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  مؤثر بر شكاف رفتار و نگرش زنان سنجش عوامل

   به سن مناسب ازدواج در شهر كوهدشت
  2، مريم گراوند1*حاتم حسيني

  چكيده
ويـژه الگـوي خـانواده،     با نفوذ مدرنيته در ايران، نظام هنجاري در جوامع دچار دگرگوني شده و الگوهاي سنتي، به

هاي اخير ميانگين سـن ازدواج دختـران افـزايش     دههكه در طول  طوري زمان دچار تحوالت مختلفي گرديد؛ به هم
  گيري ميزان شكاف در رفتار و نگرش زنان بـه سـنّ   اين نوشتار، با عنايت به اين تحوالت، درصدد اندازه. يافته است

ساكنان اين منطقه از نظر تركيب قومي و فرهنگـي  . هاي آن در شهر كوهدشت است كننده مناسب ازدواج و تعيين
فقر مطالعـات در زمينـة الگوهـاي ازدواج در ميـان زنـان ايـن گـروه قـومي ضـرورت ايـن مطالعـه را            . ندا لُر و لَك
زنِ حـداقل   395اي بـالغ بـر    بر نمونه 1392ها حاصل پيمايشي است كه در فروردين  داده. سازد ناپذير مي اجتناب

 از تركيبـي  گيري نمونه روش. استكردة ساكن در خانوارهاي معمولي شهر كوهدشت صورت گرفته  يك بار ازدواج
نتايج از بروز شـكاف در رفتـار و نگـرش    . است سيستماتيك تصادفي و تصادفي، اي، چندمرحله اي خوشه هاي روش

زنان براي دختـران در ميـان     ميانگين سنّ ازدواج ترجيحي. زنان به سنّ مناسب ازدواج براي دختران حكايت دارد
بـيش از  . ها عمدتاً در جهت منفي است شكاف. ها به هنگام ازدواج است ت از سنّ آندرصد از افراد نمونه، متفاو 63
بر پايـة  . ها به هنگام ازدواج است شان براي دختران بيشتر از سنّ آن درصد زنان ميانگين سنّ ازدواج ترجيحي 80

، و سنّ پاسخگويان بيشـترين  ـ اجتماعي زنان، نگرش فرامادي به ازدواج، استقالل زنان اين بررسي، پايگاه اقتصادي
نتايج بيانگر اين واقعيـت اسـت كـه    . تأثير را در ميزان شكاف بين رفتار و نگرش زنان به سنّ مناسب ازدواج دارند

ــ فرهنگـي، تبيـين بهتـري از      هاي قومي ـ اجتماعي، جمعيتي، و عوامل و زمينه هاي اقتصادي تركيبي از مشخصه
  .دهد دست مي مناسب ازدواج به به سنّ  شكاف در رفتار و نگرش زنان نسبت
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ازدواج و خــانواده را در جوامــع تي الگوهــا و عناصــر ســنّ نوســازي. گذاشــته اســت ،خــانواده و ازدواج
بـودن و آزادي در انتخـاب    اي هايي نظير هسـته  يافته به سمت مدل خانوادة غرب با ويژگي كمترتوسعه

كـه نوسـازي، تغييـرات    بر ايـن باورنـد   ] 8، 6، 18[ نظران برخي از صاحب. پيش برده است... همسر و
ايـن  . ها و ترجيحات شـده اسـت   اجتماعي موجب بروز تغييراتي در ارزش موقعيت و  و توسعه ،اوريفنّ

شـواهدي مبنـي بـر اينكـه در      .منجـر شـده اسـت   د افـر اتغييراتـي در رفتـار    تغييرات به نوبة خود به
بسياري از نقاط جهان نوعي تغيير اساسي در رفتار و ايستارهاي افراد نسـبت بـه ازدواج و نيـز برخـي     

  ].5[وجود دارد  ،اكم بر خانواده صورت گرفتهاز الگوهاي تاريخي ح
گرفتن روند تحوالت اقتصـادي   با شتاب ،، الگوي سنّتي خانواده در ايرانبيستماز ابتداي قرن 

ايـن تحـوالت منجـر بـه تغييراتـي در درون      و  تدريج رو به تغييـر نهـاد   و اجتماعي در كشور، به
ميانگين سنّ ازدواج زنان در ايـران  . زدواج استي اين تغييرات سنّ ا ها يكي از حوزه. دشخانواده 

سال، در سرشماري  9/19، به حدود 1355سال، در سرشماري  7/19تدريج افزايش يافت و از  به
به بعد، افزايش ميانگين سنّ ازدواج زنان شـتاب بيشـتري گرفـت؛     1365از سال . ، رسيد1365

ايـن رونـد،   ]. 13[، رسـيد  1390شماري سال، در سر 4/23درصد افزايش به  6/17كه با  طوري به
. آيـد  شمار مـي  اي مهم در حوزة تغييرات اجتماعي به ها تجربة ازدواج زودرس، پديده پس از قرن

افزايش ميانگين سنّ ازدواج و گسترش تجرّد قطعـي، باعـث اخـتالل در كـاركرد طبيعـي نهـاد       
  ].4[خانواده و به دنبال آن نابساماني در سطح جامعه خواهد شد 

فرهنگي در اجتماعات انساني سـبب شـده اسـت ايـن تغييـرات و تحـوالت         هاي بين تفاوت
از يـك كشـور   فقط  هاي آن نه كننده اندازة تغييرات و تعيين .ماهيت نسبتاً متفاوتي داشته باشند

 ايـن تحـوالت   شـناخت ]. 5[ به كشور ديگر، بلكه در مناطق مختلف يك كشور نيز متفاوت است
هـاي   آمـدگي  هاي قـومي بـا پـيش    از آنجا كه گروه. دارد مديريت نظام فرهنگي در بسزايي نقش

، انتظار ]6[اند  ـ اجتماعي قرار گرفته  متفاوت در معرض تأثير نيروهاي نوسازي و توسعة اقتصادي
اي در بسـترهاي   ترديد، مطالعـات زمينـه   بي. ها متفاوت باشد رود الگوهاي ازدواج در ميان آن مي

هـاي مـرتبط بـا     تر تغييرات در رفتـار و نگـرش   تواند به درك عميق ـ فرهنگي مي گوناگون قومي
  ].5[بيني الگوهاي احتمالي همسرگزيني در آينده كمك كند  ازدواج زنان و پيش

. اند مطالعات بسياري در ايران به بررسي داليل و عوامل افزايش ميانگين سنّ ازدواج پرداخته
هاي ايجادشده در رفتار و نگرش زنان بـه سـنّ    تفاوت] 10، 5[ اگرچه در برخي از اين تحقيقات

ها ميزان شـكاف در رفتـار و نگـرش     يك از آن مناسب ازدواج دختران بررسي شده است، در هيچ
هدف از اين . زنان به سنّ مناسب ازدواج براي دختران در قالب يك شاخص عملياتي نشده است

د آمده در رفتار و نگرش زنان بـه سـنّ مناسـب ازدواج    وجو  كردن ميزان شكاف به مقاله عملياتي
و  1هاي آن در محيط اجتماعي و فرهنگي شـهر كوهدشـت   كننده براي دختران و عوامل و تعيين

