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چکیده
روند رو به افزايش سن ازدواج يکی از ابعاد مهم تحوالت اخير ازدواج و خانواده در ايران بوده 
است. هماهنگ و توأم با روند تأخير در سن ازدواج، نگرش های اجتماعی نسبت به سن مطلوب 
و ايده آل ازدواج نيز تغييراتی کرده اس��ت. مقاله ی حاضر، نگرش ها و ايده آل های اجتماعی مرتبط 
با س��ن مناس��ب ازدواج دختران و پسران و عوامل مؤثر بر آن را تحليل و بررسی می کند. داده های 
تحقيق از طريق پيمايش در بين دو گ�روه از زنان ازدواج کرده واقع در س��نين 49-15 س��اله )به 
تعداد 480 نفر( و دختران مجرد در سنين 29-18 ساله )به تعداد 240 نفر( در شهر يزد گردآوری 
شده است. به منظور تبيين تفاوت های نگرشی زنان در خصوص ايده آل های مربوط به زمان بندی 
ازدواج، نق��ش تعيين  کننده  عوامل مختلفی نظير وضعيت تأهل، تحصيالت پاس��خ گو، تحصيالت 
والدين، خودتحقق بخش��ی، نگرش به برابری جنسيتی، فردگرايی و... ارزيابی و تحليل شده است. 
يافته های مطالعه نشان می دهد، ميانگين دامنه ی سنی مطلوب ازدواج دختران و پسران از نظر زنان 
ش��هر يزد به ترتيب 22/5 و 27/5 س��ال است. همچنين متغيرهای تحصيالت پاسخ گو، تحصيالت 
والدين، خودتحقق بخشی، نگرش به برابری جنسيتی، فردگرايی و سرمايه ی فرهنگی رابطه ی مستقيم 
و معن��ادار و در مقاب��ل، متغير پای بندی به ارزش های دينی رابطه ی معکوس و معناداری با نگرش 

به حداقل و حداکثر سن مناسب ازدواج دختران دارند.
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1- مقدمه و بیان مسئله
ابعاد�و�عناصر�مختلف�خانواده�در�ايران�طی�چند�دهه�ی�اخير�تحوالت�گوناگونی�را�در�حوزه�های�
نگرشی�و�رفتاری�تجربه�کرده�است.�يکی�از�ابعاد�اين�تحوالت،�طوالنی�شدن�دوران�تجرد�نسل�
جوان�و�تأخير�در�تشکيل�خانواده�برای�آنها�بوده�است.�از�منظر�جمعيت�شناختی،�طوالنی�شدن�
دوران�تجرد�و�تغيير�در�الگوی�زناشويی�می�تواند�پيامدهای�گوناگونی�را�به�همراه�داشته�باشد،�برای�
مثال�از�يک�سو،�می�تواند�به�ايجاد�فرصت�بيشتر�برای�ادامه�تحصيل،�دستيابی�به�استقالل�مالی�از�
طريق�کسب�مشاغل�و�درآمد�بهتر�و�نيز�رشد�اقتصادی-�اجتماعی�جوانان�و�از�سوی�ديگر�می�تواند�
به�افزايش�تجرد�قطعی�و�کاهش�عموميت�ازدواج�منجر�شود؛�سن�فرزندآوری�را�به�تعويق�اندازد؛�

بعد�خانواده�را�کوچک�تر�کند�و�در�نهايت�موجب�کاهش�آهنگ�رشد�جمعيت��شود.�
به�موازات�تغييراتی�که�در�دهه�های�اخير�در�الگوهای�رفتاری�خانواده�در�ايران�اتفاق�افتاده�
است،�نگرش�های�اجتماعی�پيرامون�موضوعات�و�مسائل�ازدواج�و�خانواده�و�از�جمله�نگرش�به�سنين�
مناسب�ازدواج�نيز�دستخوش�تغيير�شده�است.�جابه�جايی�افق�های�نگرشی�آن�گونه�که�بخشی�از�
ادبيات�پژوهشی�موجود�از�گوشه�و�کنار�دنيا�بر�آن�تأکيد�دارند،�در�بسياری�از�مواقع،�خود�يکی�از�
 Axinn & Thornton,1993:233-246;(زمينه�های�قدرتمند�شکل�گيری�تغييرات�رفتاری�است�
Thornton,2005; Lesthaeghe. 1995:17-61; Barber, 2001: 101-127(.�از�اين�رو،�مطالعه�ی�

روند� مطالعه�ی� در� فی�نفسه� آنکه� خانواده،�ضمن� حوزه�ی� در� اجتماعی� نگرش�های� و� ايده�آل�ها�
تغييرات�ارزش�های�اجتماعی�و�فرهنگی�در�هر�جامعه�ای�مهم�و�ضروری�است،�می�تواند�بازتابی�
از�پتانسيل�های�موجود�اجتماعی�برای�تغييرات�رفتاری�باشد.�با�اين�اوصاف،�نگرش�های�مرتبط�با�
سن�ايده�آل�ازدواج�تعريف�کننده�سن�مناسبی�است�که�مردان�و�زنان�از�نظر�فرهنگی�واجد�شرايط�
الزم�برای�ازدواج�دانسته�می�شوند�و�انتظار�بر�اين�است�که�نگرش��به�سن�ايده�آل�و�مطلوب�ازدواج�
در�تعريف�و�تعيين�نرم�های�فرهنگی�مرتبط�با�زمان�بندی�ازدواج�جوانان�و�در�نهايت�شکل�گيری�

رفتارهای�جمعيتی�آنها�پيش�بينی��کننده�ی�تأثيرگذاری�باشد.���
نتايج�مطالعات�و�برآوردهای�انجام�شده�در�خصوص�سن�ازدواج�در�ايران،�حاکی�از�روند�رو�به�
تأخير�سن�ازدواج�برای�مردان�و�زنان�طی�دهه�های�اخير�است�)ترابی�و�عسکری�ندوشن�23:�1391-5؛�
کاظمی�پور�124:�1383-103؛�محموديان�53:�1383-27؛�امانی�46:�1380-33(�بگونه�ای�که�ميانگين�
سن�اولين�ازدواج�برای�زنان�از��19/7سال�در�سرشماری��1355به��23/4سال�در�سرشماری�
�1390افزايش�يافته�است.�به�همين�منوال�ميانگين�سن�ازدواج�مردان�نيز�تغييراتی�را�تجربه�کرد.�
به�گونه�ای�که�ميانگين�سن�ازدواج�مردان�از��24/1سال�در�سرشماری�1355،��به��26/7سال�در�

سرشماری��1390افزايش�يافته�است�)ترابی�و�عسکری�ندوشن،�1391(.�
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به�موازات�روند�تأخير�ازدواج�در�کل�کشور،�الگوی�زمان�بندی�ازدواج�زنان�و�مردان�در�استان�
يزد�نيز�در�دهه�های�اخير�دستخوش�تغيير�شده�است.�به�گونه�ای�که�در�فاصله�ی�سال�های��1365
تا�1390،�ميانگين�سن�ازدواج�زنان�از��18/2به��21/8سال�و�برای�مردان�از��22/4به��25/6سال�
افزايش�يافته�است.�بر�اساس�نتايج�سرشماری�1390،�يزد�يکی�از�استان�هايی�است�که�پايين�ترين�
متوسط�سنی�ازدواج�زنان�را�در�کل�کشور�دارد�و�پس�از�خراسان�رضوی،�دومين�استانی�است�که�
کمترين�متوسط�سنی�ازدواج�زنان�را�داراست.�در�خصوص�متوسط�سن�ازدواج�مردان�نيز�استان�
يزد�در�جايگاه�پنجم�کشوری،�از�نظر�پايين�ترين�ميانگين�سنی�ازدواج�مردان�)به�ترتيب�پس�از�
استان�های�خراسان�جنوبی،�خراسان�شمالی،�سيستان�و�بلوچستان،�و�خراسان�رضوی(�قرار�گرفته�
است�)ترابی،�عسکری�ندوشن�و�علی�مندگاری،�50:�1395-35؛�عسکری�ندوشن�و�صباغچی،�1395(.�علی�رغم�
و� الگوها� در� ايران،� مختلف� مناطق� در� خانواده� بر� الگوهای�حاکم� در� کلی� مشابهت�های� وجود�
ويژگی�های�خانواده�های�استان�يزد�می�توان�تمايزاتی�را�تشخيص�داد.�با�اينکه�يزد،�يکی�از�قطب�های�
فعال�صنعتی�در�کشور�محسوب�می�شود�و�از�نظر�بسياری�از�شاخص�های�اقتصادی-�اجتماعی�در�
رديف�استان�های�توسعه�يافته�ی�کشور�قرار�می�گيرد،�اما�همچنان�در�بسياری�از�الگوهای�نگرشی�و�
رفتاری�مرتبط�با�خانواده،�نسبت�به�بسياری�از�مناطق�ديگر�کشور،�محيطی�سنت�گرا�و�خانواده�گرا�
قلمداد�می�شود.�به�گونه�ای�که�در�اين�استان،�همچنان�به�ابعادی�نظير�استحکام�بنيان�خانواده،�سن�
به�نسبت�پايين�تر�ازدواج�مردان�و�زنان،�نقش�مهم�خانواده�و�بزرگترها�در�نظارت�بر�فرآيند�انتخاب�

همسر�و�تشکيل�خانواده�ی�جوانان،�ازدواج�خويشاوندی�و�...��تأکيد�می�شود.
اگرچه�آمارهای�موجود،�روند�تغييرات�سن�واقعی�ازدواج�در�ايران�را�طی�چند�دهه�ی�اخير�
منعکس�می�کنند،�اما�درباره�ی�ايده�آل�ها�و�انتظارات�اجتماعی�مربوط�به�سنين�مطلوب�ازدواج�در�
ايران�کمتر�مطالعه�شده�است.�دامنه�ی�سنی�مطلوب�ازدواج،�بازتابی�از�ذهنيت�های�عمومی�جامعه�
نسبت�به�بازه�ی�سنی�معينی�است�که�انتظار�می�رود�در�آن،�جوانان�آمادگی�های�نسبی�و�الزم�برای�
تشکيل�خانواده�را�پيدا�کنند.�کسب�اين�آمادگی�نسبی�می�تواند�به�طور�ضمنی�شامل�دستيابی�
به�طيف�به�نسبت�وسيعی�از�شرايط�الزم�برای�تشکيل�خانواده�مانند�دستيابی�به�امکانات�اوليه�ی�
مادی،�بلوغ�شرعی،�بلوغ�جنسی،�رشد�جسمی�و�روحی،�رشد�اجتماعی�و�شخصيتی،�استقالل�فکری�
و�نظاير�آن�باشد.�به�اين�جهت،�مطالعه�ی�نگرش�ها،�ايده�آل�ها�و�ارزيابی�های�اجتماعی�نسبت�به�سن�
مناسب�ازدواج�جوانان�و�تبيين�تفاوت�های�اجتماعی�مرتبط�با�آن�به�ويژه�در�فهم�هماهنگی�موجود�
بين�تغييرات�سن�واقعی�ازدواج�و�سن�ايده�آل�ازدواج�اهميت�دارد�و�می�تواند�به�تغييرات�رخ�داده�در�
خانواده�و�سن�ازدواج�و�همچنين�پيش�بينی�مسير�تغييرات�آينده�ی�ازدواج�و�خانواده�کمک�کند.
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هدف�اين�تحقيق،�درک�تحوالت�ايده�ای�و�نگرشی�مرتبط�با�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�و�پسران�
در�شهر�يزد�است.�در�نتيجه،�پژوهش�حاضر�با�هدف�شناسايی�ايده�آل�های�سن�ازدواج،�می�کوشد�

تا�به�پرسش�های�زير�پاسخ�دهد:
-�نگرش�ها�درباره�ی�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�و�پسران�در�شهر�يزد�چيست�و�چه�دامنه�ی�

سنی�به�عنوان�سن�مطلوب�و�مناسب�ازدواج�تلقی�می�شود؟
-�تفاوت�های�نگرشی�به�سن�ايده�آل�ازدواج�چگونه�است�و�عوامل�تعيين��کننده�ی�اين�تفاوت�ها�

کدام�اند؟
-�نگرش�زنان�شهر�يزد�نسبت�به�سن�ايده�آل�ازدواج�تحت�تأثير�کدام�مجموعه�از�عوامل�قرار�
دارد؟�به�بيان�بهتر،�سهم�نسبی�عوامل�زمينه�ای�و�تجربيات�رفتاری�پاسخ�گويان�در�تبيين�تفاوت�های�
نگرشی�نسبت�به�سن�ايده�آل�ازدواج�جوانان�تا�چه�اندازه�و�سهم�تفاوت�های�ارزشی�و�نگرشی�

