاری قرار داشتهههاند.ضر بی

یعت ی  ن (( ((()R²

نشان میدهد که  42درصد از نوسانات در بیرغبتی نسبت به ازدواجتوس وف یاهریغتم ط ققق ققققال رکذ
یدهد که مدل
تبیین میشود .همچنین مقدار آزمون  ) 54 / 741 ( Fو سطح معناداری (  )0/ 000نشان م 
فوق در سطح  0/99معنادار میباشد .به طور کلی و به نع وان نتیجهگیری نهایی میت هک تفگ ناو    
تجددگرایی با بیرغبتی نسبت به ازدواج در جوانان رابطه دارد و بر آن تأثیر مستقیم و مثب م ت یی ییی-
گذارد.
پی نوشتها

14- Materialism
15- Formative security
16- Ingelhart
17- George Gerbner
 - 18داده های آماری پژوهش حاضر ازسالنامه ی اماری

شهرداری تهران ،جمعیت شهر تهران با تفکیک منطقه های
شهری در سال  93 - 92گرفته شده است.

23- Total Effects

19- Cronbachs alpha
20- Individualism
21- Direct Effects
22- Indirect Effects

1- Anomic
2- Wood
3- Handrick
4- Jaya and Michael Hindein
5- Bouman
6- Reflexivity

7- The new communication and information
)Technologicies (ICT
8- Ulrich,Beck
9- Giddens
10- Habermas
11- Secularism
12- Scarcity hyopthesis
13- Socialization hyopthesis
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