                                                        
شهر كوهدشت مركز شهرستان كوهدشت  .1: ميدان تحقيق دو دليل عمده داشت رايشهر كوهدشت بانتخاب  .1
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هـاي   كوشد تا بـه پرسـش   اين تحقيق مي. اند در ميان زناني است كه حداقل يك بار ازدواج كرده
  :زير پاسخ دهد

  سنّ ازدواج چگونه است؟ رفتار زنان شهر كوهدشت در زمينة .1
  ها به سنّ مناسب ازدواج براي دختران چيست؟ نگرش آن .2
آيا در رفتار و نگرش زنان به سنّ مناسب ازدواج تغييري ايجاد شده است؟ ميـزان   .3

  اند؟ هاي آن كدام كننده شكاف به وجود آمده چقدر است؟ عوامل و تعيين
ــ اجتمـاعي در    اقتصـادي هاي جمعيتي و  با كنترل عوامل فرهنگي، نقش مشخصه .4

  تبيين شكاف به وجود آمده چگونه خواهد بود؟

  پيشينة تحقيق
اي و نگرشي  مسائل و تغييرات ايده انديشمندان اجتماعيها و عاليق مهم پژوهشي  يكي از حوزه

اي عوامل تغييـرات   اند از زاويه سعي كردهاز محققان ك يهر. در حوزة ازدواج و خانواده بوده است
 در بررسـي  ]11[عباسـي شـوازي و ترابـي    . ها را بررسي كنند و سازوكار تأثيرگذاري آن خانواده
تأثيرپـذيري الگـوي    رغـم  بـه كـه   نـد نسلي ازدواج خويشاوندي در ايران نشان داد  هاي بينِ تفاوت

و شهرنشيني، الگوهـاي فرهنگـي    نوسازيهاي  از جريان هاي مورد بررسي رفتاري و نگرشي نسل
در سريالنكا  ]23[مالهوترا و همكاران . دارندبر الگوي ازدواج خويشاوندي در ايران  تأثير پايداري

در تبيـين ايـن   . هاي دختران و مادرانشان دربارة ازدواج نسبتاً مدرن است كه نگرش ندنشان داد
كه در بسـتر  اي  ه گونهها بسيار مهم بوده است؛ ب وضعيت، گسترش تحصيالت و استفاده از رسانه

هاي تحصـيلي و رفـاه اجتمـاعي بـراي زنـان در دسـترس باشـد، مـادران و          اي كه فرصت جامعه
ري ندوشـن و  كعسـ نتـايج بررسـي    .دواج تأكيد دارند تا ابعاد خـانودگي زدختران بر ابعاد فردي ا

سـنّ مناسـب ازدواج و    بـارة درمـادران و دختـران   سـل  اتفـاق نظـر ن  اجماع و  از ]12[همكاران 
هـاي   تفاوتحال، نتايج نشان داد كه  بااين. حكايت داردمسري مردان همچنين مخالفت با چنده

بنـدي فرزنـد    هاي مادران و دختران در ابعادي نظير زمان ها و نگرش  نسلي معناداري در ايده ِ بين
كننـد   ها استدالل مي آن .ماندن وجود دارد ل، ازدواج خويشاوندي، نحوة انتخاب همسر و مجردوا

ـ  هـاي اقتصـادي   هاي نسلي در مشخصـه  اي و تفاوت ناشي از تغييرات ايده يهاي چنين تفاوتكه 
  .و خاستگاه شهري است ،اجتماعي از جمله آموزش، اشتغال

داري در برخـي   اهـاي معنـ   نشان داد كه در هر دو بعد رفتاري و نگرشي تفاوت ]5[حسيني 
                                                                                                                                  

فقر مطالعـات در  . ندا از نظر تركيب قومي و فرهنگي ساكنان اين منطقه لُر و لَك. از توابع استان لرستان است
به  توجهبا  .2 .كند ناپذير مي الگوهاي ازدواج در ميان زنان اين گروه قومي ضرورت اين مطالعه را اجتناب ةزمين

ها بـا   شد عمليات تحقيق و گردآوري داده بيني مي دوم مقاله ساكن شهر كوهدشت است، پيشة اينكه نويسند
  .سهولت بيشتري انجام شود
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بر پاية اين بررسـي،  . وجود دارد بين زنان كُرد و تُركدر ابعاد مرتبط با ازدواج و تشكيل خانواده 
و وضـعيت اشـتغال زنـان بيشـترين تـأثير را در تبيـين        ،سواد و تحصيالت زنان، محلّ سـكونت 

در بررسـي   .قل سنّ مناسب ازدواج براي دختـران دارد اهاي قومي در نگرش نسبت به حد تفاوت
 1هـاي ازدواجـي   تدر كوهوربا گذشت زمان نشان دادند كه  ]9[عباسي شوازي و خاني ديگري، 

هاي قومي و مذهبي، سنّ ازدواج و گزينش آزادانـة همسـر افـزايش يافتـه و نسـبت ازدواج       گروه
هـاي قـومي و    اگرچـه تفـاوت   ،اين بررسيبر پاية . خويشاوندي با كاهش اندكي همراه بوده است

تحـت تـأثير   دار اسـت،   ماري معنـا آرود و همچنان از نظر  مذهبي در الگوهاي ازدواج از بين نمي
آزادارمكـي و  . كـاهش يافتـه اسـت    تشـد  هـا بـه   تفـاوت اين هاي اجتماعي و اقتصادي  مشخصه

اجتماعي بر ساختار دروني خانواده و نيـز   ـ   تأثير تحوالت فرهنگي] 2[و آزادارمكي  ]1[همكاران 
ه اگرچـه  نتايج نشـان داد كـ  . نسلي را با بررسي سه نسل مورد مطالعه قرار دادند ِ هاي بين تفاوت

هاي متوالي  ها در نسل هاي موجود به آن هاي حاكم بر خانواده و نگرش ها و ارزش برخي از سنّت
هاي مشـتركي در زمينـة اهميـت ازدواج بـا خويشـاوندان،       دچار تغيير شده، هر سه نسل ويژگي

  .نددار... و ،همسري اقتصادي همسان
ن و زنان در ويتنام نشان داد كه از سال در تحليل الگوهاي سنّ اولين ازدواج مردا ]24[گوين 

و آشفتگي وقايع سياسي رو به  ،ر اثر تغييرات اقتصادي، اجتماعيبهنجارهاي ازدواج سنّتي  1945
وجود آمـدن    هب را عاملتحصيالت  سطحو توسعة سيستم آموزشي و افزايش ا. ضعف نهاده است

اشـتغال زنـان در بخـش    سـوي ديگـر،   از . دانـد  مـي هـاي جديـد دربـارة ازدواج     ها و نگرش ايده
بـه  زنـان را  از والـدين تمايـل   ها  آناستقالل اقتصادي و در نتيجه  ،افزايش درآمد ،غيركشاورزي

بررسي ارتباط بين  در ]7[ آزادارمكيشكوري و . استتحت تأثير قرار داده انتخاب آزادانة همسر 
خانوادة تهراني در جريـان تغييـرات    كه دادندرنيته و تغييرات در درون خانوادة تهراني نشان دم