پاسخ�گويان�در�ابعادی�نظير�فردگرايی،�خودتحقق�بخشی�و�پای�بندی�دينی�تا�چه�اندازه�است؟�

2- پیشینه ی  پژوهش
يکی�از�حوزه�ها�و�عاليق�مهم�پژوهشی�انديشمندان�اجتماعی�مسائل�و�تغييرات�ايده�ای�و�نگرشی�
در�حوزه�ی�ازدواج�و�خانواده�بوده�است؛�با�اين�حال�پژوهش�های�انجام�شده�در�مورد�سن�ازدواج�
عمدتاً�بر�تغييرات�سن�ازدواج�متمرکز�بوده�اند�و�مطالعات�مرتبط�با�نگرش�ها�به�نسبت�کمتر�هستند.�
هر�يک�از�محققان�سعی�کرده�اند�از�زاويه�ای�عوامل�تغييرات�سن�ازدواج�و�سازوکار�تأثيرگذاری�آنها�
را�بررسی�کنند.�عسکری�ندوشن،�عباسی�شوازی�و�صادقی�در�بررسی�تفاوت�های�نسلی�)دو�نسل�
مادران�و�دختران(�در�ايده�ها�و�نگرش�های�ازدواج�در�شهر�يزد�نشان�دادند�نگرش�نسبت�به�متوسط�
سن�ايده�آل�ازدواج�برای�پسران�از�نظر�مادران�و�دختران�مشابه�و�حدود��26سال�و�برای�دختران�با�
حدود�يک�سال�تفاوت�در�بين�نسل�قديم�و�جديد�به�ترتيب��22و��23سالگی�است.�نتايج�مطالعه�ی�
مذکور�بيانگر�مشابهت�زياد�در�نگرش�دو�نسل�مادران�و�دختران�درباره�ی�سن�ايده�آل�ازدواج�جوانان�
در�شهر�يزد�است.�از�سوی�ديگر،�تفاوت�های�بين�نسلی�معناداری�در�ايده�ها�و�نگرش�های�دختران�و�
مادران�در�ديگر�ابعاد�نگرش�به�ازدواج�و�تشکيل�خانواده�نظير�ازدواج�خويشاوندی،�نحوه�ی�انتخاب�

همسر�و�مجرد�ماندن�وجود�دارد.�)عسکری�ندوشن،�عباسی�شوازی�و�صادقی،�7-36:�1388(.
حسينی�و�گراوند�در�سنجش�عوامل�مؤثر�در�شکاف�رفتار�و�نگرش�زنان�نسبت�به�سن�ازدواج�
و�تعيين�کننده�های�آن�در�شهر�کوهدشت�نشان�دادند�که�تجربه�ی��ازدواج�زنان�از�نظر�شاخص�سن�
ازدواج�متفاوت�از�نگرش�آنها�درباره�ی�سن�مناسب�ازدواج�برای�دختران�است.�شکاف�ها�بيشتر�در�
جهت�منفی�و�نشان�از�اين�واقعيت�دارد�که�درصد�زيادی�از�افراد�نمونه�)�80/7درصد(�ميانگين�سن�
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ازدواج�ترجيحی�شان�برای�دختران�بيشتر�از�سن�آنها�به�هنگام�ازدواج�است.�بر�اساس�اين�بررسی،�
پايگاه�اجتماعی– اقتصادی�زنان،�نگرش�فرامادی�به�ازدواج،�استقالل�زنان�و�سن�پاسخ�گويان�بيشترين�
تأثير�را�در�شکاف�بين�رفتار�و�نگرش�زنان�نسبت�به�سن�مناسب�ازدواج�داشتند.�نتايج�بيانگر�اين�
واقعيت�است�که�ترکيبی�از�مشخصه�های�اقتصادی– اجتماعی– جمعيتی�و�عوامل�و�زمينه�های�
قومی-�فرهنگی�تبيين�بهتری�از�اين�شکاف�را�به�دست�می�دهد�)حسينی�و�گراوند،�101-118:�1392(.
نتايج�بررسی�دراهکی�و�محموديان�درباره�ی�نگرش�دانشجويان�تحصيالت�تکميلی�خوابگاه�های�
دانشگاه�تهران�به�سن�ايده�آل�ازدواج�نشان�داد،�هزينه�ی�فرصت�به�صورت�مثبت�و�خانواده�محوری�
به�صورت�منفی�بر�سن�ايده�آل�ازدواج�مردان�و�فرامادی�گرايی،�هزينه�فرصت�و�نگرش�به�دوستی�
دختر�و�پسر�به�صورت�مثبت�در�سن�ايده�آل�ازدواج�زنان�تأثير�داشته�است�)دراهکی�و�محموديان،�

.)73-94:�1391
حسن�زاده�در�بررسی�نگرش�پسران�جوان�استان�کردستان�به�سن�مناسب�ازدواج�نشان�داد�که�
سن�مناسب�ازدواج�از�ديدگاه�پسران،�برای�مردان��25و��28سالگی�و�برای�زنان��20و��22سالگی�
است.�همچنين�در�بررسی�عوامل�تأثيرگذار�در�تأخير�ازدواج�در�ميان�پسران�جوان�استان�کردستان�
نشان�داد�که�بين�متغيرهای�اجتماعی،�فردی،�خانوادگی�و�اقتصادی�و�تأخير�در�سن�ازدواج�رابطه�ی�
معنی�داری�وجود�دارد.�از�ديدگاه�جوانان،�متغيرهای�مؤثر�در�تأخير�سن�ازدواج�جوانان�به�ترتيب�

خانوادگی،�اقتصادی،�اجتماعی�و�فردی�است�)حسن�زاده،�1-28:�1390(.
در�بررسی�ديگری،�محموديان�رابطه�ی�بين�سن�ازدواج�و�عوامل�پشتيبان�بر�مبنای�داده�های�
»آمارگيری�از�خصوصيات�اجتماعی-�اقتصادی�خانوار«�سال��1380را�بررسی�کرد.�نتايج�نشان�
آزادتر،� ازدواج�های� کار،� نيروی� در� زنان� مشارکت� شهرنشينی،� قوميت،� تحصيالت،� ميزان� داد،�
برابری�بيشتر�جنسيتی�و�نسبت�خويشاوندی�دورتر�زوجين�اثر�مستقيمی�در�سن�ازدواج�داشته�اند�

)محموديان،�27-53:�1383(.
همچنين،�حبيب�پورگتابی�و�غفاری�موضوع�»علل�افزايش�سن�ازدواج�دختران«�را�بررسی�
کردند.�نتايج�نشان�داد�دخترانی�که�ديرتر�ازدواج�می�کنند،�تحصيالت�باالتر�و�نگرش�فرامادی�به�
ازدواج�دارند�و�اعتقاد�بيشتری�دارند�که�با�ازدواج،�هزينه�فرصت�های�از�دست�رفته�بيش�از�فرصت�

ازدواج�است�)حبيب�پور�گتابی�و�غفاری،�34-7:�1390(.
ايکاماری�در�تحقيق�خود�با�عنوان�»تأثير�تحصيالت�در�زمان�ازدواج�در�کنيا«�نشان�داد�تحصيالت�
اثر�معنی�دار،�مثبت�و�قوی�در�سن�اولين�ازدواج�دارد.�نتايج�نشان�داد�ميانگين�سن�مناسب�اولين�
ازدواج�از�نظر�افرادی�که�بی�سواد�بودند��16سال،�از�نظر�افرادی�که�تحصيالت�ابتدايی�داشتند��18

.)Ikamari, 2005(سال�و�از�نظر�پاسخ�گويانی�که�تحصيالت�متوسطه�داشتند��20سال�بود�
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پِنگ�در�بررسی�الگوی�ازدواج�در�مالزی�نشان�داد�که�الگوی�ازدواج�در�مالزی�بيش�از�سه�
دهه�ی�گذشته��تغيير�چشمگيری�کرده�است.�به��گونه�ای�که�ميانگين�سن�اولين�ازدواج�مردان�و�
زنان�از��25/5و��22/0سال�در�سال��1970به��28/6و��25/1سال�در�سال��2000رسيده�است.�
در�اين�ميان،�تأثير�تحصيالت�در�تغيير�الگوی�سن�ازدواج�در�مالزی�يک�الگوی�جالب�را�نشان�
می�دهد.�به��گونه�ای�که�بين�افزايش�سن�ازدواج�زنان�و�سطح�تحصيالت�رابطه�ی�مثبت�و�معنادار�
.)Peng, 2006(و�بين�تحصيالت�مردان�و�سطح�تحصيالت�رابطه�ی�معکوس�و�معنادار�وجود�دارد�
باربارا�منچ�و�همکاران�مطالعه�ای�را�با�عنوان�»روندها�در�زمان�اولين�ازدواج�در�ميان�مردان�و�
زنان�کشورهای�در�حال�توسعه«�انجام�دادند.�بر�اساس�نتايج�مطالعه،�طی��30سال�گذشته،�در�
بيشتر�کشورهای�در�حال�توسعه،�در�نسبت�مردان�و�زنان�ازدواج��کرده�کاهش�مهمی�رخ�داده�است.�
نتايج�اين�بررسی�نشان�می�دهد�که�افزايش�شهرنشينی،�کاهش�ازدواج�سنتی،�افزايش�هزينه�های�
ازدواج،�مضيقه�ی�ازدواج،�تغيير�قوانين�کشورها�درباره�ی�سن�ازدواج�و�تغيير�شکل�هنجارهای�
 Mensch, Singh(جهانی�در�ارتباط�با�ازدواج�زودهنگام�برای�زنان�با�تأخير�در�ازدواج�مرتبط�است�

.)& Casterline 2005

چنان�که�مالحظه�می�شود،�بيشتر�مطالعات�انجام�شده�تغييرات�سن�ازدواج�و�عوامل�تأثيرگذار�
در�آن�را�بررسی�کرده�اند�و�درباره�ی�ايده�آل�ها�و�انتظارات�مربوط�به�سن�مناسب�ازدواج�مطالعات�
بسيار�کمتری�انجام�شده�است.�پژوهش�حاضر�ضمن�ارزيابی�اين�ايده�آل�ها�و�عوامل�مؤثر�در�آنها،�

با�بررسی�تفاوت�های�نگرشی�زنان�متأهل�و�مجرد�سعی�در�تکميل�مطالعات�پيشين�دارد.

3- چارچوب نظری پژوهش
تبيين�و�توضيح�الگوی�سنی�ازدواج�و�تغييرات�آن�در�يک�جامعه�نيازمند�نظريه�ای�است�که�
اين�الگو�را�با�فرد،�خانواده�و�ساختارهای�اجتماعی�و�فرهنگی�پيوند�دهد،�زيرا�ازدواج�به�معنای�آغاز�
پيوند�فرد�با�يک�شريک�جديد�از�جنس�مخالف�است.�پايه�ی�تشکيل�زندگی�مشترک�و�خانواده�
بر�مبنای�ابزارهای�وفاق�عمومی�مانند�عرف،�قانون�و�شرع�برای�فرد،�خانواده�و�جامعه�بسيار�مهم�
است.�به�همين�دليل�هر�فردی�با�توجه�به�ويژگی�های�خود،�هر�خانواده�ای�با�توجه�به�زمينه�ها�و�
موقعيت�خود�و�هر�جامعه�ای�با�توجه�به�مجموعه�شرايط�زمانی�و�مکانی،�ايده�آل�ها،�هنجارها�و�
الگوهايی�را�برای�آغاز�اين�پيوند�تعيين�و�اعمال�می�کند�)کنعانی،�107�:1385(.�برای�تبيين�زمان�
آغاز�فرآيند�ازدواج�و�تشکيل�خانواده�رهيافت�های�نظری�مختلفی�مطرح�شده�اند�که�در�ميان�آنها،�

نظريه�های�ذيل�در�اين�پژوهش�بررسی�شدند.
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گذار�اول�جمعيتی،�به�کاهش�باروری�و�مرگ�و�مير�و�کاهش�بعد�خانوار�در�اثر�افزايش�درآمد�
سرانه�ی�کشورها،�بهبود�تغذيه�و�مراقبت�های�بهداشتی�اشاره�می�کند.�کاهش�بعد�خانواده�-که�خود�
نتيجه�ی�تحوالت�اجتماعی،�اقتصادی�و�فرهنگی�بود-�پيامدهای�اجتماعی،�اقتصادی�و�جمعيتی�
نيز�به�همراه�داشت.�اين�پيامدها،�زمينه�را�برای�تغييرات�ذهنی�در�ميان�خانوارها�فراهم�کرد.�
تغييرات�ذهنی�ناشی�از�گذار�جمعيت�شناختی�اول�به�تدريج�باعث�تغييراتی�در�زندگی�خانوادگی�
و�زناشويی�شد.�اين�تغييرات�در�چارچوب�نظريه�ی��گذار�جمعيت�شناختی�دوم�تئوريزه�شد.�گذار�
دوم�جمعيتی�به�عنوان�يک�چارچوب�مفهومی،�تغييرات�مهم�در�روابط�زناشويی�و�روابط�خانوادگی�
را�مدنظر�قرار�می�دهد�)Solsonna, 1997:175(.�به�تعبير�مازلو�1در�جريان�گذار�دوم�جمعيتی،�
تغيير�در�نيازها�يعنی�گذر�از�نيازهای�مادی�)امرار�معاش،�سرپناه،�امنيت�فيزيکی�و�اقتصادی(�به�
نيازهای�غيرمادی�)آزادی�بيان،�فردگرايی،�آزادی�و�مشارکت،�خودتحقق�بخشی(�اتفاق�می�افتد.�اين�
عوامل�در�کنار�يکديگر،�به�تغييرات�ارزشی�منجر�شده�و�همان�گونه�که�اينگلهارت�بيان�می�کند�به�
تغيير�از�ارزش�های�مادی�به�ارزش�های�فرامادی،�يعنی�تأکيد�بر�استقالل�فردی�و�خودتحقق�بخشی�
منجر�می�شود.�همچنين،�نظريه�ی�گذار�دوم�جمعيتی�ناظر�بر�تغييراتی�است�که�در�سطح�باروری،�
ازدواج�و�خانواده�رخ�می�دهد.�اين�تغييرات�شامل�کاهش�ميزان�ازدواج،�افزايش�سن�در�اولين�
ازدواج،�افزايش�هم�خانگی�های�قبل�و�بعد�از�ازدواج،�افزايش�طالق�و�زودرسی�آن،�کاهش�ازدواج�
مجدد�بعد�از�طالق�و�بيوگی�است�)Lesthaeghe, 2010: 1-4(.�بر�اساس�تئوری�گذار�جمعيتی�
دوم،�در�سراسر�جهان�نقش�ازدواج�به�عنوان�سازمان��دهنده�ی�بنيادی�زندگی�خانوادگی�کاهش�
چشمگيری�می�يابد.�نقش�زنان�و�مردان�با�مشارکت�زنان�در�آموزش،�دانشگاه�و�کار�دگرگون�و�
نگرش�ها�بيش�ازپيش�به�سمت�نقش�های�جنسيتی�برابرطلب�در�حرکت�است.�با�گسترش�تدريجی�
مدرنيته�و�تأکيد�بيشتر�بر�تحصيالت�و�به�ويژه�تحصيالت�زنان،�سن�ازدواج�نيز�افزايش�می�يابد�

)سرايی�و�اوجاقلو،�26-27�:1392(.
نظريه�ی�ديگر�برای�تبيين�سن�ازدواج،�نظريه�ی�نوسازی�ويليام�جی.�گود�2است�که�با�بررسی�
تغييرات�ساختی�خانواده�در�سراسر�جهان،�تأثير�آن�را�در�سن�ازدواج�بررسی�کرد.�اين�نظريه�پايه�ی�
نظری�بسياری�از�تحقيقات�درباره�ی�تغييرات�در�نظام�خانواده�و�به�ويژه�سن�ازدواج�را�تشکيل�
می�دهد.�بر�اساس�اين�تئوری،�فرآيند�مدرنيزاسيون�تجديد�ساختار�جوامع�از�طريق�صنعتی�شدن،�
شهرنشينی،�افزايش�آموزش،�گسترش�رسانه�های�گروهی،�توسعه�ی�حمل�و�نقل�و�ارتباطات�و...�را�
موجب�می�شود.�تحت�تأثير�اين�تحوالت�ساختاری،�ساختار�سنتی�ازدواج�و�خانواده�در�جوامع�کمتر�

1-Maslow
2- Good (1963)
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توسعه�يافته،�تغيير�کرده�و�خانواده�های�جديد�از�نوع�اروپايی�با�ويژگی�هايی�نظير�هسته�ای�بودن،�
فردمحوری،�آزادی�در�انتخاب�همسر،�ازدواج�در�سنين�باال،�باروری�پايين�و�برابری�جنسيتی�در�
سراسر�جهان�توسعه�می�يابد.�در�جريان�نوسازی،�نقش�شبکه�ی�خويشاوندی�در�روابط�خانوادگی�
تغيير�يافته�است.�اين�تغيير�کارکرد،�شبکه�ی�اجتماعی�را�جايگزين�شبکه�ی�خويشاوندی�می�کند�و�
در�نتيجه،�خانواده�به�واحد�هسته�ای�که�بر�فردگرايی�استوار�است،�تبديل�می�شود.�نومکانی،�انتخاب�
آزادانه�ی�همسر،�توافق�اوليه�بين�زن�و�شوهر�و�ضرورت�عالقه�ی�دو�جانبه�بين�آنها�از�نتايج�سازگاری�
خانواده�با�شرايط�زندگی�مدرن�است�و�زمانی�که�چنين�سيستمی�از�خانواده�شکل�می�گيرد�و�امکان�
حضور�بيشتر�زنان�در�فعاليت�های�بيرون�از�خانه�فراهم�می�شود،�تغيير�الگوی�عمومی�سن�ازدواج�
انتظار�می�رود.�بيشتر�مطالعات�انجام�شده�در�آسيا�و�جنوب�شرق�آسيا�شواهدی�را�مبنی�بر�تأييد�
تئوری�گود�)در�حال�تغيير�بودن�سن�در�اولين�ازدواج(�نشان�داده�اند.�احتمال�تأخير�در�ازدواج،�در�
افراد�با�تحصيالت�باالتر،�افراد�شهرنشين�و�افرادی�که�شغل�پردرآمد�دارند،�بيشتر�است.�در�اين�ميان،�
سن�ازدواج�در�کشورهای�ژاپن،�کره،�تايوان،�مالزی،�سنگاپور،�چين�و�تايلند�افزايش�چشمگيری�
 Hossain & Islam, 2013: 149-152; Nguyen, 1997: 49-74; Mensch, Singh)�.داشته�است
Casterline, 2005 &).�مطالعات�انجام�شده�در�ايران�نيز�نشان�می�دهد�که�به�خاطر�عواملی�چون�

توسعه�ی�آموزش�همگانی�به�ويژه�برای�زنان�و�ساير�مؤلفه�های�نوگرايی،�الگوهای�ازدواج�تغيير�کرده�
و�در�بستر�تحوالت�اجتماعی-�اقتصادی�چند�دهه�ی�اخير،�سن�ازدواج�مردان�و�به�خصوص�زنان�
افزايش�يافته�است.�همچنين�تصميم�گيری�در�مورد�همسر�آينده�به�خود�افراد�واگذار�شده�و�در�
 Abbasi-Shavazi, McDonald(روابط�زناشويی�نيز�سطح�برابری�جنسيتی�افزايش�يافته�است�
and Hosseini-Chavoshi 2009؛�عباسی�شوازی�و�عسکری�ندوشن،�75�:�1384-25؛�محموديان،��1383

:53-27؛�کاظمی�پور،�103-124:�1383(
نظريه�ی�تحول�و�دگرگونی�فرهنگی�و�ارزشی�رونالد�اينگلهارت�از�نظريه�های�ديگری�است�
که�به�دنبال�فهم�چگونگی�و�چرايی�تغييرات�فرهنگی�و�ارزشی�و�نگرش�ها�در�جوامع�است.�او�در�
مطالعات�گسترده�ی�خود�نشان�می�دهد،�دگرگونی�ارزش�ها�در�ميان�نسل�جديد�حاکی�از�تحول�
فرهنگی�است�که�نسبت�به�نسل�قديم�رخ��داده�و�در�اين�تحول،�کيفيت�زندگی�و�ابراز�نظر�فردی�در�
مقابل�هنجار�های�اجتماعی،�اخالقی،�سياسی�و�مذهبی�گذشته�برجستگی�بيشتری�دارد�)اينگلهارت�
و�آبرامسون،�106:�1378-59(.�هر�چند�اينگلهارت�بر�تأثير�تغييرات�تکنولوژيک�و�اقتصادی�در�تغييرات�
نگرشی�و�ارزشی�جوامع�تأکيد�بيشتری�می�کند،�اما�از�نقش�عامل�ديگری�نيز�سخن�به�ميان�می�آورد�
که�آن�را�ميراث�فرهنگی�و�اجتماعی�جوامع�می�نامند.�اينگلهارت�دو�فرضيه�پيش�بينی�می�کند�که�
دگرگونی�ارزش�ها�را�تبيين�می�کند:�1(�فرضيه�کميابی،�که�در�آن�اولويت�های�فرد�بازتاب�محيط�
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اجتماعی-�اقتصادی�اش�است؛�به�نحوی�که�شخص�بيشترين�ارزش�ذهنی�را�برای�آن�چيزهايی�
قائل�است�که�عرضه�ی�آن�به�نسبت�کم�است�)ماديون(.�2(�فرضيه�ی�اجتماعی�شدن،�که�در�آن�
ارزش�های�اساسی�فرد�به�شکل�گسترده،�منعکس��کننده�ی�شرايط�و�فرآيند�جامعه�پذيری�وی�است�
که�در�سال�های�قبل�از�بلوغ�تجربه�کرده�است�)فراماديون(.�بنا�بر�تعبير�اينگلهارت،�فراماديون�
کسانی�هستند�که�در�دوران�شکل�گيری�شخصيتشان،�امنيت�سازنده�– يعنی�امنيت�اقتصادی�و�
جانی-�داشتند.�اين�افراد�کسانی�هستند�که�اولويت�های�ارزشی�شان�فرامادی�گرايانه�است؛�چرا�که�
آنها�امنيت�مادی�و�جانی�را�مسلم�فرض�کرده�اند.�بنابراين�يک�دسته�نيازهای�ديگری�برای�آنها�
مطرح�می�شود.�نيازهايی�چون�خـودشکوفايی،�عشق�و�دلبستگی�که�نيازهای�سطح�باال�هستند،�
ولـی�مادی�گرايان�افرادی�هستند�که�به�دليل�نـداشتن�احساس�امنيت�سازنده�-�ناشی�از�دوران�
شکل�گيری�شخصيتشان�و�وضعيت�اقتصادی�فعلی-�اولويت�های�مادی�گرايانه�دارند.�همين�امر�به�
جهت�گيری�های�بسيار�متفاوت�ماديون�و�فراماديون�نسبت�به�بسياری�از�مسائل�اجتماعی،�سياسی�
و�اقتصادی�منجر�می�شود�و�نگرش�آنها�را�نسبت�به�بسياری�از�هنجارهای�سنتی�جنسيتی�مانند�
روابط�جنسی�نامشروع،�فحشا،�سقط�جنين،�طالق�و...�متفاوت�می�کند.�به�منزله�ی�يک�تعميم�
گسترده�می�توان�اظهار�داشت،�ماديون�بسيار�بيشتر�از�فراماديون�از�هنجارهای�سنتی�حمايت�
توسعه�ی� اينگلهارت،� فرهنگی� تغييرات� نظريه�ی� به� توجه� با� �.)222: )اينگلهارت،��1383 می�کنند�
اقتصادی�و�گسترش�رسانه�های�جمعی�در�ايران�در�سال�های�اخير�تغييراتی�را�در�اولويت�ارزشی�
افراد�و�گروه�ها�به�وجود�آورده�است.�ايده�ی�وی�معلوم�می�کند�که�چگونه�توسعه�ی�اقتصادی�و�رشد�
تکنولوژيک�به�ارضاء�نيازهای�غيرمادی�مانند�خودشکوفايی�و�دستيابی�به�منزلت�اجتماعی�در�بين�

جوانان�و�نسل�حاضر�منجر�شده�است�)سرايی�و�اوجاقلو،�25�:1392(.
چارچوب�نظری�انتخابی�اين�پژوهش،�تلفيقی�از�ادبيات�نظری�و�تجربی�پژوهش�است؛�بدين�
معنی�که�در�اين�پژوهش�نظريه�های�جمعيتی�و�اجتماعی�با�توجه�به�متغيرهای�اصلی�آنها�برای�
هدايت�نظری�پژوهش�انتخاب�شده�و�ساير�مراحل�پژوهش�بر�اساس�اين�رويکردها�پی�گرفته�
شده�اند.�مطابق�با�تئوری�های�مطرح�شده،�جريان�نوسازی�و�مدرن�شدن�جامعه،�دگرگونی�های�
اساسی�در�سطح�کالن�و�در�سطح�فردی�را�به�دنبال�داشته�و�تحت�تأثير�جريانات�نوسازی�و�نيز�
گذار�جمعيتی�در�نگرش�ها،�ارزش�ها�و�ايده�ها�دگرگونی�ايجاد�شده�است.�يکی�از�مهم�ترين�عوامل�
تغيير�نگرش�به�خانواده،�ازدواج�و�سن�ازدواج،�افزايش�تحصيالت�زنان�و�دگرگونی�نقش�زنان�و�
مردان�با�مشارکت�زنان�در�آموزش،�دانشگاه�و�کار�است.�همچنين،�با�گسترش�تدريجی�مدرنيته�و�
تأکيد�بيشتر�بر�تحصيالت�و�به��ويژه�تحصيالت�زنان،�نگرش�های�برابری�طلب،�حرکت�از�نيازهای�
مادی�به�نيازهای�غيرمادی�-�مانند�خودشکوفايی�و�فردگرايی-�و�نگرش�های�فرامادی�گرايانه�در�



44

       فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / سال نوزدهم/ شماره 73 / پاییز 1395

ميان�زنان�شکل�گرفت.�بنابراين�با�گرايش�زنان�به�سطوح�تحصيلی�باالتر،�گسترش�نگرش�های�
برابری�طلب�و�گسترش�ايده�ها�و�ارزش�های�فرامادی،�انتظار�می�رود�نگرش�به�سن�ازدواج�جوانان�
نيز�تغيير�کند�و�سن�ازدواج�باالتری�برای�دختران�و�پسران�در�نظر�گرفته�شود.�با�توجه�به�مباحث��
فوق،�در�پژوهش�حاضر،�متغيرهايی�نظير�تحصيالت،�خودتحقق�بخشی،�نگرش�به�برابری�جنسيتی،�
فردگرايی�و�سرمايه�ی�فرهنگی�به�عنوان�عوامل�تبيين�کننده�ی�تفاوت�های�موجود�در�سن�ايده�آل�
ازدواج�زنان�در�نظر�گرفته�شده�است�و�از�ديدگاه�های�نظری�موجود�پيرامون�تغييرات�ارزشی�و�
نگرشی�خانواده�از�جمله�نظريه�ی�گذار�دوم�جمعيتی،�نظريه�ی�نوسازی،�نظريه�تحول�و�دگرگونی�
فرهنگی�و�نظريه�ی�ارزشی�اينگلهارت�و�همچنين�نتايج�تجربی�مطالعات�انجام�شده�در�اين�خصوص�

استفاده�شده�است.

4- میدان مطالعه، روش و داده های پژوهش
شهر�يزد،�به�عنوان�ميدان�تحقيق�حاضر،�آميزه�ای�منحصر�به�فرد�از�ترکيب�عناصر�مدرن�)باال�
بودن�سطوح�سواد�و�تحصيالت،�شهرنشينی،�صنعت�و�اشتغال(�و�سنتی�)نگرش�نسبت�به�ازدواج�
زودرس�و�اهميت�و�استحکام�بنيان�خانواده(�را�در�خود�مجسم�کرده�که�بستر�اجتماعی�مناسبی�برای�
مطالعه��تحوالت�ازدواج�و�خانواده�و�به�ويژه�سن�ايده�آل�ازدواج�و�تغييرات�الگوی�همسرگزينی�است.
جامعه�ی�آماری�تحقيق،�شامل�کليه�ی�زنان�49-�15ساله�ی�حداقل�يک��بار�ازدواج��کرده��و�
کليه�ی�دختران�هرگز�ازدواج��نکرده�ی�29-�18ساله�ی�عضو�خانوارهای�معمولی�ساکن�در�شهر�يزد�
است.�نمونه�گيری�پژوهش�با�استفاده�از�روش�نمونه�گيری�خوشه�ای�دو�مرحله�ای�تعيين�شده�است�
که�در�آن�نمونه�گيری�مرحله�ی�اول،�خوشه�و�واحد�نمونه�گيری�مرحله�ی�دوم،�شامل��15خانوار�
در�هر�خوشه�است�که�در�هر�خوشه�با��10زن�حداقل�يک�بار�ازدواج��کرده�ی�49-�15ساله�و��5
زن�هرگز�ازدواج��نکرده�ی�29-�18ساله�مصاحبه�به�عمل�آمد.�حجم�نمونه�ی�برآورد�شده�در�اين�
پژوهش�شامل��48خوشه�ی���15خانواری�)در�مجموع��720خانوار(�در�مناطق�مختلف�شهر�يزد�
است.�به�اين�ترتيب،�اطالعات�الزم�از��480زن�حداقل�يک�بار�ازدواج��کرده�ی�49-�15ساله�و��240

زن�هرگز�ازدواج��نکرده��29-�18ساله�جمع�آوری�شده�است.
داده�های�مورد�نياز�در�اين�تحقيق�از�طريق�پيمايش�مقطعی،�با�استفاده�از�پرسش�نامه�محقق�
�ساخته�و�مصاحبه��ی�چهره�به�چهره�با�پاسخ�گويان�جمع�آوری�شده�است.�کار�ميدانی�برای�جمع�آوری�
داده�ها�در�طول�ماه�های�فروردين�و�ارديبهشت��1394انجام�شد.�دو�پرسش�نامه�ی�اختصاصی�مجزا�
برای�زنان�حداقل�يکبار�ازدواج��کرده�واقع�در�سنين�49-�15ساله�و�نيز�زنان�هرگز�ازدواج��نکرده�

29-�18ساله�تهيه�و�تنظيم�شد.
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5- سنجش متغیرها و شاخص ها
سن�ايده�آل�ازدواج�عبارت�است�از�سنی�که�فرد،�آن�سن�را�برای�ازدواج�و�تشکيل�خانواده�
مناسب�می�داند.�اين�متغير�از�طريق�طرح�دو�پرسش�از�پاسخ�گويان�در�سطح�سنجش�فاصله�ای�
عملياتی�شد�و��نظر�آنها�در�مورد�حداقل�و�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�دختران�و�پسران�پرسيده�شد.
اطالعات�مربوط�به�شاخص�ها�و�متغيرهای�مستقل�تحقيق�به�همراه�گويه�ها�و�ضرايب�آلفای�
آنها�در�جدول�شماره�ی��1گزارش�شده�است.�شيوه�ی�عملياتی�کردن�هر�يک�از�متغيرها�به�اختصار�

به�شرح�زير�است:�
yمتغيرهای�تحصيالت�و�تحصيالت�والدين�از�طريق�پرسش�در�مورد�تعداد�سال�های�تحصيل��

و�در�مقياس�فاصله�ای�سنجيده�شد.�برای�سنجش�تحصيالت�والدين،�از�ميانگين�سنوات�تحصيل�
پدر�و�مادر�پاسخ�گويان�استفاده�شده�است.

yخود�تحقق�بخشی�)خودشکوفايی(1:�خودشکوفايی�را�می�توان�به�نوعی�به�کارگيری�و�پرورش��
کامل�قريحه�ها،�استعدادها�و�قابليت�های�بالقوه�توصيف�کرد.�اين�متغير�را��10گويه�بر�اساس�طيف�
�5درجه�ای�ليکرت�با�گزينه�های�پاسخ�کاماًل�موافق،�موافق،�بينابين،�مخالف�و�کاماًل�مخالف�با�

کدهای�پاسخ��1تا��5اندازه�گيری�کردند.
yنگرش�به�برابری�جنسيتی:�اين�مفهوم�معموالً�بر�اساس�نگرش�نسبت�به�نظام�نقش�ها�و�تقسيم��

کار�جنسيتی�سنجيده�می�شود.�متغير�نگرش�به�برابری�جنسيتی�را��6گويه�بر�اساس�طيف��5
درجه�ای�ليکرت�با�گزينه�های�پاسخ�کاماًل�موافق،�موافق،�بينابين،�مخالف�و�کاماًل�مخالف�با�کدهای�

پاسخ��1تا��5سنجيدند.
yفردگرايی:�منظور�از�فردگرايی�اين�است�که�افراد�به�جای�اولويت�دادن�به�خواست�ها�و�عاليق��

جمعی،�سنتی�و�خانوادگی�به�ارزش�ها�و�خواست�های�فردی�خود�اولويت�می�دهند.�اين�متغير�
توسط��7گويه�بر�اساس�طيف��5درجه�ای�ليکرت�سنجيده�شد.�گزينه�های�پاسخ�برای�تمامی�
گويه�ها�به�صورت�کاماًل�موافق،�موافق،�بينابين،�مخالف�و�کاماًل�مخالف�با�کدهای�پاسخ��1تا��5در�

نظر�گرفته�شد.
yپای�بندی�به�ارزش�های�دينی:�ارزش�ها�به�عقايدی�اطالق�می�شود�که�افراد�يا�گروه�های�انسانی��

در�مورد�آنچه�که�مطلوب،�مناسب،�خوب�يا�بد�باشد،�دارند�و�به�آن�ارج�می�نهند.�يکی�از�اين�
ارزش�ها،�ارزش�های�دينی�هستند�)گيدنز،�787�:1381(.��7گويه�بر�اساس�طيف��5درجه�ای�ليکرت�
با�گزينه�های�پاسخ�کاماًل�موافق،�موافق،�بينابين،�مخالف�و�کاماًل�مخالف�با�کدهای�پاسخ��1تا��5

اين�متغير�را�اندازه�گيری�کردند.

1- Self- actualization
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yسرمايه�ی�فرهنگی:�به�نظر،�بورديو،�1سرمايه�ی�فرهنگی،��گرايش�ها�و�عادات�ديرپا�که�طی��
فرآيند�جامعه�پذيری�حاصل�می�شوند�و�نيز�اهداف�فرهنگی�ارزشمند�نظير�صالحيت�های�تحصيلی�و�
فرهيختگی�را�شامل�می�شود.�به�نظر�وی،�سرمايه�ی�فرهنگی�به�سه�سرمايه�ی�فرهنگی�لحاظ��شده،�
عينی�و�نهادينه�تفکيک�می�شود.�در�اين�تحقيق�از�سرمايه�ی�فرهنگی�عينی�استفاده�شده�است�که�
کاالهای�فرهنگی�و�اشياء�مادی�از�قبيل�کتاب،�نقاشی�و�آثار�هنری�را�شامل�می�شود.�اين�متغير�
توسط��8گويه�بر�اساس�طيف��5درجه�ای�ليکرت�سنجيده�شد.�گزينه�های�پاسخ�نيز�به�صورت�
کاماًل�موافق،�موافق،�بينابين،�مخالف�و�کاماًل�مخالف�با�کدهای�پاسخ��1تا��5در�نظر�گرفته�شد.
جدول1(گویههایاستفادهشدهبرایاندازهگیریمتغیرهاوشاخصهایاستفادهشدهدرتحقیقو

ضرایبآلفایمربوطه

مقدارآلفاگویههاوسؤالهاناممتغیر/شاخص

خودتحقق�بخشی

زندگی� در� فرد� آزادی� می�شود� باعث� فرزند� داشتن� و� کردن� ازدواج� �-1
کم�شود؛

2-�با�ازدواج�کردن�و�فرزندآوری�راحتی�و�آسايش�در�زندگی�کم�می�شود؛
3-�امروزه�تفريح�و�اوقات�فراغت،�نسبت�به�ازدواج�و�داشتن�فرزند�اهميت�

بيشتری�دارد؛�
اهميت� فرزند� داشتن� و� ازدواج� به� نسبت� زندگی� در� فرد� موفقيت� �-4

بيشتری�دارد؛
5-�افراد�نبايد�خودشان�را�به�خاطر�ازدواج�و�داشتن�فرزند�فدا�کنند؛

موقعيت�هايی� از� فرد� می�شود� باعث� فرزندآوری� و� کردن� ازدواج� �-6
تحصيالت�و�شغل�مناسب�باز�بماند؛

7-�ازدواج�و�داشتن�فرزند،�مانع�شکوفايی�استعدادهای�ذاتی�می�شود؛
8-�ازدواج�و�داشتن�فرزند�به�زندگی�معنا�می�دهد؛

9-�ازدواج،�افراد�را�در�رسيدن�به�اهدافشان�محدود�می�کند؛�
10-�انسان�با�ازدواج�کردن،�استقالل�خود�را�از�دست�می�دهد.