گانه در درون خانواده ضمن اينكه به لحـاظ وضـعيت تحصـيلي،     هاي سه نسلو  اساسي قرار دارد
در بعضي از عناصر ساختي خانواده در سه نسل  گرفته صورتتغييرات  اند، و آرزوها متفاوت ،شغلي

 ]14[دپور و همكـاران  مـ مح. هاي مادي به سمت فرامادي صورت گرفته است با حركت از ارزش
از عوامـل   رخانوادة كنوني مانند گذشته متـأث  ،در نتيجة ورود عناصر نوسازيكنند كه  تأكيد مي

  .دنبخش بلكه نيروها و عوامل بيرون از فرهنگ بومي به نهاد خانواده انتظام مي ،دروني نيست
 و پرداخته ازدواجي رفتارهاي ِنسلي بين هاي تفاوت به عموماً شد اشاره ها آن به كه تحقيقاتي

هـاي مـرتبط بـا ازدواج و     در حـوزه  افراد نگرشي و كمتر به بررسي شكاف ميان الگوهاي رفتاري
در رفتار و نگـرش زنـان بـه سـنّ      شكاف ميزان سنجش ضمن مقاله، اين در. اند خانواده پرداخته

. نيـز خـواهيم پرداخـت   هـاي آن   كننـده  مناسب ازدواج براي دختران، به بررسي عوامل و تعيـين 
  .دهد مدل تحليلي تحقيق را نشان مي 1شكل
  

                                                        
1. marriage cohort 
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  مدل تحليلي تحقيق .1شكل

  مالحظات نظري
نظـران ارائـه شـده     از سـوي صـاحب   ازدواجهاي گوناگوني براي بررسي تغييرات خانواده و  تبيين
هـا را در دو گـروه    تـوان آن  بنـدي كلـي، مـي    در يـك تقسـيم  ]. 26، 25، 22، 16، 20، 6[اسـت  
كه تأكيد بيشتري بر نقش تغييرات سـاختاري جامعـه    1هاي ساختاري تبيين .1 : بندي كرد طبقه

 و فرهنگـي  عوامـل  نقـش  بيشـتر بـر   كه 2اي ايده هاي تبيين .2 .در تبيين تغييرات خانواده دارند
  .كنند مي تأكيد خانواده تغييرات تبيين در ها ايده تغيير

 سـعي  برنـد،  مي نام نيز 3عقالني انتخاب هاي نظريه عنوان با ها آن از كه اقتصادي، هاي نظريه
 .]19[ بپردازنـد  ازدواج رفتـار  داليـل  تبيين به كاربردي، خُرد اقتصاد هاي مدل بر تكيه با دارند،
 ويـژه در  بـه  جامعـه،  يـك  نهادي منبع كه گذارند مي ايده اين بيشتر بر را پاية خود ها نظريه اين

 بـرانگيختن  بـراي  را هـايي  محرك منبع اين گذارد، زيرا مي تأثير رفتار ساختاري، بر كالن سطح
 تا فرد كه كند مي تعيين شرايط و بافت عقالني، انتخاب چارچوب در ].17[ كند مي تعريف رفتار
بيـان   به. است مخير انرژي و زمان تخصيص سياق همين به و هايش اولويت تعيين در اندازه چه

 بـه  دسـت  هـا  آن بـين  از تواند مي فرد كه كند مي تعريف را هايي گزينه شرايط و بافت اين ديگر،
                                                        

1. structural explanation 
2. ideational explanation 
3. rational choice theory 

 خاستگاه

 اجتماعي پايگاه اقتصادي

سنّ فرد به هنگام 
 بررسي

به نسبت نگرش 
 يتبرابري جنسي

ي به نگرش فراماد
 ازدواج

 فردگرايي

 استقالل زنان

 هاي مذهبي ارزش

شكاف در رفتار و 
نگرش زن سنّ 
 مناسب ازدواج
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يـا همگرايـي   نظريـة نوسـازي   رد بركـار پ و  هاي ساختاري رايج يكي از تبيين]. 26[ بزند گزينش
موجب تجديد ساختار جوامع از  نوسازييند ا، فرنظريهطبق اين  .است] 20[گود ويليام وادة خان

توسـعة  ، و هـاي گروهـي   شـدن، شهرنشـيني، افـزايش آمـوزش، گسـترش رسـانه       طريق صنعتي
ــ اجتمـاعي، وضـعيت     قرن گذشته، توسعة اقتصادي در طول نيم. شود ميونقل و ارتباطات  حمل

رشد اقتصـادي،  . بيني تغيير داده است بنيادين و با سرعتي غير قابل پيشطور  زندگي مردم را به
شدن تعامالت انساني منابع اجتمـاعي، شـناختي، و    افزايش سطح تحصيالت و اطالعات، و متنوع

  ].21[تر كرده است  ها را از نظر مادي و اجتماعي مستقل مادي مردم را افزايش داده و آن
 بـه  محوري  خانواده جريان نوسازي، در .گيرد مي صورت اعياجتم و فردي سطوح در نوسازي
 مقابـل  در فردمحـوري  اي، خـانوادة هسـته   تـرجيح  با فرايند نوسازي. شود مي تبديل فردمحوري

 بـا  هـاي  ازدواج و عمومي، شهرنشـيني،  تحصيالت گسترش زنان، موقعيت بهبود محوري،  خانواده
تحت تأثير ايـن  ]. 6[هايي را براي تغيير سبك زندگي افراد فراهم آورده است  امكان آزاد انتخاب

سرانجام  ،يافته در جوامع كمتر توسعه ،تحوالت ساختاري، الگوها و عناصر سنّتي ازدواج و خانواده
به سمت مبـودن، فردمحـوري، آزادي در    اي هـايي نظيـر هسـته    درن غرب با ويژگيدل خانوادة م

  .و برابري جنسيتي پيش خواهد رفت ،همسر، ازدواج در سنين باال، باروري پايينانتخاب 
، به تبيين تغييرات حاصله در خانواده  هاي هنجاري عنوان نظريه ي، بهخت شنا هاي جامعه نظريه

 هـاي  ها در تحليـل  پردازان اين نظريه نظريه. پردازند و انتظارات مي ،ها خواسته ها، در زمينة ارزش
هاي جديد  و ايدئولوژي ،رشد استقالل و خودمختاري ، اهميت روبه2فردگرايي، 1شدن دنيوير خود ب

پردازان در عين حال كه به تأثير عوامل  اين دسته از نظريه. هاي جنسيتي تأكيد دارند نقشبارة در
نوسـازي،  انـد كـه    گيرند، بيشتر بر اين فرض همال نمياند و آن را به ا ساختاري و اقتصادي واقف

اند   ه ها و ترجيحات شد و توسعة شرايط اجتماعي موجب بروز تغييراتي در ارزش ،تغييرات فنّاوري
شناسـان درخصـوص    جامعه ].19[اند  ها تغيير در رفتار فرد را در پي داشته آن همةكه درنهايت 

ز فراينـد  و تغييـرات ارزشـي ناشـي ا    ،مدرنيتـه ، تغييرات خانواده بيشتر به نقش انقالب صـنعتي 
معتقد است كه فردگرايي اساس تغييرات  ]26[تورنتون . كنند اشاره مي... 3نيسميمدرنيته مانند فم

دهـد كـه    فردگرايي به زنـان اجـازه مـي   . خانواده در كشورهاي صنعتي و ديگر نقاط جهان است
  ].18[ها درخصوص تشكيل خانواده و فرزندآوري بر عاليق شخصي مبتني باشد  تصميم آن

تـوان بـه نظريـة گـذار      مرتبط با ازدواج و خـانواده مـي   ختيشنا هاي جمعيت ميان نظريه در
ر كـاهش  بعـد خـانوا  شـناختي اول   در جريـان گـذار جمعيـت    .اشاره كرد 4شناختي دوم تجمعي
ايـن پيامـدها زمينـه را     .پيامدهاي جمعيتي و اجتماعي به همراه داشت ركاهش بعد خانوا. يافت

                                                        
1. secularization 
2. individualism 
3. feminism 
4. Second Demographic Transition (SDT) 
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ــي   ــرات ذهن ــراي تغيي ــان ب ــاخانوادر مي ــرد  ره ــراهم ك ــي از  . ف ــي ناش ــرات ذهن ــذار تغيي گ
ايـن   .تـدريج باعـث تغييراتـي در زنـدگي خـانوادگي و زناشـويي شـد        بـه شـناختي اول   جمعيت

، ايـن نظريـه   ليطـورك  بـه . تئـوريزه شـد  دوم  شناختي گذار جمعيتدر چارچوب نظرية تغييرات 
يعنـي تأكيـد بـر اسـتقالل فـردي و       ،1فرامـادي هـاي   ايـده  تغييرات بنيادين ارزشي و گسـترش 

ايـن عوامـل، در كنـار    . ]9[كنـد   مـي  يرا عامل تغييـرات نـوين خـانواده تلقـ     ،بخشي خودتحقق
و اسـتقالل تغييـر داده و    ،همديگر، ترجيحـات و سـاليق افـراد را بـه سـمت فردگرايـي، آزادي      

بنـابراين، طبـق نظريـة     ].4[انـد   د شـده درنتيجه باعث تغييراتي در نگرش و رفتار ازدواجـي فـر  
هـاي اخالقـي،    ناختي دوم، افزايش تصـاعدي در خودمختـاري فـردي در زمينـه    ش گذار جمعيت

هـا، سـرايي    با همة اين .گرفته در تشكيل خانواده است و سياسي اساس تغييرات صورت ،مذهبي
ل مداوم نيروهـاي بيرونـي   در بررسي تغييرات خانواده در ايران، اين تغييرات را حاصل تعام] 6[

يـك توانـايي در هـر محـل،     او بر اين باور است كـه همـواره   . داند و عوامل و وضعيت داخلي مي
ــد،      ــزينش كن ــي بعضــي را گ ــأثيرات بيرون ــل و ت ــان عوام ــه از مي ــران، وجــود دارد ك ــر اي نظي

هـاي   دهـه  در بنابراين، تغييـرات ايجادشـده  . و در نهايت دروني يا رد كند ،ت بيازمايدطورموقّ به
. شـده و ايجادشـده در داخـل نيـز هسـت      انتخـاب  ،شده از خارج است قدر كه تحميل اخير همان

، از يـك منظـر در پـي تحـوالت     )از جملـه خـانواده  (هاي آن  تغييرات اساسي در جامعه و مؤلفه
  .شده از داخل نيز هستند ، اما از طرف ديگر انتخابشود اساسي در تكنولوژي حاصل مي

  شناسي تحقيق روش
شـده    گـردآوري  2يافتـه  پرسشنامة ساخت ابزار از استفاده با ها داده. است پيمايشي تحقيق روش
سـاكن   يمعمول يخانوارهاسالة حداقل يك بار ازدواج كردة  49ـ15زنان  ي،آمار تيجمع .است

در  رانيـ نفوس و مسـكن ا  يعموم يسرشمار نيآخر جينتا يبر مبنا است كه در شهر كوهدشت
بـر اسـاس    .در داخل خانوارها شناسـايي و مـورد پرسـش و مصـاحبه قـرار گرفتنـد       1390 سال

خـانوار گـزارش شـده     99296، شمار خانوارهاي شهر كوهدشت برابر بـا  1390سرشماري سال 
 395معـادل    ها، و با استفاده از فرمول عمومي كوكران، حجـم نمونـه   كه از ميان آن] 13[است 

  .خانوار تعيين شد

  گيري حجم نمونه و نمونه
 سيسـتماتيك  تصـادفي  و تصـادفي،  اي، مرحلـه  چنـد  اي خوشه هاي روش از تركيبي گيري نمونه روش

                                                        
1. post materialist 
2. structured questionnaire 
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بر اساس اطالعـات شـهرداري كوهدشـت، كـلّ     . شد تهيه كوهدشت نقشة شهر نخست، گام در. است
برگيرنـدة  منطقة مورد بررسي به سه ناحية غربي، شـرقي، و جنـوبي تقسـيم شـد كـه در مجمـوع در      

 تعـداد  گيـري  نمونـه  مرحلة بعدي، در. ها در ناحية جنوبي واقع است بيشترين بلوك. بلوك است 906
هـر خوشـه،    حجـم  بـا  متناسب شد؛ يعني انجام ها آن حجم بر اساس خوشه هر از منتخب هاي بلوك
 حجـم بلوك،بـه  بلوك متناسب بـا   هر در خانوارها انتخاب براي. شد طورتصادفي انتخاب به هايي بلوك
هـا و خانوارهـاي    تعداد بلوك 1جدول. خانوارهايي از ميان آن انتخاب شد سيستماتيك تصادفي روش

  .دهد متناسب با حجم ناحيه را نشان مي) خوشه(انتخابي در هر ناحيه 
  

  ها و خانوارهاي انتخابي در هر ناحيه متناسب با حجم ناحيه تعداد بلوك. 1جدول
/ نام خوشه
  ناحيه

ها  بلوكشمار 
  در هر خوشه

سهم هر
خوشه از كل 

 هابلوك

هايشمار بلوك
شده در هر  انتخاب

 خوشه

شده  شمار خانوارهاي انتخاب
هاي  از مجموع بلوك

  شده در هر خوشه انتخاب
  72 8 0/18 167  غربي
  61 6 0/15 138  شرقي
  262 26 0/66 601  جنوبي
  395 40 100 906  جمع

  
هـا در دو   يافتـه . پردازش و تجزيه و تحليـل شـده اسـت    SPSSافزار  ها با استفاده از نرم داده

در سطح توصيف، سيماي جمعيت نمونه بـا اسـتفاده از   . سطح توصيف و تحليل ارائه خواهد شد
در سـطح تبيـين، از تحليـل    . شـود  هاي ميانه، ميانگين، و توزيع درصـدي توصـيف مـي    شاخص

هـاي مقتضـي و چنـدمتغيره ماننـد      حليل واريـانس، جـداول تقـاطعي و آمـاره    دومتغيره مانند ت
رگرسيون چندمتغيره و تحليل مسير به منظور بررسي رابطة بين متغيرهاي مستقل و وابسـته و  