0/839

نگرش�به�برابری�جنسيتی

1-�اگر�خانم�ها�بيرون�از�خانه�هم�مشغول�به�کاری�باشند،�ديگر�بچه�ها�
خوب�تربيت�نمی�شوند؛

�2-�يک�مرد�بايد�حرف�آخر�را�در�تصميم�گيری�های�خانه�بزند؛
3-�بهتر�است�مرد�بيرون�از�خانه�کار�کند�و�زن�به�کارهای�خانه�برسد؛

کارهای�خانه� بايد� مردها�هم� نيست،� زنان� وظيفه�ی� فقط� 4-�خانه�داری�
را�انجام�دهند؛

5-�زنان�نمی�توانند�فعاليت�های�اجتماعی�را�به�خوبی�مردان�انجام�دهند؛
6-�توانايی�فکری�مردان�نسبت�به�زنان�بيشتر�است.

0/685

1- Bourdieu (1386)
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مقدارآلفاگویههاوسؤالهاناممتغیر/شاخص

فردگرايی

1-�من�ترجيح�می�دهم�از�لحاظ�مالی�به�خود�متکی�باشم�تا�به�ديگران؛
2-�من�خيلی�به�رسم�و�رسوم�کاری�ندارم،�آنچه�که�دوست�داشته�باشم،�

انجام�می�دهم؛�
3-�من�دوست�ندارم�اطرافيانم�در�کارهايم�دخالت�کنند؛�
4-�امروزه�هرکس�بايد�به�فکر�خودش�باشد�نه�ديگران؛

5-�آنچه�برای�من�اهميت�دارد�رفاه�و�آسايش�امروز�است؛
6-�در�کارهايم�به�ارزيابی�ديگران�توجهی�ندارم؛

7-�هنگامی�که�کاری�را�در�دست�می�گيرم،�از�ديگران�کمک�نمی�خواهم.

0/701

پای�بندی�به�ارزش�های�دينی

1-�هريک�از�اعمال�زير�را�تا�چه�حد�به�جای�می�آوريد؟�1-1.�نمازهای�
يومّيه؛�1-2.�نماز�جماعت؛�1-3.�روزه�ماه�رمضان؛�1-4.�نذر�و�صدقه؛�5-1.�

زيارت�امامزادگان؛�1-6.�خواندن�دعا.
2-�تا�چه�حد�خود�را�يک�فرد�مذهبی�می�دانيد؟

0/713

سرمايه�ی�فرهنگی

به�طور�ميانگين�در�طول�شبانه�روز�چقدر�از�وقت�خود�را�صرف�کارهای�
زير�می�کنيد؟

1-�خواندن�روزنامه�ها،�مجالت�و�نشريه�های�علمی�و�فرهنگی؛
2-�گوش�دادن�به�موسيقی؛
3-�مطالعه�ی�کتاب�و�رمان؛�

4-�استفاده�از�اينترنت؛
5-�يادگيری�زبان�های�خارجی؛

6-�فعاليت�های�ورزشی؛
7-�فعاليت�های�هنری�)خطاطی،�عکاسی،�نقاشی�و...(؛
8-�روزانه�به�طور�متوسط�چند�ساعت�مطالعه�داريد؟

0/745

6- یافته های پژوهش
در�اين�بخش،�به�منظور�مطالعه�نگرش�به�سن�ايده�آل�ازدواج�جوانان،�به�مقايسه�ديدگاه�ها�و�
نگرش�های�دو�گروه�زنان�حداقل�يک�بار�ازدواج�کرده�و�زنان�هرگز�ازدواج�نکرده�پرداخته�می�شود.�
اطالعات�مورد�تحليل�در�اينجا،�براساس�سؤاالت�يکسان�برای�هر�دو�گروه،�جمع�آوری�شده�اند.�در�
ارائه�نتايج�و�يافته�های�تحقيق�تمرکز�بر�سه�محور�يافته�های�توصيفی،�تحليل�دومتغيره�و�تحليل�

چندمتغيره�است.
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6-1- یافته های توصیفی
نتايج�تحقيق�نشان�می�دهد��34/4درصد�پاسخ�گويان،�حداقل�سن�مناسب�ازدواج�پسران�را��25
سال�و��40درصد�پاسخ�گويان،�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�پسران�را��30سال�بيان�کرده�اند.�البته�
اين�تمرکز�نمونه�ی�تحقيق�بر�سنين��25و��30سالگی�تا�حدی�می�تواند�ناشی�از�تمايل�پاسخ�گويان�
به�رند�کردن�سن�به�ارقام�مختوم�به�صفر�و�پنج�باشد.�با�اين�حال،�از�ديدگاه�زنان�شهر�يزد،�دامنه�ی�
سنی�مطلوب�ازدواج�پسران�سنين�30-�25سالگی�است�که�متوسط�آن�در�نمونه�ی�تحقيق�برابر�
با��27/5سال�است.�اين�رقم�از�ميانگين�سن�ازدواج�پسران�شهر�يزد�در�سرشماری��1390)�25/6
سال(�باالتر�است.�نمودار�شماره�ی��1و�نگرش�زنان�در�خصوص�حداقل�و�حداکثر�سن�مناسب�

ازدواج�پسران�را�نشان�می�دهد.

نمودار1(نگرشزناندرخصوصحداقلوحداکثرسنمناسبازدواجپسران

نتايج�تحقيق�حاکی�است،��36/8درصد�پاسخ�گويان،�حداقل�سن�مناسب�ازدواج�پسران�را��20
سال�و��34درصد�پاسخ�گويان،�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�پسران�را��25سال��اظهار�کرده�اند.�
بنابراين�دامنه�ی�سنی�25-�20سالگی�برای�ازدواج�دختران،�يک�دامنه�ی�سنی�مطلوب��تلقی�
می�شود.�نکته�ی�جالب�توجه�در�اين�نمودار�اين�است�که�حداقل�سن�مناسب�ازدواج�دختران�در�دو�
نقطه�اوج�می�گيرد؛�يکی�در��18سالگی�که�پايان�دوران�تحصيالت�دبيرستان�است�و�يکی�در��20
سالگی.�به�هر�صورت،�بر�اساس�داده�های�تحقيق�متوسط�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�برابر��22/5
سال�به��دست�می�آيد�که�اين�رقم�از�ميانگين�سن�ازدواج�دختران�شهر�يزد�در�سرشماری��1390
)�21/8سال(�باالتر�است.�نمودار�شماره�ی�2،�نگرش�زنان�در�خصوص�حداقل�و�حداکثر�سن�مناسب�

ازدواج�دختران�را�نشان�می�دهد.
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نمودار2(نگرشزناندرخصوصحداقلوحداکثرسنمناسبازدواجدختران

داده�های�جدول�شماره�ی��2نشان�می�دهد�که�تعداد�سال�های�تحصيل�پاسخ�گويان�در�دامنه�ای�
بين�22-�1با�ميانگين��13/1سال�است.�همچنين�سنوات�تحصيل�والدين�پاسخ�گويان�در�دامنه�ای�
بين�18-�0سال�با�ميانگين��7/3سال�است.�مقايسه�ی�سنوات�تحصيل�پاسخ�گويان�با�تحصيالت�
والدين�آنها�حدود��6سال�اختالف�در�ميانگين�سنوات�تحصيلی�دو�نسل�را�نشان�می�دهد.�داده�های�
جدول�شماره�ی�2،�همچنين�نشان�می�دهد�که�ميانگين�نمره�ی�پاسخ�گويان�در�شاخص�هايی�مانند�
خودتحقق�بخشی�حدود�24/3،�نگرش�به�برابری�جنسيتی�21/8،�فردگرايی�21/7،�پای�بندی�دينی�

�19/6و�سرمايه�ی�فرهنگی��16/7است.
جدول�شماره�ی��2برای�هر�يک�از�متغيرها�و�شاخص�های�استفاده�شده�در�تحليل�حاضر،�کد�
و�تعريف�متغيرها�همراه�با�برخی�از�آماره�های�توصيفی�نظير�ميانگين،�انحراف�معيار،�حداقل�و�

حداکثر�را�نشان�می�دهد.
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جدول2(آمارهیتوصیفیشاخصهاومتغیرهایاستفادهشدهدرتحلیلعواملمؤثردرسنایدهآلازدواج

حدکثرحداقلانحرافمعیارمیانگینکدوتعریفمتغیرمتغیر

13/143/134122سنوات�تحصيل�)به�سال(تحصیالتپاسخگو

تحصیالتوالدین
ميانگين�تحصيالت�پدر�و�

7/324/595018مادر�)به�سال(

24/286/7371049شاخص�50-10خودتحققبخشی

21/764/100730شاخص�30-6نگرشبهبرابریجنسیتی

21/694/3961035شاخص�35-7فردگرایی

پایبندیبهارزشهای
19/582/730527شاخص�35-7دینی

16/675/161835شاخص�40-8سرمایهیفرهنگی

6-2- تحلیل دو متغیره
نتايج�تحقيق�نشان�می�دهد،�ميانگين�حداقل�سن�مناسب�ازدواج�پسران�از�نظر�زنان�ازدواج�
�کرده��23/9و�از�نظر�دختران�هرگز�ازدواج��نکرده�ها��24/1سال�است.�بر�اساس�يافته�ها،�تفاوت�
آماری�معناداری�در�ميانگين�حداقل�سن�مناسب�ازدواج�پسران�برحسب�وضع�زناشويی�پاسخ�گويان�
وجود�ندارد.�بررسی�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�پسران�نشان�دهنده�ی�ميانگين�هايی�برابر�با��29/1
و��29/9به�ترتيب�برای�زنان�حداقل�يک�بار�ازدواج��کرده�و�دختران�هرگز�ازدواج�نکرده�است.�نتايج�
آزمون�آماری�تفاوت�معناداری�را�در�حداکثر�سن�ازدواج�مناسب�برای�پسران�منعکس�می�کند.�

نتايج�جدول�شماره�ی��3نشان�می�دهد،�ميانگين�حداقل�سن�مناسب�ازدواج�برای�دختران�در�
بين�پاسخ�گويان�ازدواج��کرده�حدود��19/8و�در�بين�پاسخ�گويان�مجرد�حدود��20/6سال�بوده�است.�
حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�نيز�به�ترتيب�حدود��25/0و��26/3سال�اظهار�شده�است.�نتايج�آزمون�
t،�تفاوت�آماری�معناداری�را�در�حداقل�و�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�دختران�برحسب�وضعيت�
تأهل�پاسخ�گويان�منعکس�می�کند.�به�گونه�ای�که�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�تفاوت�بين�نسلی�را�
در�جهت�تمايل�بيشتر�نسل�جديد�برای�به�تأخير�انداختن�ازدواج�نشان�می�دهد�که�اين�نتيجه�
همسو�با�يافته�هايی�است�که�عسکری�ندوشن،�عباسی�شوازی�و�صادقی�در�شهر�يزد��گزارش�کرده�اند.
جدول�شماره�ی��3آزمون�تفاوت�ميانگين�حداقل�و�حداکثر�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�و�پسران�

را�در�بين�دو�گروه�از�زنان�حداقل�يک�بار�ازدواج��کرده�و�دختران�مجرد�نشان�می�دهد.
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جدول3(آزمونتفاوتمیانگینسنایدهآلازدواججوانانبرحسبوضعیتتأهلپاسخگویان

فراوانیوضعیتتأهل

متوسطسنایدهآلازدواجدخترانمتوسطسنایدهآلازدواجپسران

حداقلسن
مناسب

حداکثرسن
مناسب

حداقلسن
مناسب

حداکثرسن
مناسب

زنان
48323/9429/0519/8124/97ازدواجکرده

زنانهرگز
24024/0529/8520/6126/34ازدواجنکرده

T�=0/634مقدارآزمون
Sig�=0/547

T�=3/337
Sig�=0/002

T�=4/229
Sig�=0/000

T�=5/619
Sig�=0/000

بر�اساس�ضريب�همبستگی�برآورد�شده�در�جدول�شماره�ی�4،�بين�تحصيالت�پاسخ�گويان�و�
حداقل�و�حداکثر�سن�ازدواج�پسران�همبستگی�معنادار�و�مستقيمی�وجود�دارد�)به�ترتيب�برابر�با�
0/164+�و�0/246+(.�اين�يافته�گويای�آن�است�که�با�افزايش�سطح�تحصيالت�پاسخ�گويان،�ترجيح�
پاسخ�گويان�به�سن�باالتر�ازدواج�برای�پسران�نيز�افزايش�می�يابد.�تحصيالت�والدين�نيز�همبستگی�
معنادار�و�مستقيمی�را�با�حداقل�)r�=�+0/095(�و�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�پسران�)r�=0/139(�نشان�
می�دهد.�مقايسه�ی�ضرايب�همبستگی�مربوط�به�تحصيالت�والدين�و�ضرايب�به�دست�آمده�برای�متغير�
تحصيالت�پاسخگو،�از�شدت�رابطه�ی�قوی�تر�متغير�تحصيالت�پاسخ�گو�با�متغير�سن�ايده�آل�ازدواج�
پسران�حاکی�است.�اين�يافته،�مطابق�انتظار�و�نشان��دهنده�ی��اهميت�بيشتر�تحصيالت�پاسخ�گو�در�
مقام�مقايسه�با�تأثير�بين�نسلی�تحصيالت�والدين�در�تعيين�نگرش�نسبت�به�سن�ايده�آل�ازدواج�است.
همچنين�ضرايب�همبستگی�گزارش�شده�در�جدول��4نشان�می�دهد�خود�تحقق�بخشی�و�نگرش�
به�برابری�جنسيتی،�رابطه�ی�مثبت�و�معناداری�را�با�سن�ايده�آل�ازدواج�پسران�)اعم�از�حداقل�و�
حداکثر(�دارد.�به�اين�معنی�که�پاسخ�گويانی�که�سطح�خودتحقق�بخشی�باالتری�دارند�و�يا�نسبت�
به�برابری�جنسيتی�نگرش�مثبت�تری�داشته�اند،�سن�ايده�آل�باالتری�را�برای�ازدواج�پسران�ترجيح�
داده�اند�)به�ترتيب�با�ضرايبی�معادل�0/147+�و�0/161+�برای�حداقل�سن�ايده�آل�ازدواج�و�0/138+�

و�0/120+�برای�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�پسران(.�
همچنين�يافته�های�ارائه�شده�در�جدول��4مبين�آن�است�که�بين�فردگرايی�و�سن�ايده�آل�
ازدواج�پسران�رابطه�ی�معناداری�وجود�ندارد.�به�عالوه،�سرمايه�ی�فرهنگی�با�حداقل�سن�مناسب�
ازدواج�پسران�رابطه�ی�معناداری�را�نشان�نمی�دهد،�در�حالی�که�همبستگی�مثبت�و�معناداری�با�
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حداکثر�سن�ازدواج�پسران�دارد.�متغير�پای�بندی�دينی�برخالف�تمامی�متغيرهای�ديگر�موجود�
در�جدول�4،�همبستگی�معکوس�و�معناداری�را�با�ترجيحات�مربوط�به�زمان�بندی�ازدواج�پسران�
نشان�می�دهد�)r�=�-0/114(.�به�بيان�ديگر،�پاسخ�گويانی�که�سطح�پای�بندی�دينی�باالتری�دارند،�
نسبت�به�ازدواج�و�تشکيل�خانواده�ی�جوانان�در�سنين�پايين�تر�ترجيح�بيشتری�را�نشان�می�دهند.�
اين�يافته�مورد�انتظار�و�همسو�با�نتايج�مطالعات�ديگری�است�که�بر�نقش�و�اهميت�ارزش�های�
مذهبی�در�شکل�گيری�الگوها�و�عناصر�خانواده�تأکيد�داشته�اند�(Hossain and Islam 2013؛�سرايی�

و�اوجاقلو،�1392؛�مرادی�و�صفاريان،�1390(.�
جدول�شماره�ی��4آزمون�فرضياتی�را�که�متغيرهای�مستقل�آنها�در�سطح�سنجش�فاصله�ای�

قرار�دارند�نشان�می�دهد.
جدول4(همبستگیدومتغیرهبینمتغیرهایمستقلوسنایدهآلازدواجپسران

متغیرها
سنایدهآلازدواجپسران

حداکثرسنمناسبازدواجحداقلسنمناسبازدواج

**0/246+**164/+0تحصیالت

**0/139+*0/095+تحصیالتوالدین

**0/138+**0/147+خودتحققبخشی

**0/120+**0/161+نگرشبهبرابریجنسیتی

0/055+0/061+فردگرایی

**0/136-**0/114-پایبندیدینی

**0/126+0/054+سرمایهیفرهنگی

تمامی�متغيرهای�مستقل�موجود�در�جدول،� يافته�های�جدول�شماره�ی��5نشان�می�دهد،�
همبستگی�معناداری�را�با�حداقل�و�حداکثر�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�نشان�می�دهد.�ارتباط�
متغيرها�نيز�رابطه�ی�مثبت�و�مستقيم�تمامی�متغيرهای�مستقل�موجود�در�جدول،�به�استثناء�متغير�
پای�بندی�دينی�)که�رابطه�ی�معکوسی�را�نشان�می�دهد(،�با�متغير�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�را�
نشان�می�دهد.�بر�اساس�اين�يافته�ها،�بين�تحصيالت�پاسخ�گو�و�تحصيالت�والدين�پاسخ�گو�با�حداقل�
و�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�دختران�رابطه�ی�مثبت�و�معناداری�وجود�دارد.�ضريب�همبستگی�
محاسبه�شده�برای�متغير�تحصيالت�به�ترتيب�0/210+�و�0/324+�و�برای�تحصيالت�والدين�
0/159+�و�0/241+�است�که�همبستگی�های�مستقيم�و�معناداری�را�با�ترجيحات�پاسخ�گويان�در�
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خصوص�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�منعکس�می�کند.�به�اين�معنا�که�هر�چه�پاسخ�گو�و�والدين�او�
تحصيالت�بيشتری�داشته�باشند،�سن�ايده�آل�ازدواج�باالتری�را�برای�دختران�ترجيح�می�دهند.�با�
وجود�اين،�مقايسه�ی�ضرايب�همبستگی�برآورد�شده،�گويای�آن�است�که�ارتباط�متغير�تحصيالت�

پاسخ�گو�قوی�تر�از�رابطه�ی�بين�نسلی�تحصيالت�والدين�با�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�است.�
متغيرهای� که� است� حاکی� �5 شماره�ی� جدول� در� شده� گزارش� همبستگی� ضرايب� ساير�
خودتحقق�بخشی،�نگرش�به�برابری�جنسيتی،�فردگرايی�و�سرمايه�ی�فرهنگی�رابطه�ی�مثبت�و�
معناداری�با�حداقل�و�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�دختران�دارد.�به�عبارت�ديگر،�ترجيح�پاسخ�گويان�
به�سنين�باالتر�ازدواج�دختران،�متناسب�با�افزايش�سطح�هرکدام�از�متغيرهای�فوق�الذکر�رخ�می�دهد.�
از�طرفی،�پای�بندی�دينی�نيز�همبستگی�معکوس�و�معناداری�با�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�دارد�
)ضرايب�0/205-�برای�حداقل�و�0/179-�برای�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�دختران(.�به�تعبير�
ديگر،�زنانی�که�سطح�پای�بندی�دينی�باالتری�دارند،�به�ازدواج�دختران�در�سنين�پايين�تر�اعتقاد�
داشته�اند.�صرف�نظر�از�جهت�رابطه،�اندازه�ی�ضريب�همبستگی�مربوط�به�حداقل�سن�ازدواج،�بزرگ�تر�
از�ضريب�مربوط�به�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�است�که�نشان�می�دهد�افزايش�سطح�پای�بندی�
دينی�در�بين�پاسخ�گويان�به�ويژه�نگرش�به�حداقل�سن�مناسب�ازدواج�را�با�شدت�بيشتری�)نسبت�

به�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج(�کاهش�می�دهد.�
جدول�شماره�ی�5،�ضريب�همبستگی�بين�متغيرهای�مستقل�و�نگرش�به�سن�ايده�آل�ازدواج�

دختران�را�نشان�می�دهد.���
جدول5(همبستگیدومتغیرهبینمتغیرهایمستقلوسنایدهآلازدواجدختران

متغیرها
سنایدهآلازدواجدختران

حداکثرسنمناسبازدواجحداقلسنمناسبازدواج

**0/324+**0/210+تحصیالت

**0/241+**0/159+تحصیالتوالدین

**0/196+**0/240+خودتحققبخشی

**0/130+**0/158+نگرشبهبرابریجنسیتی

*0/096+**0/120+فردگرایی

**0/179-**0/205-پایبندیدینی

**0/192+**0/124+سرمایهیفرهنگی
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در�مجموع،�مقايسه�ی�ضرايب�گزارش�شده�در�جداول�شماره�ی��4و��5بيانگر�آن�است�که�
رابطه�ی�متغيرهای�مستقل�تحت�مطالعه�با�دامنه�ی�سنی�ايده�آل�برای�ازدواج�دختران�قوی�تر�از�
پسران�است.�عالوه�بر�اين،�تمامی�متغيرهای�مستقل،�رابطه�ی�معنادار�و�در�عين�حال�قوی�تری�را�
در�مورد�دختران�نشان�دادند�که�اين�نکته�به�ويژه�در�مقايسه�ی�ضرايب�مربوط�به�ستون�حداقل�
سن�مناسب�ازدواج�در�جداول�شماره�ی��4و��5مشهود�است.�اين�يافته�در�مورد�دختران�را�می�توان�
با�توجه�به�بستر�اجتماعی�تحت�مطالعه�يعنی�شهر�يزد�تحليل�کرد.�در�يزد،�تأکيدهای�اجتماعی-�
فرهنگی�بر�تشويق�به�ازدواج�سريع�تر�دختران�همچنان�نيرومند�است.�از�طرفی�در�دهه�های�اخير،�
اين�بستر�در�مواجهه�با�تغييرات�نگرشی�و�ايده�ای�جديد�قرار�گرفته�است.�برآيند�تعامل�نيروی�
الگوهای�هنجاری�حاکم�با�نيروهای�تغيير�فرهنگی-�ارزشی�جديد�در�اينجا�نمود�بارزی�يافته�است.�
به�گونه�ای�که�زنان�پاسخ�گويی�که�در�ابعاد�نگرشی�و�ايده�ای،�ويژگی�هايی�نظير�خودتحقق�بخشی،�
برابری�جنسيتی،�فردگرايی�و�سرمايه�ی�فرهنگی�بيشتری�دارند،�در�خصوص�دامنه�ی�پايين�سن�
ايده�آل�ازدواج�برای�دختران�به�تأخير�بيشتری�قائل�اند.�در�مقابل�زنانی�که�سطح�پای�بندی�دينی�

باالتری�دارند،�به�ازدواج�سريع�تر�دختران�نيز�باور�دارند.�

6-3- تجزیه  و تحلیل چند متغیره
برای�درک�و�فهم�بهتر�عوامل�مؤثر�در�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�و�پسران�از�تحليل�چندمتغيره�
)رگرسيون�خطی(�استفاده��شده�است.�تحليل�محقق�در�مورد�تعيين��کننده�های�سن�ايده�آل�ازدواج�
بر�دو�دسته�متغيرها�متمرکز�است:�تأثير�متغيرهای�زمينه�ای�)وضعيت�تأهل،�تحصيالت�پاسخ�گو�و�
تحصيالت�والدين(�و�تأثير�متغيرهای�نگرشی�)خودتحقق�بخشی،�نگرش�به�برابری�جنسيتی،�فردگرايی،�
پای�بندی�به�ارزش�های�دينی�و�سرمايه�ی�فرهنگی(.�به��منظور�ارزيابی�اهميت�نسبی�تأثير�هر�يک�
از�اين�عوامل�در�سن�ايده�آل�ازدواج،�از�يک�تحليل�چند�متغيره�ی�چندمرحله�ای�استفاده�شده�است.