  .شود آزمون مدل تحليلي استفاده مي

  متغيرهاي تحقيق
وابسـته، ميـزان   متغيـر   .متغيرهاي تحقيق شامل دو دسته متغيرهـاي مسـتقل و وابسـته اسـت    

ها به سنّ مناسـب ازدواج بـراي    آن  شكاف بين رفتار ازدواجي زنان در زمينة سنّ ازدواج و نگرش
شدة زنان و الگوي مـورد انتظـار     و تجربه  شده دختران است و اختالف بين الگوي ازدواج مشاهده

سش و بـا اسـتفاده   اين شاخص از طريق طرح دو پر. دهد ها را در زمينة سنّ ازدواج نشان مي آن
ابتدا از پاسخگو پرسيده شد كه براي اولين بار در چـه سـنّي ازدواج   . از فرمول ذيل عملياتي شد

. سپس، نظر وي دربارة حداقل و حداكثر سنّ مناسب ازدواج براي دختران سؤال شد. كرده است
ي دختـران  بـرا ) ميانگين حـداقل و حـداكثر سـن   (در مرحلة بعد، ميانگين سنّ ازدواج ترجيحي 

درنهايت، اختالف سنّ فرد هنگام اولين ازدواج با ميـانگين سـنّ   . طور جداگانه محاسبه گرديد به
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، ميـزان شـكاف در رفتـار و    1ازدواج به دست آمده براي دختران محاسبه و با اسـتفاده از رابطـة  
  .نگرش زنان به سنّ مناسب ازدواج براي دختران عملياتي شد

دهنـدة   عالمت نشان. عالمت و عدد جلوي آن: تشكيل شده استشاخص شكاف از دو مؤلفه 
دهنـدة ميـزان    شود، نشـان  عدد جلوي عالمت، كه به صورت درصد بيان مي. جهت اختالف است

تواند مقـادير   اين عدد مي. شكاف در رفتار و نگرش زن به سنّ مناسب ازدواج براي دختران است
ر بيانگر آن است كه ميانگين سنّ ازدواج ترجيحي مقدار صف. صفر، مثبت، و منفي به خود بگيرد

مقادير مثبـت نشـان از آن دارد   . براي دختران هيچ تفاوتي با سنّ پاسخگو در زمان ازدواج ندارد
. كه سنّ زن در هنگام اولين ازدواج بيشتر از ميانگين سنّ ترجيحي بـراي ازدواج دختـران اسـت   

نگين سنّ ازدواج ترجيحي براي دختران بيشـتر از  در مقابل، مقدار منفي گوياي آن است كه ميا
  .سنّ پاسخگو به هنگام ازدواج است

  
  

  )1(رابطة 

K
AM

MPAGAM
AMGI

R

DR 



)(  

 
AMGI  ،شاخص شكاف در سنّ ازدواجRAM      ،سـنّ پاسـخگو بـه هنگـام اولـين ازدواج 

DMPAG  ميانگين سنّ ازدواج ترجيحي براي دختران، وK  است 100عدد ثابت و.  
ــ اجتمـاعي زنـان، سـنّ زن بـه هنگـام        شامل پايگاه اقتصادي) 2جدول(متغيرهاي مستقل 

هـاي مـذهبي، اسـتقالل زنـان،      ، ارزش)محـل تولـد  (بررسي، خاستگاه شهري يا روستايي زنـان  
 هـاي مـذهبي   ارزش. برابري جنسيتي، و نگـرش فرامـادي بـه ازدواج اسـت    فردگرايي، نگرش به 

 .دارنـد  است بد يا خوب مناسب، مطلوب، دربارة آنچه انساني هاي گروه يا افراد كه است عقايدي
 بـودن  مستقل و گيري، تصميم خود خود، كردن اداره از كيفيتي يا وضعيت عنوان به زنان استقالل
 در اسـتقالل  و كنتـرل،  درجـة دسترسـي،   از ارائـة بهتـر   تاسـ  ممكـن  كـه  اسـت  شـده  تعريف
  .بدهد نشان را گيري تصميم
گيـري در   اسـتقالل تصـميم   مكـاني،  تحرّك در استقالل بعد سه در زنان استقالل تحقيق، اين در

 زنــدگي هـاي  جنبـه  زمينـة رفتارهـاي جمعيتــي، و دسترسـي بـه منــابع اقتصـادي خـانواده و ســاير      
 دور بـه  فـرد،  آن براسـاس  كه است فكري گرايش نوعي دهندة نشان فردگرايي .است شده گيري اندازه

 در جنسـيتي  برابـري  نگرش بـه  .گزيند برمي را خود روش و گرفته تصميم ديگران، داوري و دخالت از
 ايـدئولوژي  يـا  و منظور از آن باورها شده تعريف 1چافتز سالزمن جانت باورهاي جنسيتي مفهوم قالب

  ].188، ص27[است  زنان و مردان ماهيت در شناختي زيست و پايه هاي تفاوت به مربوط جنسيتي
  

                                                        
1. Janet Saltzman Chafetz 
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  هاي تحقيق ها و پرسش متغيرهاي مستقل بر حسب گويه. 2جدول
  ها و سؤاالتگويه شاخص/نام متغير 

نگرش نسبت به برابري 
  جنسيتي

 نيز، زنان .2.دهند ادامه خود تحصيالتبهتوانندميمردانهمانندنيززنان.1
 بايد نيز مردان. 3. شوند كار به مشغول منزل از خارج در توانند مي مردان، همانند

 را مديريتي هاي پست توانند مي نيز زنان. 4 .كنند به زنان كمك خانه امور در
 خانواده هاي گيري تصميم در بايد مردان، همانند نيز، زنان. 5 .شوند دار عهده

 محلّي هاي گيري تصميم در بايد مردان، همانند نيز، زنان. 6 .باشند داشته مشاركت
 هاي فعاليت در توانند مي مردان همانند نيز زنان. 7 .باشند داشته مشاركت ملّي و

  .استوظيفة زنان صرفاً خانه درفرزندانتربيت.8.كنندشركتسياسي

  فردگرايي

 بدون .2 .داشت توجه جامعه در موجودهايارزشبهبايدهاگيريتصميمدر.1
 مبناي. 3 .دهم مي انجام بدانم درست كه را كاري مذهبي هاي ارزش به توجه

 و است مهم خانوادگي هاي ارزش. 4 .است انسان عقلي استدالل گيري، تصميم
 منافع بر را فردي منافع ها، گيري در تصميم. 5 .گرفت تصميم بايد ها آن طبق

 نظر مد را رسوم و آداب همواره هايم تصميم اجراي در .6 .دهم مي ترجيح جمعي
 .دهمميقرار

  نگرش فرامادي به ازدواج
 ساير مثل ازدواج .2 .گرفت كم دست راآننبايدواستمهميموضوعازدواج.1

 مقابل طرف عاشق كه وقتي تا آدم .3 .ندارد ها آن با فرقي و است زندگي مراحل
 كسي بايد .5 .كرد ازدواج روزي يك بايد باالخره) 4 .كند ازدواج نبايد است نشده

  .رسيد آرامش بهاوبابتوانكهكردانتخابازدواجبرايرا

  هاي مذهبي ارزش

 مقابل فرد نگرششود، گرفته نظر در حتماًازدواجدربايدكهمعيارهاييازيكي.1
 هاي معاشرت زيرا هستم، جامعه در زنان حضور مخالف. 2 .است مذهب به