1-3-6-تحلیلچندمتغیرهسنایدهآلازدواجدختران
اولين�مجموعه�از�متغيرهای�مستقل�موجود�در�جدول�شماره�ی��6که�نتايج�آن�در�مدل�شماره�ی�
�1منعکس�شده�است�تأثير�ويژگی�های�زمينه�ای�پاسخ�گويان�)شامل�وضعيت�تأهل،�تحصيالت�
پاسخ�گو�و�تحصيالت�والدين(�را�به�تفکيک�در�حداقل�و�حداکثر�سن�مطلوب�ازدواج�برای�دختران�
نشان�می�دهد.�مالحظه�ی�متغيرهای�مستقل�موجود�در�مدل�شماره�ی�1،�حکايت�از�تأثير�مشهود�
تحصيالت�پاسخ�گو�)به�ترتيب�با�ضرايب�استاندارد�شده�ای�معادل�0/159+�و�0/248+(�در�نگرش�
پاسخ�گويان�به�حداقل�و�حداکثر�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�دارد.�تأثير�اين�متغير�با�انتظارات�نظری�
تحقيق�همسو�است.�به�اين�معنی�که�باال�رفتن�سطح�تحصيالت،�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�را�به�
گونه�ای�مستقيم�افزايش�می�دهد.�همچنين،�برخالف�نتايج�تحليل�دو�متغيره�،�تأثير�وضعيت�تأهل�
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)در�مورد�حداقل�سن�مناسب�ازدواج(�و�تحصيالت�والدين�در�سن�ايده�آل�ازدواج�پسران�در�مدل�
شماره�ی�1،�معنادار�نشده�است.�اين�امر�نشان�می�دهد،�همبستگی�بين�اين�متغيرها�با�سن�ازدواج�
تحت�تأثير�ارتباط�و�همپوشانی�آنها�با�سطح�تحصيالت�پاسخ�گويان�قرار�دارد.�به�گونه�ای�که�پس�از�
کنترل�هم�زمان�متغيرها،�تحصيالت�والدين�و�وضعيت�تأهل�)در�مورد�حداقل�سن�مناسب�ازدواج(�
غيرمعنادار�می�شوند.�با�وجود�اين،�همچنان�وضعيت�تأهل�در�حداکثر�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�
تأثير�معناداری�دارد.�مالحظه�ی�ضريب�تعيين�در�مدل�شماره�ی��1بيانگر�آن�است�که�مجموعه�
متغيرهای�موجود�در�مدل�رگرسيونی�اول،�روی�هم�رفته��5/6درصد�از�واريانس�متغير�تابع�يعنی�
حداقل�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�و��12/4درصد�از�واريانس�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�دختران�

را�تبيين�می�کنند.
برآوردهای�مدل�شماره�ی��2که�تأثير�متغيرهای�نگرشی�را�ارزيابی�می�کند،�نشان�می�دهد،�
متغيرهای�خودتحقق�بخشی�و�نگرش�به�برابری�جنسيتی�اثر�مثبت�و�معنادار�و�متغير�پای�بندی�
دينی�اثر�معکوس�و�منفی�در�نگرش�زنان�به�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران�)هم�بر�حداقل�و�هم�بر�
حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�دختران(�دارد.�ضرايب�بتای�برآورد�شده�ی�اين�متغيرها�برای�حداقل�
سن�مطلوب�ازدواج�به�ترتيب�معادل�0/198+،�0/140+�و�0/132-�و�برای�حداکثر�سن�مطلوب�
ازدواج�برابر�با�0/148+،�0/105+�و�0/126-�است.�برخالف�نتايج�تحليل�دومتغيره�،�متغير�فردگرايی�
معناداری�خود�را�پس�از�کنترل�هم�زمان�متغيرها�از�دست�می�دهد.�متغير�سرمايه�ی�فرهنگی�نيز�
پس�از�کنترل�چندمتغيری�در�مدل�شماره�ی�2،�تنها�تأثير�معنادار�خود�را�در�حداکثر�سن�ازدواج�
دختران�حفظ�می�کند،�ولی�با�حداکثر�سن�مطلوب�ازدواج�تأثير�خود�را�از�دست�می�دهد.�اين�امر�
تا�حدی�اشاره�بر�آن�دارد�که�همبستگی�بين�اين�متغيرها�و�حداقل�سن�مناسب�ازدواج�دختران�
تحت�تأثير�خودتحقق�بخشی،�پای�بندی�دينی�و�نگرش�پاسخ�گويان�به�برابری�جنسيتی�قرار�دارد.�
مالحظه�ی�ضريب�تعيين�مدل�شماره�ی��2بيانگر�آن�است�که�مجموعه�متغيرهای�موجود�در�مدل�

رگرسيونی�دوم،�روی�هم�رفته��10/5درصد�از�واريانس�متغير�تابع�را�تبيين�می�کنند.
مدل�شماره�ی�3،�يک�مدل�رگرسيونی�کامل�است�که�در�آن�کليه�ی�متغيرهای�مستقل�تحقيق�
به�معادله�وارد�شده�اند�بر�اساس�اين�يافته،�ساير�متغيرهای�موجود�در�مدل�تأثير�اين�گروه�از�متغيرها�
را�تبيين�می�کند.�پس�از�کنترل�هم�زمان�تمامی�متغيرها�در�مدل�شماره�ی�3،�متغيرهای�تحصيالت�
پاسخ�گو،�خودتحقق�بخشی،�نگرش�به�برابری�جنسيتی�و�پای�بندی�دينی�همچنان�تأثير�معناداری�
در�متغير�تابع�اعمال�می�کنند.�ضرايب�رگرسيونی�استاندارد�برای�متغيرهای�مذکور�به�ترتيب�برابر�
با��0/123�،0/189�،0/126و�0/112-�برآورد�شده�است.�متغيرهای�وضعيت�تأهل،�تحصيالت�

والدين،�فردگرايی�و�سرمايه�ی�فرهنگی�نيز�در�اين�مدل،�غير�معنادارند.
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جدول6(ضرایباستاندارد)بتاهای(برآوردشدهازرگرسیونچندگانهیعواملمؤثردرسنایدهآل
ازدواجدختران

حداکثرسنمناسبازدواجدختران حداقلسنمناسبازدواجدختران
متغیرها

مدل3 مدل2 مدل1 مدل3 مدل2 مدل1

0/078 0/117** 0/060 0/095 وضعیتتأهل

0/211** 0/248** 0/126** 0/159** تحصیالتپاسخگو

0/047 0/080 0/020 0/048 تحصیالتوالدین

0/130** 0/148** 0/189** 0/198** خودتحققبخشی

0/064 0/105** 0/123** 0/140** نگرشبهبرابری
جنسیتی

0/023 0/011 0/028 0/025 فردگرایی

-0/103** -0/126** -0/112** -0/132** پایبندیدینی

0/034 0/139** 0/002 0/061 سرمایهیفرهنگی

0/152 0/093 0/124 0/127 0/105 0/056 تعدیلشده

15/045�** 14/191�** 33/073�** 11/940�** 16/255�** 13/807�** Fکلیمدل

مالحظه�ی�ضرايب�تعيين�تعديل�شده�در�مدل�شماره�ی��3نشان�می�دهد�که�مجموعه�متغيرهای�
مستقل�تحت�بررسی،�روی�هم�رفته�قادرند،��12/7درصد�از�تفاوت�های�موجود�در�نگرش�زنان�شهر�
يزد�نسبت�به�حداقل�و��15/2درصد�از�تفاوت�های�نگرشی�نسبت�به�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�

دختران�را�تبيين�کنند.
مقايسه�ی�کلی�نتايج�به�دست�آمده�از�تحليل�های�رگرسيونی�گزارش�شده�در�جدول�شماره�ی�
�6مبين�اهميت�نسبی�متغير�تحصيالت�پاسخ�گو�از�بين�متغيرهای�زمينه�ای�بررسی�شده�در�اين�
پژوهش�و�همچنين�اهميت�نسبی�برخی�از�متغيرهای�نگرشی�مانند�خودتحقق�بخشی،�نگرش�به�
برابری�جنسيتی�و�پای�بندی�دينی�در�تأثيرگذاری�در�نگرش�زنان�شهر�يزد�نسبت�به�سن�ايده�آل�

ازدواج�دختران�است.�
2-3-6-تحلیلچندمتغیرهسنایدهآلازدواجپسران

در�جدول�شماره�ی�7،�تأثير�متغيرهای�مستقل�در�نگرش�ها�درباره�ی�سن�ايده�آل�ازدواج�پسران�
ارزيابی�و�تحليل�شده�است.�همانند�استراتژی�قبلی�اتخاذ�شده�برای�تحليل�عوامل�مؤثر�در�سن�
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ايده�آل�ازدواج�دختران،�در�اينجا�نيز�متغيرهای�مستقل�در�سه�مرحله�ی�مشابه�قبل�وارد�مدل�
شده�اند.�در�جدول�شماره�ی�7،�اولين�مدل،�تأثير�ويژگی�های�زمينه�ای�پاسخ�گويان�)شامل�وضعيت�
تأهل،�تحصيالت�پاسخ�گو�و�تحصيالت�والدين(�در�سن�ايده�آل�ازدواج�پسران�را�ارزيابی�کرده�است.�
ضرايب�استاندارد�برآورد�شده�در�مدل�شماره�ی�1،�از�تأثير�مشهود�تحصيالت�پاسخ�گو�با�ضريب�
استاندارد�شده�ای�معادل�0/151+�و�0/220+�به�ترتيب�در�نگرش�پاسخ�گويان�به�حداقل�و�حداکثر�
سن�ايده�آل�ازدواج�پسران�حکايت�دارد.�تأثير�اين�متغير�با�انتظارات�نظری�تحقيق�همسو�است،�به�
اين�معنی�که�باال�رفتن�سطح�تحصيالت،�سن�ايده�آل�ازدواج�پسران�را�به�گونه�ای�مستقيم�افزايش�
می�دهد.�همچنين�در�مدل�شماره�ی��1تأثير�ساير�متغيرهای�زمينه�ای�از�قبيل�تحصيالت�والدين�و�
وضعيت�تأهل�در�حداقل�سن�مناسب�ازدواج�پسران�معنادار�نشده�است.�اين�امر�تا�حدی�اشاره�بر�
آن�دارد�که�توسط�همبستگی�اين�متغيرها�با�سن�ايده�آل�ازدواج�تفاوت�های�تحصيلی�پاسخ�گويان�
تبيين�می�شود.�ضريب�تعيين�مدل�نيز�بيانگر�آن�است�که�مجموعه�متغيرهای�موجود�در�مدل�
رگرسيونی�اول،�روی�هم�رفته��2/7درصد�از�واريانس�مربوط�به�حداقل�سن�ايده�آل�ازدواج�و��6/2

درصد�از�واريانس�حداکثر�سن�ايده�آل�ازدواج�پسران�را�تبيين�می�کنند.
مدل�شماره�ی��2در�جدول�شماره�ی�7،�تأثير�متغيرهای�نگرشی�-�شامل�خودتحقق�بخشی،�
يعنی� �- تابع� متغير� در� را� فرهنگی-� و�سرمايه�ی� دينی� پای�بندی� برابری�جنسيتی،� به� نگرش�
حداقل�و�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�پسران-�برآورد�می�کند.�نتايج�از�تأثير�معنادار�متغيرهای�
خودتحقق�بخشی�و�نگرش�به�برابری�جنسيتی�در�حداقل�سن�ايده�آل�ازدواج�پسران�حاکی�است.�
تأثير�متغيرهای�مذکور،�مثبت�و�با�جهت�مورد�انتظار�همسو�است،�به�گونه�ای�که�با�افزايش�متغيرهای�
مذکور،�حداقل�سن�مطلوب�ازدواج�نيز�افزايش�می�يابد.�برخالف�نتايج�تحليل�دومتغيره�،�تأثير�متغير�
پای�بندی�دينی�در�حداقل�سن�مناسب�ازدواج�پسران�در�مدل�شماره�ی�2،�معنادار�نشده�است.�
همچنين،�ارزيابی�تأثير�متغيرهای�مستقل�در�حداکثر�سن�ايده�آل�ازدواج،�بيانگر�تأثير�معنادار�تمامی�
متغيرهای�مستقل�موجود�در�مدل�در�حداکثر�سن�ايده�آل�پسران�است.�خودتحقق�بخشی،�برابری�
جنسيتی�و�سرمايه�ی�فرهنگی�تأثير�مستقيم�و�پای�بندی�دينی�تأثيری�معکوس�در�حداکثر�سن�
ايده�آل�ازدواج�دارد.�به�عبارت�ديگر،�با�افزايش�سطح�خودتحقق�بخشی،�برابری�جنسيتی�و�سرمايه�ی�
فرهنگی،�سن�ايده�آل�ازدواج�برای�پسران�نيز�افزايش�می�يابد�و�در�مقابل�هر�چه�سطح�پای�بندی�
دينی�پاسخ�گويان�بيشتر�باشد،�نگرش�آنها�حمايت�از�سنين�پايين�تری�برای�ازدواج�پسران�خواهد�
بود.�مالحظه�ی�ضريب�تعيين�مدل�شماره�ی��2بيانگر�آن�است�که�مجموعه�متغيرهای�موجود�در�
مدل�رگرسيونی�دوم،�روی�هم�رفته��5/3تا��5/4درصد�از�واريانس�مربوط�به�حداقل�و�حداکثر�سن�

ايده�آل�ازدواج�پسران�را�تبيين�می�کنند.
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مدل�شماره�ی�3،�با�کنترل�هم�زمان�تمامی�متغيرهای�مستقل�موجود�در�مدل�های�قبلی�برآورد�
شده�است.�برآوردهای�حاصل�نشان�می�دهد،�ضرايب�تأثير�متغيرهای�مستقل�موجود�در�مدل،�پس�
از�کنترل�هم�زمان�متغيرها�تا�حدی�کاهش�می�يابد،�ولی�اثر�معنادار�متغيرهای�تحصيالت�پاسخ�گو،�
خودتحقق�بخشی�و�نگرش�به�برابری�جنسيتی�با�ضرايب�استاندارد�شده�ای�معادل�0/119+،�0/130+�
و�0/146+�در�حداقل�سن�مناسب�ازدواج�پسران�حفظ�می�شود.�درباره�ی�حداکثر�سن�مناسب�
ازدواج�پسران�نيز�متغيرهای�تحصيالت،�خودتحقق�بخشی،�برابری�جنسيتی�و�پای�بندی�دينی�تأثير�
معناداری�را�منعکس�می�کنند.�محو�شدن�اثر�معنادار�ساير�متغيرهای�مستقل�در�اين�مدل�ها،�بيانگر�
آن�است�که�تقريباً�تمام�تأثير�اين�متغيرها�در�متغير�تابع�توسط�ساير�متغيرهای�موجود�در�مدل،�
تبيين�می�شود.�مالحظه�ی�ضرايب�تعيين�تعديل�شده�نيز�بيانگر�اين�است�که�مجموع�متغيرهای�
موجود�در�مدل�شماره�ی�3،�روی�هم�رفته،�به�ترتيب��6/6و��8درصد�از�واريانس�مربوط�به�تفاوت�های�

نگرشی�زنان�شهر�يزد�نسبت�به�حداقل�و�حداکثر�سن�ايده�آل�ازدواج�پسران�را�تبيين�می�کند.�
جدول7(ضرایباستاندارد)بتاهای(برآوردشدهازرگرسیونچندگانهعواملمؤثر

درسنایدهآلازدواجپسران

حداکثرسنمناسبازدواجپسران حداقلسنمناسبازدواجپسران
متغیرها

مدل3 مدل2 مدل1 مدل3 مدل2 مدل1

0/019 0/049 - - - وضعیتتأهل

0/186** 0/220�** 0/119** 0/151** تحصیالت

0/008 0/018 0/013 0/024 تحصیالتوالدین

0/096** 0/105** 0/130** 0/135** خودتحققبخشی

0/075** 0/104** 0/146** 0/161** نگرشبهبرابری
جنسیتی

-0/081** -0/098** -0/045 -0/058 پایبندیدینی

0/030 0/088** - - سرمایهیفرهنگی

0/080 0/054 0/062 0/066 0/053 0/027 تعدیلشده

8/441** 9/105** 15/384** 9/667** 12/942** 9/728** Fکلیمدل
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در�جمع�بندی�نتايج�تحليل�های�چندمتغيری�و�با�مقايسه�ی�برآوردهای�گزارش�شده�در�جداول�
شماره�ی��6و��7می�توان�دريافت�که�ضرايب�تعيين�مدل�های�مربوط�به�عوامل�مؤثر�در�نگرش�به�
سن�ايده�آل�ازدواج�پسران�به�نسبت�پايين�است.�اين�امر�نشان�می�دهد،�متغيرهای�مستقل�تحقيق�
تنها�قادرند�درصد�کمی�از�واريانس�متغير�تابع�را�توضيح�دهند�)�6/6درصد�از�متغير�حداقل�سن�
مناسب�ازدواج�و��8درصد�از�متغير�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج(.�علت�اين�امر�می�تواند�به�همگونی�
و�نبود�پراکندگی�در�نگرش�های�پاسخ�گويان�شهر�يزد�نسبت�به�سن�ايده�آل�ازدواج�پسران�مربوط�
�شود.�بدين�معنا�که�پاسخ�گويان�مجرد�نسبت�به�متأهل،�پاسخ�گويانی�که�تحصيالت�باالتری�دارند�
نسبت�به�آنها�که�تحصيالت�پايين�تری�دارند،�پاسخ�گويانی�که�والدين�شان�تحصيالت�باالتری�دارند�
نسبت�به�آنها�که�والدين�شان�تحصيالت�پايين�تری�دارند�و...�خيلی�متفاوت�نمی�انديشند�و�اختالف�
نظر�گسترده�ای�نسبت�به�حداقل�و�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج�پسران�ندارند.�در�حالی�که�در�
رابطه�با�نگرش�به�سن�ايده�آل�ازدواج�دختران،�اختالف�نظر�پاسخ�گويان�بيشتر�است�و�به�همين�
خاطر،�متغيرهای�مستقل�در�پيش�بينی�و�تبيين�واريانس�متغير�تابع�قدرت�بيشتری�دارند�)�12/7
درصد�از�متغير�حداقل�سن�مناسب�ازدواج�و��15/2درصد�از�متغير�حداکثر�سن�مناسب�ازدواج(.

 بحث و نتیجه گیری
هدف�مقاله�حاضر،�مطالعه�ی�نگرش�زنان�به�سن�ايده�آل�ازدواج�جوانان�و�عوامل�تعيين��کننده�ی�
آن�بود.�داده�های�تحقيق�از�طريق�يک�پيمايش�مقطعی�در�سال��1394در�شهر�يزد�جمع�آوری�و�
اطالعات�مربوط�به��480زن�حداقل�يک��بار�ازدواج��کرده�ی�49-�15ساله�و��240زن�هرگز�ازدواج�
�نکرده�ی�29-�18ساله�تحليل�شد.�بر�مبنای�داده�های�مذکور،�تأثير�عوامل�مختلف�در�دو�دسته�
متغيرهای�زمينه�ای�و�متغيرهای�فرهنگی�و�نگرشی�با�استفاده�از�تحليل�های�دومتغيری�و�چندمتغيری�
ارزيابی�شد.�برای�ارزيابی�تأثير�متغيرهای�زمينه�ای�سه�متغير�وضعيت�تأهل،�تحصيالت�پاسخ�گو�و�
تحصيالت�والدين�در�نظر�گرفته�شد.�نتايج�نشان�داد،�پس�از�کنترل�هم�زمان�اين�متغيرها،�تحصيالت�
پاسخ�گو�مهم�ترين�متغير�تأثيرگذار�در�نگرش�به�سن�مناسب�ازدواج�دختران�و�پسران�بود.�اين�نتيجه�
به�درستی�نقش�آموزش�در�تغيير�نگرش�ها�را�نشان�می�دهد؛�بدين�معنا�که�آموزش�و�تحصيالت�
با�قرار�دادن�افراد�در�جريان�انديشه�ها�و�اطالعات�جديد�هم�می�تواند�زمينه�ساز�تغيير�ارزش�ها�و�
نگرش�ها�شود�و�هم�ارزش�ها،�نگرش�ها�و�عقايد�را�به�سوی�ازدواج�در�سنين�باالتر�سوق�می�دهد.�

�برای�ارزيابی�تأثير�متغيرهای�فرهنگی�و�نگرشی�در�سنين�ايده�آل�ازدواج�جوانان،�پنج�متغير�
خودتحقق�بخشی،�نگرش�به�برابری�جنسيتی،�پای�بندی�به�ارزش�های�دينی،�سرمايه�فرهنگی�و�
فردگرايی�در�نظر�گرفته�شد.�اين�متغيرها،�همگی�مؤلفه�هايی�هستند�که�ضمنی�يا�صريح�در�
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تئوری�های�ايده�ای�و�نگرشی�مرتبط�با�تغييرات�جمعيتی�و�خانواده،�نظير�تئوری�برابری�جنسيتی،�
نظريه�ی�گذار�دوم�جمعيتی�و�ديدگاه�ايده�آليسم�توسعه�ای�به�آنها�توجه�شده�است.�نتايج�پژوهش�
حاضر�نشان�می�دهد،�خودتحقق�بخشی�و�نگرش�به�برابری�جنسيتی�پس�از�کنترل�هم�زمان�تمامی�
متغيرها�تأثير�مثبت�و�مستقيم�و�پای�بندی�به�ارزش�های�دينی�تأثير�منفی�و�معنادار�در�نگرش�به�
سن�مناسب�ازدواج�جوانان�دارند.�بر�اساس�برخی�از�ديدگاه�های�نظری�مانند�نظريه�ی�گذار�دوم�
جمعيتی�و�نظريه�ی�تحول�و�دگرگونی�فرهنگی�و�ارزشی�اينگلهارت،�تغيير�در�نيازها�يعنی�گذار�از�
نيازهای�مادی�به�نيازهای�غيرمادی�که�اين�گذار،�تغيير�از�ارزش�های�مادی�به�ارزش�های�غيرمادی�
نظير�تأکيد�بر�خودشکوفايی�و�فردگرايی�را�ممکن�می�سازد.�اين�تغيير�در�ارزش�ها�نيز�به�نوبه�ی�
خود�به�تغيير�نگرش�افراد�و�گرايش�آنها�به�سوی�نگرش�های�برابری�طلب�منجر�می�شود.�مجموع�
اين�عوامل�باعث�می�شود،�جوانان�به�منظور�دستيابی�به�ارزش�های�غيرمادی،�ازدواج�در�سنين�

باالتر،�باروری�پايين�تر�و�آزادی�در�انتخاب�همسر�را�در�اولويت�قرار�دهند.
همچنين�نتايج�پژوهش�در�ارزيابی�نگرش�به�دامنه�ی�سنی�مطلوب�ازدواج�جوانان،�دو�بُعد�حداقل�
و�حداکثر�سن�مطلوب�ازدواج�برای�دختران�و�پسران،�حاکی�است�که�ميانگين�سن�مطلوب�ازدواج�از�
نظر�پاسخ�گويان�برای�دختران��22/5سال�و�برای�پسران��27/5سال�است.�مقايسه�ی�نتايج�تحقيق�
با�متوسط�سن�ازدواج�دختران�و�پسران�شهر�يزد�در�سرشماری��1390)�21/8و��25/6سال(�از�
يک��سو،�بيانگر�اين�واقعيت�است�که�نگرش�زنان�شهر�يزد�در�نتيجه�ی�فرآيند�نوسازی�و�متغيرهای�
نشانگر�آن�)شهرنشينی،�سطح�سواد،�تحصيالت،�اشتغال�و...(،�تغيير�فرهنگ�و�ويژگی�های�فرهنگی�
و�تغييرات�ايده�ای�و�ارزشی�تغيير�يافته�است�و�سن�ايده�آل�ازدواج�باالتری�هم�برای�پسران�و�هم�
برای�دختران�در�نظر�گرفته�اند.�اين�نتيجه�ی�تحقيق�به�خوبی�بيانگر�نظر�پيتر.�سی�اسميت�است�
که�معتقد�است،�اگرچه�عوامل�مؤثر�در�ساختار�خانواده�و�نتايج�آنها�در�فرآيند�نوسازی�پيچيده�
و�برای�جوامع�غيرغربی�متغير�است،�اما�حداقل�يک�نتيجه�ی�مشابه�حاصل�شده�است:�»تغيير�
اجتماعی�به�ازدواج�ديرتر�مردان�و�زنان�در�تمام�زمينه�های�فرهنگی-�اجتماعی-�منجر�شده�است«.�
از�سويی�ديگر،�مقايسه�ی�ايده�آل�های�ذهنی�افراد�و�واقعيت�زندگی�آنها�می�تواند�بيانگر�اين�نکته�
باشد�که�همواره�بستر�اجتماعی�و�شرايط�زمانی�و�مکانی�می�توانند�عامل�مهمی�در�ايجاد�شکاف�
ميان�اين�دو�)ايده�آل�های�ذهنی�و�واقعيت�های�زندگی(�باشند.�همچنين�مقايسه�ی�نگرش�زنان�
شهر�يزد�به�سن�مناسب�ازدواج�دختران�)�22/5سال(�با�متوسط�سن�ازدواج�دختران�در�کل�کشور�
در�سرشماری��1390)�23/4سال(�نشان�می�دهد�که�زنان�برای�ازدواج�دختران�سن�ايده�آل�ازدواج�
پايين�تری�در�نظر�می�گيرند�و�اين�می�تواند�به�بستر�اجتماعی�مورد�مطالعه�-که�بستری�مذهبی�و�
سنتی�است-�برگردد.�جامعه�ی�ايرانی�برای�تداوم�ارزش�های�خود�در�زمينه�ی�ازدواج�و�خانواده�و�



61

سن ایده آل ازدواج و عوامل تعیین كننده ی آن در شهر یزد

رسيدن�به�سن�ايده�آل�و�مناسب�ازدواج�جوانان،�نيازمند�تقويت�بنيان�های�فرهنگی�خود�در�زمينه�ی�
خانواده�و�ازدواج،�تغييرات�ساختاری�و�ايجاد�حاشيه�ای�امن�برای�افراد�از�طريق�فراهم�کردن�شغل�

مناسب�و�کاهش�تورم�و�بيکاری�است.
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