: موافقيد حديث اين با حد چه تا .3 .يابد مي افزايش نامحرمان با آنان اجتماعي
 از برخي .4 .»را خانه داخل مديريت زن و دارد برعهده را خانواده مديريت مرد«

 شود مي داده زنان به كه آموزشي زيرا هستند، زنان تحصيل مخالف ديني علماي
 ديني و شرعي نظر از .5. شود مي فساد به منجر و است اسالم دستورات برخالف

 بايد و كند كار خانه از بيرون نبايد بنابراين،. ندارد خانه مخارج براي مسئوليتي زن
 شوهرداري زن جهاد«: موافقيد حديث اين با حد چه تا .6 .دهد سامان را خانه امور
 .»استآنشكلبهتريندر

استقالل 
  زنان

 منزل مذهبي، مسجد، بهداشتي، مراسممراكزياپزشكبه مطببراي رفتن ابعاد متغير
شهر آيا بايد به  يا روستا به عروسي، مسافرت و جشن مراسم دوستان، و بستگان

  ها برويد؟ تنهايي به اين محل توانيد بهشوهرتان بگوييد و از او اجازه بگيريد يا مي
بعد تحرّك
  مكاني

دسترسي به 
منابع اقتصادي 

  خانواده

گيري براي خريد مواد غذايي، لوازم خانگي، و طال و جواهرات نقش شما در تصميم
هيچ نقشي ندارد، نقش مشاركتي دارد، تصميم كامالً بر عهدة (چگونه است؟ 

شخصاً تصميم (گيريد؟  تان چگونه تصميم مي دربارة درآمد شخصي). اوست
 )تنهاييگيرم، با مشورت همسرم، شوهر بهمي

عدب
گيري  تصميم

 فرزندان، روشبين فرزندان، فاصلة سنّيدر زندگي شما چه كسي دربارة شمار
بارداري، و آموزش و تحصيالت فرزندان تصميم ازپيشگيريدراستفادهمورد
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  )تنهايي تنهايي، هر دو باهم، شوهر بهزن به(گيرد؟مي در خانواده

  ـ اجتماعي پايگاه اقتصادي

 متغيرهاي از تركيبي شاخص اين منطقه،اجتماعيواقتصاديشرايطبهتوجهبا
ضرايب و امتيازات هريك از اين متغيرها  .وضعيت شغلي، و درآمد است تحصيالت،

هاي نظري تعيين  با توجه به وضعيت فرهنگي و اقتصادي خاص منطقه و بنيان
اقتصادي  اي با وضعيت فرهنگي و اند و ممكن است اين ضرايب در منطقه شده

براي تهية شاخص . ـ اجتماعي سودمند نباشد ديگر جهت سنجش پايگاه اقتصادي
و  ،5/1، درآمد با ضريب 1ـ اجتماعي زنان، تحصيالت با ضريب  پايگاه اقتصادي

  .در هم ادغام شدند2وضعيت شغلي با ضريب
عملياتي  از طريق پرسش دربارة محلّ تولد زنان و در دو مقولة شهر و روستا  خاستگاه

 .شودمي
اي و از طريق تفاضل تاريخ تولد زن از سال اين متغير در سطح سنجش فاصله  سنّ زن به هنگام بررسي

 .گيري شده استاندازه)1392(بررسي
  

و منظـور از آن  ] 3[ 1اينگلهـارت  گرايـي  مفهوم فرامادي از برگرفته نگرش فرامادي به ازدواج
 ديگـر  نيازهاي از رشته يك ند كها كساني گرايان مادي فرا .است زندگي كيفيت بر ناظر هاي ارزش
 .اسـت  مطـرح  برايشـان  هسـتند،  بـاال  سـطح  نيازهاي كه دلبستگي، و عشق، خودشكوفايي، مثل
 تأكيدشـان  قوي احتمال به و دهند مي زيادي اهميت انساني استقالل و گزينش به افراد گونه اين
  .كمتر است ديني هاي ارزش و دين بر

  ها يافته
  سيماي جمعيت نمونه

سـال و   31دهد كه ميانگين سنّي پاسخگويان به هنگـام بررسـي كمـي بـيش از      نتايج نشان مي
نسـبت قابـل تـوجهي از زنـان     . سال اسـت  20ها به هنگام ازدواج كمي بيش از  ميانگين سنّ آن

بر پاية اين بررسـي،  . اند سالگي ازدواج كرده 25تا  10سالگي و در فاصلة  25قبل از ) درصد 80(
حـال، اگرچـه نسـبت درصـد زنـاني كـه        بـااين . بيشتر زنان خاستگاه شهري داشـته و باسـوادند  

درصـد زنـانِ باسـواد را     64، )درصـد  36(تحصيالت دانشگاهي داشتند نسبتاً قابل توجـه اسـت   
نـان در  نتايج از مشاركت پـايين ز . تر دارند دهند كه تحصيالت ديپلم و پايين افرادي تشكيل مي

درصد زنان اظهـار   76كمي بيش از . ـ اجتماعي خارج از منزل حكايت دارد هاي اقتصادي فعاليت
  .اند اند كه غيرشاغل داشته

درصـد   37دهـد كـه حـدود     نشان مي) 3جدول(توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت شكاف 
هـا بـه سـنّ     رش آنها منطبـق بـر نگـ    گيرند كه رفتار ازدواجي آن هايي دربرمي افراد نمونه را آن

نتايج از بروز شكاف در رفتار و نگرش زنان به سـنّ مناسـب   . ترجيحي ازدواج براي دختران است
                                                        

1. Inglehart 
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هـا عمـدتاً در جهـت منفـي و      شكاف. ازدواج براي دختران در جمعيت مورد بررسي حكايت دارد
ميـانگين سـنّ   ) درصـد  7/80(نشان از اين واقعيت دارد كه درصد قابل تـوجهي از افـراد نمونـه    

توزيـع زنـان بـر    . ها بـه هنگـام ازدواج اسـت    شان براي دختران بيشتر از سنّ آن ازدواج ترجيحي
  .متفاوت است AMGIحسب شاخص 

ها مثبت اسـت، بيشـترين نسـبت را افـرادي      آن AMGIدر ميان زناني كه مقدار شاخص 
هـا در زمينـة سـنّ مناسـب      اختالف ميان الگوي واقعـي و مـورد انتظـار آن   دهند كه  تشكيل مي
در مقابل، بيشترين نسبت درصـد زنـان داراي شـكاف منفـي     . درصد است 30تا  25ازدواج بين 
درصد  45كم  شان براي دختران دست  هايي است كه ميانگين سنّ ازدواج ترجيحي مربوط به آن
  .واج استها به هنگام ازد آن  بيشتر از سنّ

 
  ان آنزتوزيع فراواني و فراواني نسبي جمعيت نمونه بر حسب وضعيت شكاف و مي. 3جدول

 فراواني
 وضعيت شكاف

  مطلق  نسبي
 بدون شكاف 146 96/36

 داراي شكاف 249 04/63

  جمع 395 00/100
 25تا   9 6/3

  مثبت

  AMGIنوع 
  و طبقات آن

 35تا  1/25  26 4/10
 و باالتر 35  13 2/5
 جمع 48 3/19
 - 25تا   67 9/26

  منفي
 - 35ـ تا 1/25  33 3/13
 - 45تا  ـ 1/35  30 1/12
 و بيشتر ـ 45  71 5/28
 جمع 201 7/80
  جمع كل افراد داراي شكاف  249 00/100

  تحليل چندمتغيره
هـاي   فرهنگـي، نقـش مشخصـه   يكي از سؤاالت بررسي حاضر اين است كـه بـا كنتـرل عوامـل     

ـ اجتماعي و جمعيتي در تبيين ميزان شكاف در رفتار و نگرش زنان بـه سـنّ مناسـب     اقتصادي
براي پاسخ به اين پرسش، با توجـه بـه سـطح سـنجش     . ازدواج براي دختران چگونه خواهد بود

ي سـن بـه   متغيرهـا  1ابتدا در مدل. متغير وابسته، از تكنيك رگرسيون چندمتغيره استفاده شد
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در معادلـه وارد  ) محـلّ تولـد  (ـ اجتماعي و خاستگاه پاسـخگويان   هنگام بررسي، پايگاه اقتصادي
داري قابـل قبـول بـراي     بينيد، هر سه مشخصه از سـطح معنـا   مي 4طور كه در جدول همان. شد

ها در  دهد كه اين مشخصه نشان مي 1مقدار ضريب تعيين در مدل. حضور در معادله برخوردارند
درصد واريانس در ميزان شكاف در رفتار و نگرش زنـان نسـبت بـه سـنّ مناسـب       8/43جموع م

  .كنند ازدواج براي دختران را تبيين مي
. دهـد  هـاي فرهنگـي نشـان مـي     را همـراه مشخصـه   1زمان متغيرهاي مدل ، تأثير هم2مدل

فرامـادي بـه   هاي فرهنگي، فقط سه متغير نگـرش   نتايج حاكي از آن است كه در ميان مشخصه
داري قابـل قبـول بـراي     ازدواج، نگرش نسبت به برابري جنسيتي، و استقالل زنان از سطح معنـا 

بـا ورود  . ــ اجتمـاعي و جمعيتـي برخوردارنـد     هاي اقتصـادي  حضور در معادله در كنار مشخصه
ــ اجتمـاعي و جمعيتـي زنـان      هـاي اقتصـادي   هاي فرهنگي در معادله، اگرچـه ويژگـي   مشخصه
هـا كاسـته شـده     دار در معادله برخوردارند، تاحدودي از ضريب تـأثير آن  از حضور معنا همچنان

هـاي فرهنگـي در معادلـة     حال، الزم است گفته شود كـه هرچنـد بـا ورود مشخصـه     بااين. است
ــ   هـاي اقتصـادي   كاسته شـد، مشخصـه   1رگرسيوني تا حدودي از ضريب تأثير متغيرهاي مدل

از سـوي ديگـر، بـا ورود    . داري در معادله دارند حضور و تأثير معنااجتماعي و جمعيتي همچنان 
 7/59درصـد افـزايش بـه     3/36شـده بـا    هاي فرهنگي به معادله، مقدار واريانس تبيـين  مشخصه

  .رسيد 2درصد در مدل
  

ـ اجتماعي و جمعيتي در شكاف ميان رفتار و نگرش زنان نسبت  هاي اقتصادي تأثير مشخصه. 4جدول
  اسب ازدواج براي دختران با كنترل عوامل فرهنگيبه سنّ من

  متغير

  ها داده

 2مدل 1مدل
Sig. BetaSig.  Beta  

  - 227/0  035/0 -369/0 004/0 سن هنگام بررسي
  501/0  000/0 522/0 000/0 ـ اجتماعيپايگاه اقتصادي

  253/0  029/0 271/0 012/0 خاستگاه
  287/0  002/0   نگرش فرامادي به ازدواج

  186/0  032/0   نگرش نسبت به برابري جنسيتي
  026/0  091/0   فردگرايي

  045/0  234/0   هاي مذهبي ارزش
  476/0  001/0   استقالل زنان

R2 ل438/0=براي مدل او 
R2 597/0=براي مدل دوم 
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اجتماعي ـ  طوركلي، نتايج تحليل رگرسيوني بيانگر آن است كه متغيرهاي پايگاه اقتصادي به
زنان، استقالل زنان، نگرش فرامادي به ازدواج، خاستگاه شهري يا روستايي زنان، و سـن زن بـه   

، نمودار 2شكل). 4جدول(ترتيب از بيشترين ضريب تأثير در معادله برخوردارند  هنگام بررسي به
را نشـان   ها بر متغير وابسـته  ساخت روابط علّي بين متغيرهاي مستقلّ و كيفيت تأثيرگذاري آن

شود، متغيرهاي مـورد بررسـي در يـك رابطـة تـأثير و تـأثّر،        طور كه مشاهده مي همان. دهد مي
در اين ميان، نگرش فرامادي بـه  . گذارند طور مستقيم و غيرمستقيم، بر متغير وابسته تأثير مي به

فردگرايـي  استقالل زنان، سنّ زن به هنگام بررسي، نگرش نسبت به برابري جنسـيتي، و    ازدواج،
هاي  در مقابل، تأثير ارزش. گذارند داري بر متغير وابسته تأثير مي طور مستقيم و معنا ترتيب به به

ـ اجتمـاعي تأثيرشـان    برخي متغيرها مانند خاستگاه و پايگاه اقتصادي. دار است مذهبي غيرمعنا
  .ها اشاره شد با واسطه و از طريق متغيرهايي است كه به آن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -  

هاي ميزان شكاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به سنّ  كننده نمودار مسير عوامل و تعيين. 2شكل
  ازدواج براي دختران مناسب

  دار معنا غير= ns       01/0دار در سطح  معنا= **       05/0دار در سطح  معنا= *
  

ــ اجتمـاعي،    زنان با ميانجيگري پايگـاه اقتصـادي    دهد كه چگونه خاستگاه نشان مي 2شكل
 هـاي مـذهبي، و   نگرش به برابري جنسيتي، نگـرش فرامـادي بـه ازدواج، اسـتقالل زنـان، ارزش     

دهد كه نيروهاي نوسازي در تعامل بـا   نتايج نشان مي. گذارد فردگرايي بر متغير وابسته تأثير مي
در . طور متفاوت بر تغييرات خـانواده و ازدواج تـأثير بگذارنـد    توانند به هاي فرهنگي مي مشخصه

ـ  طور مستقيم بر متغير وابسته تأثير مي ميان متغيرهايي كه به ه ازدواج گذارند، نگرش فرامادي ب
، نگـرش بـه برابـري    )-469/0(، سـنّ زن بـه هنگـام بررسـي     )511/0(، استقالل زنـان  )534/0(

 ابري جنسيتينگرش به بر
128/0  013/0ns 

534/0 

058/0ns 

042/0ns ي به ازدواجنگرش فراماد

ميزان شكاف در رفتار و
 نگرش زنان به سنّ مناسب

 ازدواج

765/0 266/0 خاستگاه پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي 

511/0 327/0 

239/0 استقالل زنان 
157/0 

169/0ns 

049/0 
566/0 

469/0- 
078/0-ns هاي مذهبيارزش 

 فردگرايي -437/0 سن هنگام بررسي
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ترتيب از بيشترين ضريب تأثير بر شكاف در رفتـار و   به) 049/0(، و فردگرايي )128/0(جنسيتي 
تماعي ـ اج تأثير محلّ تولد زنان و پايگاه اقتصادي. نگرش زنان به سنّ مناسب ازدواج برخوردارند

 603/0و  219/0ترتيـب   هـا بـه   ها بر متغير وابسته به صورت غيرمسـتقيم و ضـريب بتـاي آن    آن
ـ اجتماعي، نگرش فرامادي به ازدواج،  طوركلي، نتايج بيانگر آن است كه پايگاه اقتصادي به. است

ريب استقالل زنان و سنّ زن به هنگام بررسي در مقايسه با ساير متغيرهاي مدل از بيشترين ضـ 
ضريب منفي متغير سنّ زن به هنگـام بررسـي نشـان از ايـن     . تأثير بر متغير وابسته برخوردارند

واقعيت دارد كه شكاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به سنّ مناسب ازدواج در ميان زنان متعلّق 
واجـي  دورة ازد هـاي هـم   هايي كه بـه گـروه   دورة ازدواجي باالتر در مقايسه با آن هاي هم به گروه

زمان نيروهاي نوسـازي ماننـد سـوادآموزي بـر      نتايج از تأثير ناهم. اخيرتر تعلّق دارند كمتر است
هاي مختلـف بـه سـنّ      هاي مختلف ازدواجي و درنتيجه ديدگاه متفاوت زنان متعلّق به نسل گروه

  .مناسب ازدواج براي دختران حكايت دارد

  گيري بحث و نتيجه
هـاي زنـدگي    ة ازدواج و خانواده، هماننـد بسـياري ديگـر از جنبـه    گرفته در حوز تغييرات صورت

نوسـازي و توسـعة   . هاي انكارناپذير زندگي در دنياي مدرن است اجتماعي انسان، يكي از واقعيت
با وجود اين، با توجه بـه  . ـ اجتماعي از نيروهاي اصلي نهفته در پسِ اين تغييرات است اقتصادي

توان انتظار داشت كه تغييـرات در همـة جوامـع بـه طـرز       اني نميماهيت متفاوت اجتماعات انس
ترديد، در اجتماعات چندقومي و چندفرهنگي، ماننـد ايـران، تـأثير     بي. يكساني ظاهر شده باشد

بنـابراين، انتظـار   . زمان و در طول زمان خواهـد بـود   طور ناهم نيروهاي نوسازي و عوامل تغيير به
ـ فرهنگي به ميزان يكسـاني تحـت تـأثير نيروهـاي      مختلف قوميرود كه افراد در بسترهاي  نمي

ها و هنجارهاي مرتبط بـا ازدواج و تشـكيل    ـ اجتماعي تغيير در ارزش نوسازي و عوامل اقتصادي
  .خانواده قرار بگيرند

مناسـب ازدواج   هدف از اين مقاله بررسي شكاف ميان رفتار و نگرش زنان در خصوص سـنّ  
در ايـن  . ــ فرهنگـي شـهر كوهدشـت اسـت      ـ اجتماعي و قـومي  اقتصادي براي دختران در بستر

ت در محـل وجـود دارد    ، گفتيم كه هميشه درجه]6[با تبعيت از سرايي   زمينه، در . اي از عامليـ
ــ فرهنگـي، نقـش     نتيجه، اين پرسش را مطرح كرديم كه در صورت كنترل تأثير عوامـل قـومي  

يتي در شكاف ميان رفتار و نگرش زنان به سنّ مناسـب  ـ اجتماعي و جمع هاي اقتصادي مشخصه
  ج براي دختران چگونه خواهد بود؟ازدوا
هـا   تايج نشان داد كه تجربة ازدواج زنان از نظر شاخص سـنّ ازدواج متفـاوت از نگـرش آن   ن

درصـد جمعيـت    63بر پاية ايـن بررسـي، در   . درخصوص سنّ مناسب ازدواج براي دختران است
ها در خصوص سنّ مناسب ازدواج براي دختـران   دواجي زنان متفاوت از نگرش آننمونه، رفتار از
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دهد كه ميانگين سنّ ازدواج ترجيحي بخـش   مقادير شاخص شكاف و ضرايب آن نشان مي. است
نتـايج تحليـل   . هـا بـه هنگـام ازدواج اسـت     قابل توجهي از افراد براي دختران بيشتر از سـنّ آن 

ــ اجتمـاعي و جمعيتـي از سـطح      هاي اقتصـادي  ند همة مشخصهچندمتغيره نشان داد كه هرچ
درصد واريانس متغيـر   8/43داري قابل قبول براي حضور در معادله برخوردارند، در مجموع  معنا

شده بـه   هاي فرهنگي در معادله، مقدار واريانس تبيين با ورود مشخصه. كنند وابسته را تبيين مي
ــ اجتمـاعي و جمعيتـي همچنـان از سـطح       هاي اقتصـادي  مشخصهدرصد افزايش يافت و  7/59

  .داري قابل قبول براي حضور در معادله برخوردارند معنا
تواند تـا حـدودي از تـأثير     هاي فرهنگي مي نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه مشخصه

اسـب  نيروهاي مرتبط با نوسازي در ايجاد شكاف ميان رفتار و نگـرش زنـان نسـبت بـه سـنّ من     
هـاي   نتـايج تحليـل  . برنـد  طـور كامـل آن را از بـين نمـي     ازدواج براي دختران بكاهند، ولـي بـه  

را مبنـي بـر اينكـه تـأثير نيروهـاي نوسـازي بـر        ] 6[چندمتغيره و تحليل مسير، ديدگاه سرايي 
شـود تأييـد    ــ فرهنگـي ظـاهر مـي     تغييرات و تحوالت خانواده از مجرا و مسير بسترهاي قـومي 

ــ فرهنگـي    هـاي قـومي   درنتيجه، بايد گفت تركيبي از عوامل مرتبط با نوسازي و زمينه. كند مي
. دهـد  دسـت مـي   مناسب ازدواج بـه  تبيين بهتري از شكاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به سنّ 

هـا و   اي در بخـش  دادن مطالعـات زمينـه   بنابراين، تبيين تغييرات خانواده در ايران مستلزم انجام
درنتيجه، با توجه به خاصيت چندقومي و چندفرهنگي جامعة ايران، . ف كشور استمناطق مختل
رود كه در يك مقطع از زمان، اشكال گوناگوني از روابط و مناسبات زناشويي، الگوهاي  انتظار مي

تـوان در   بر اين اسـاس، نمـي  . هاي خانوده در جامعه مشاهده شود ازدواج و همسرگزيني، و نظام
هاي معطـوف بـه ازدواج و تشـكيل خـانواده، نسـخة       ويژه سياست اي جمعيتي، بهه سياستگذاري

متناسب بـا نـوع تغييـرات و سـطح و شـدت آن،      . واحدي براي كل پهنة جغرافيايي ايران پيچيد
  .تواند متفاوت باشد ها مي سياستگذاري
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